
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
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DKO-WNP.053.5.2019.EL

Pan
Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77 
00-090 Warszawa 
Polska

Szanowny Panie Ministrze,

w odpowiedzi na przesłaną korespondencję (pismo z 11.03.2019 r.
0 sygn.: XI.505.2.2019.MA) w sprawie publicznej wypowiedzi Małopolskiego 
Kuratora Oświaty Pani Barbary NowaK -  dotyczącej podpisanej przez 
Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego Warszawskiej Deklaracji LGBT+
1 planowanych działań edukacyjnych w przedszkolach i szkołach na terenie 
miasta -  uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Kurator oświaty jest organem administracji zespolonej w województwie, który 
w imieniu wojewody wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty 
określone w ustawie - Prawo oświatowe.
Organ ten w szczególności:

1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi 
przedszkolami, innymi formami wychowania przedszkolnego, szkołami, 
placówkami oraz kolegiami pracowników służb społecznych, które 
znajdują się na obszarze danego województwa;

2) wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w ustawie;
3) współdziała z radami oświatowymi powołanymi na podstawie art. 78;
4) wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138) 
w stosunku do:

a) organów jednostek samorządu terytorialnego - w sprawach szkół 
publicznych, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne 
i fizyczne, oraz szkół i placówek niepublicznych,

b) dyrektorów szkół - w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy 
uczniów;



5) realizuje politykę oświatową państwa, a także współdziała z organami 
jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu 
odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych 
z polityką oświatową państwa;

6) opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie 
doskonalenia nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie wojewody, po 
zasięgnięciu opinii 7wiązków zawodowych, reprezentatywnych 
w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;

7) organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne formy 
współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze 
województwa;

8) współdziała z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi;
9) współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi 
w realizacji zadań dotyczących diagnozowania, na podstawie wyników 
nadzoru pedagogicznego, potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli;

10) wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów w szkołach;
11) opiniuje plany pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, 

z wyjątkiem placówek prowadzonych przez ministra właściwego do 
spraw oświaty i -wychowania, ministra właściwego do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw 
rolnictwa i ministra właściwego do spraw zdrowia;

12) opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem 
szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich 
zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły
i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy;

13) współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 
kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek;

14) współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami 
w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym 
w przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej, a także może 
wspomagać działania tych podmiotów;

15) nadzoruje i wspomaga organizację wypoczynku, o którym mowa w art. 
92a-92t ustawy o systemie oświaty, na obszarze województwa;

16) wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych, 
w szczególności w zakresie obronności.

Zgodnie z art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy -  Prawo oświatowe minister właściwy do 
spraw oświaty i wychowania nadzoruje i koordynuje wykonywanie nadzoru 
pedagogicznego na terenie kraju, w szczególności nadzoruje działalność 
kuratorów oświaty w tym zakresie.

Minister Edukacji Narodowej i wojewodowie dokonują oceny działań 
kuratorów oświaty w odniesieniu do realizowanych przez te organy zadań.



Minister Edukacji Narodowej nie znajduje podstaw do stwierdzenia 
zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań ustawowych przez 
Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Z poważaniem

Z upoważnienia 
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

Maciej Kopeć 
Podsekretarz Stanu

/ -  podpisany cyfrowo/


