Warszawa, 29 listopada 2016 r.
Szanowni Państwo Przewodniczący
Klubów Poselskich / Parlamentarnych
W nawiązaniu do postanowień rozdziału 1a działu II Regulaminu Sejmu zwracamy się do Państwa
z prośbą o złożenie - w trybie art. 70a ust. 3 Regulaminu - wniosków o zorganizowanie wysłuchania
publicznego w sprawie rządowego projektu ustawy Prawo oświatowe oraz przepisów wprowadzających tę ustawę (druki nr 1030 i 1031), których pierwsze czytanie zaplanowano na 29 listopada br.
UZASADNIENIE
W dniu 10 listopada br. rząd skierował do Parlamentu projekt ustawy Prawo oświatowe (druk 1030)
[oraz projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (druk 1031)] oraz 3 rozporządzeń
(jednego MEN i dwóch MKiDN). Projekty tych ustaw zostały negatywnie zaopiniowane przez Stronę
Samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także związki zawodowe oraz liczne
środowiska obywatelskie, związane z polską oświatą. Projekt jedynego ważnego dla wdrożenia ustawy
rozporządzenia (art. 111 - w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli) nie był nam
w ogóle przedstawiony, choć dotyczy elementarnych warunków realizacji naszych zadań własnych.
1. Fakt, że jest tak wiele negatywnych opinii, powinien – naszym zdaniem – stać się przedmiotem
debaty parlamentarnej. Argumenty podnoszone przez różne środowiska są na tyle istotne, że
powinny być wzięte pod uwagę przez Państwa Posłów i Senatorów. Wysłuchanie publiczne umożliwi
reprezentantom różnych środowisk1, które zabierały głos w sprawie planowanej reformy oświaty,
przedstawienie swoich racji.
2. Całkowicie niewiarygodna jest dla nas przedstawiona wraz z projektem ustawy ocena skutków
regulacji. Nie uwzględnia ona zwłaszcza kosztów wygaszania gimnazjów, które szacujemy na blisko
miliard złotych w ciągu dwóch lat.
3. Ponadto wnosimy o podjęcie debaty parlamentarnej (w tym wysłuchania publicznego) dopiero po
doprowadzeniu przez inicjatora zmian – Radę Ministrów – do zgodności projektu ustawy z art. 34 ust.
4 Regulaminu Sejmu, który stanowi, iż „do uzasadnienia wniesionego przez Radę Ministrów projektu ustawy
dołącza się projekty podstawowych aktów wykonawczych”. Tymczasem wniesiony przez Rząd projekt
zupełnie nowej ustawy, stanowiącej konstytucję polskiej oświaty, zawiera tylko jeden istotny –
jednak z nikim nieskonsultowany – projekt rozporządzenia. Jako ważne do wprowadzenia tej ustawy
należy uznać jeszcze co najmniej 13 rozporządzeń, delegacje do wydania których są zawarte w art.:
32 ust. 11, 44 ust. 3, 47 ust. 1, 88 ust. 6, 112 ust. 2, 117 ust. 5, 123 ust. 1, 125, 126 ust. 4, 127 ust. 18,
19 i 20 oraz 162 projektu ustawy Prawo oświatowe. Tylko 4 spośród nich (delegacje z art. 32 ust. 11,
125, 127 ust. 18 oraz 127 ust. 19) mają obowiązywać w wersji wydanej na podstawie obecnych
przepisów, a projektów 9 dalszych nie przedstawiono.
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