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Szanowny Panie Rzeczniku, 

w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji pragnę podkreślić, że 

Minister Edukacji i Nauki docenia, przeprowadzaną przez Biuro Rzecznika Praw 

Obywatelskich, analizę stosowania przepisów art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. - Prawo oświatowe1 oraz orzecznictwa dotyczącego likwidacji szkół 

i placówek publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.  

Niezmiernie istotnym dla Ministra jest fakt, że Rzecznik Praw 

Obywatelskich podziela stanowisko, zgodnie z którym nadrzędnym celem 

likwidacji (lub jej odmowy) powinno być dobro każdego dziecka oraz troska, by 

szkoła była bezpieczna i efektywna pod względem dydaktycznym, 

wychowawczym i opiekuńczym, jak również, że likwidacja szkoły nie powinna 

prowadzić do niekorzystnych zmian warunków nauczania, wychowania i opieki 

w stosunku do dotychczasowych.  

Ministerstwo Edukacji i Nauki na bieżąco analizuje orzecznictwo sądów, 

w tym orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponadto, znany jest 

ministerstwu zarówno wniosek, w skutek którego Trybunał Konstytucyjny wszczął 

postępowanie w sprawie o syg. akt K15/20, jak i stanowisko Prokuratora 

Generalnego RP z 30 listopada 2020 r., zgodnie z którym zasadne byłoby 

umorzenie ww. postępowania na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawa z 30 

listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem 

Konstytucyjnym.2 

                                            
1 Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm. 
2 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2393 
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Ministerstwo Edukacji i Nauki pojęło już prace zmierzające do nowelizacji 

regulacji prawnych dotyczących procedury likwidacji szkół i placówek 

publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zdaniem 

Ministra Edukacji i Nauki, ważne jest takie ukształtowanie przepisów, aby bardziej 

precyzyjnie wskazywały one przesłanki dopuszczalności likwidacji 

(przekształcenia) szkoły oraz identyfikowały obszary objęte opinią wydawaną 

przez kuratora oświaty, na podstawie art. 89 ust. 3 wymienionej na wstępie 

ustawy – Prawo oświatowe. 

 Z wyrazami szacunku,  

 
 

Z upoważnienia 

MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 

Dariusz Piontkowski 

Sekretarz Stanu 

/ – podpisany cyfrowo/ 


