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Warszawa, 8 grudnia 2016 roku
Pan Marszałek Marek Kuchciński
Sejm RP
WNIOSEK
Federacja Inicjatyw Oświatowych wnioskuje o zmianę sposobu stanowienia prawa
oświatowego. Prosimy Posłów o głosowanie w zgodzie z wiedzą i sumieniem, a nie z
dyscypliną partyjną. Sposób stanowienia prawa dostosowany do uzgodnień partyjnych
powoduje dalsze psucie prawa, a nie jego naprawę. Dobra szkoła wymaga dobrego prawa
stanowionego ponad podziałami partyjnymi i w konsensusie.
Dobre prawo może powstać jedynie w wyniku rzetelnych konsultacji. Dowodem na
świadomość tego faktu są konkursy na usprawnienie procesu stanowienia prawa (NR
POWR.02.16) ogłaszane przez Kancelarię Premiera Rady Ministrów dla organizacji
pozarządowych. Dwa konkursy na partnerów społecznych Ministerstwo Edukacji Narodowej
unieważniło, decyzję argumentując niezgodnością czasu. Trzeci, w którym Partnerem
Ministerstwa ma być Fundacja Rzecznik Praw Rodziców nie zaczął być jeszcze realizowany.
Nie było możliwe rzetelne konsultowanie propozycji MEN. Demokracja wymaga czasu.
Obecnie procedowane w Sejmie projekty dwóch ustaw: Prawo oświatowe i Ustawa o
wprowadzaniu ustawy Prawo oświatowe liczą wraz z uzasadnieniem 698 stron. Raporty z
badań naukowych to kolejne kilkaset stron. Do propozycji zmian prawnych kilkadziesiąt
instytucji przygotowało swoje stanowiska. Część z nich jest dostępna na stronie
http://www.zmp.poznan.pl/aktualnosci/spoleczne-wysluchanie-publiczne-w-sprawie-oswiaty
Każde z tych stanowisk liczy po kilka-kilkanaście stron. Wpłynęło też kilka tysięcy listów ze
szkół i opinii obywateli. To są opinie i stanowiska praktyków, tych, którzy to prawo mają na
co dzień stosować i wdrażać. Jeśli chce się stanowić dobre prawo szczególnie wnikliwie
powinno się studiować takie stanowiska.
Nie jest możliwe rzetelne i sumienne przygotowanie dobrego prawa w krótkim czasie.
Brak wnikliwości i rzetelności w zrozumieniu specyfiki oświaty na obszarach wiejskich był
przyczyną błędów reformy oświaty z 1999 roku. Błędy w polityce państwa zostały
przerzucone na samorządy. Zlikwidowano ok. 5 tysięcy małych wiejskich szkół. Obecnie
proponowane rozwiązania prawne mogą się przyczynić do likwidacji szeregu szkół
stowarzyszeniowych, które dzięki heroizmowi rodziców, nauczycieli i innych mieszkańców
wsi zostały uratowane.
Uważamy, iż prawo oświatowe powinno być stanowione rzetelnie i sumiennie. Jest to
możliwe tylko ponad podziałami partyjnymi. Dlatego też wnioskujemy o zwolnienie posłów z
dyscypliny partyjnej i możliwość głosowania zgodnie z wiedzą i sumieniem. Prośby o
zwolnienie posłów z dyscypliny partyjnej kierujemy do wszystkich klubów parlamentarnych.
Z poważaniem,
W imieniu Zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych
Małgorzata Lewandowska – Prezeska i Alina Kozińska-Bałdyga - Wiceprezeska

