


Projekt
Ustawa

z dnia  .................................... 2002 r.

o zmianie ustaw o systemie oświaty,
o  działach administracji rządowej,

przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną

Art. 1

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.

496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz.

1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5:

a) w ust. 2 wyrazy �ust. 3a i 3b� zastępuje się wyrazami �ust. 3a, 3b, 3d, 3e�

b) po ust. 3c dodaje się ust. 3d, 3e, 3f w brzmieniu:

�3d. Minister właściwy do spraw rolnictwa zakłada i prowadzi centra kształcenia

praktycznego i ustawicznego oraz szkoły rolnicze przy których powyższe centra są

prowadzone, a także publiczne szkoły i placówki rolnicze kształcące w zawodach

unikalnych oraz publiczne placówki doskonalenia nauczycieli szkól i placówek

rolniczych�.

c) �3e. Minister właściwy do spraw środowiska zakłada i prowadzi szkoły leśne�

d) �3f. Wykaz szkół i placówek, o których mowa wyżej, przekazanych do prowadzenia

przez ministra właściwego do spraw rolnictwa i środowiska stanowi załącznik do

ustawy�.

2) w art. 32a:

a) w ust. 1 po wyrazie �kultury� dodaje się wyrazy�, a nad rolniczymi centrami

kształcenia praktycznego i ustawicznego oraz szkołami i placówkami rolniczymi  i

leśnymi odpowiednio minister właściwy do spraw rolnictwa i środowiska�,

natomiast pozostałą część zdania skreśla się,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
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�1a. Minister właściwy odpowiednio do spraw kultury, rolnictwa i środowiska może

utworzyć w drodze rozporządzenia specjalistyczne jednostki nadzoru, określić ich

organizację oraz powierzyć niektóre sprawy związane z:

1) obsługą finansowo-organizacyjną prowadzonych przez siebie szkół i placówek,

2) sprawowaniem nadzoru pedagogicznego�,

c) W ust. 3 na końcu zdania dodaje się wyrazy �rolniczych i leśnych�

3) Po art. 32b dodaje się art. 32c w brzmieniu:

�Art. 32c. Minister właściwy odpowiednio do spraw rolnictwa i środowiska w

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania w odniesieniu do

zawodów rolniczych, gospodarki żywnościowej i leśnych określa w drodze

rozporządzenia:

a) ramowe plany nauczania dla przedmiotów zawodowych,

b) podstawy programowe kształcenia w poszczególnych zawodach lub podstawy

programowe profili kształcenia zawodowego,

c) warunki i tryb dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i

podręczników, zalecanych środków dydaktycznych oraz wykazy tych programów i

podręczników i środków dydaktycznych,

d) standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

z zakresu przygotowania zawodowego�.

4) w art. 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

�3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do szkół i placówek

artystycznych, rolniczych i leśnych odpowiednio minister właściwy do spraw kultury,

rolnictwa i środowiska, określa w drodze rozporządzenia wymagania jakimi powinna

odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w

poszczególnych typach prowadzonych przez niego szkół i placówek�.

5) w art. 58: po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

�3a. Założenie publicznej szkoły rolniczej lub leśnej przez osobę prawną inną niż

jednostka samorządu terytorialnego wymaga zasięgnięcia opinii ministra właściwego

odpowiednio do spraw kultury, rolnictwa i środowiska.
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3b. Założenie publicznej szkoły rolniczej lub leśnej przez jednostkę samorządu

terytorialnego wymaga zasięgnięcia opinii ministra właściwego odpowiednio do spraw

rolnictwa i środowiska�.

6) w art. 59 w ust. 2 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: �W przypadku szkoły

artystycznej, rolniczej lub leśnej wymagana jest również opinia ministra właściwego

odpowiednio do spraw kultury, rolnictwa i środowiska�,

7) w art. 68:

a) w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy �z zastrzeżeniem ust. 3�,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

�3. Minister właściwy odpowiednio do spraw rolnictwa i środowiska może określić

w drodze rozporządzenia rodzaje, organizację oraz zasady działania ośrodków

doskonalenia zawodowego i innych placówek kształcenia ustawicznego dorosłych w

zakresie oświaty rolniczej i leśnej, a także zasady odpłatności za naukę w tych

ośrodkach i placówkach�

8) w art. 78 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

�2. Minister właściwy odpowiednio do spraw rolnictwa i środowiska może określić w

drodze rozporządzenia rodzaje, zasady tworzenia przekształcania, likwidowania oraz

zasady działania placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów

zawodowych szkół rolniczych i leśnych.�

Art. 2

W ustawie z dnia 4 września 1997 r.  o działach administracji rządowej (Dz.U. Nr 82, poz.

928) w art. 23 w ust. 1 dodać pkt. 6 w brzmieniu: �6) edukacji rolniczej�

W art. 28 ww. ustawy w ust. 1 dodać pkt 10 w brzmieniu: �edukacji leśnej�.

Art.  3

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. � Przepisy wprowadzające ustawy reformujące

administrację publiczną � (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 6,

poz. 70 i Nr 12, poz. 136) wprowadza się następujące zmiany:
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1) Art. 49 otrzymuje brzmienie:

�Art. 49. Zakładanie i prowadzenie szkół artystycznych, leśnych oraz rolniczych

centrów kształcenia ustawicznego oraz publicznych szkół i placówek kształcących w

zawodach unikalnych, przekazanych do prowadzenia przez ministra właściwego

odpowiednio do spraw rolnictwa i środowiska do prowadzenia przez samorządy

powiatowe, przechodzi do zadań ministra właściwego odpowiednio do spraw kultury,

rolnictwa i środowiska�.

Wykaz szkół rolniczych określi Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Wykaz szkół

leśnych stanowi załącznik do ustawy.

2) w Art. 50:

a) treść aktualną oznacza się jako ust. 1 z tym, że na końcu zdania dodaje się wyrazy

�z zastrzeżeniem ust. 2�.

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

�5. Mienie jednostek samorządu terytorialnego będące we władaniu szkół leśnych,

rolniczych centrów kształcenia praktycznego, rolniczych centrów kształcących w

zawodach unikalnych przejmowanych z dniem ................................  odpowiednio

przez ministra właściwego do spraw rolnictwa i środowiska, z tym dniem stają się

z mocy prawa mieniem Skarbu Państwa�.

Art. 4

Ustawa wchodzi w życie z dniem



UZASADNIENIE

SZKOŁY LEŚNE

13 istniejących na terenie kraju średnich szkół leśnych było prowadzonych przez

ministra środowiska za pośrednictwem dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Szkoły te w społecznym odbiorze zaskarbiły sobie opinię bardzo dobrych placówek

kształcenia ogólnego i zawodowego. W znowelizowanej w dniu 25 lipca 1998 r.

ustawie o systemie oświaty wykreślono z art. 5 ust. 1, pozbawiając w ten sposób

dyrektora generalnego Lasów Państwowych prawa do prowadzenia szkół leśnych.

Przekazano prowadzenie szkół leśnych samorządom powiatowym. Stało się tak mimo,

że odmienne stanowisko prezentował minister środowiska, dyrektor generalny Lasów

Państwowych, Związek Zawodowy Nauczycieli Średnich Szkół Leśnych. Średnie

szkoły leśne położone są na terenach o znacznej lesistości, a więc w zasięgu działania

słabo uprzemysłowionych powiatów np. Biłgoraj, Miastko, Hajnówka, Tuchola,

Ustrzyki Dolne itd. Są to słabe ekonomicznie powiaty, a koszt kształcenia kadr ze

względu na ponad powiatowy, ponad wojewódzki rynek jest dość wysoki. W związku

z powyższym istnienie i prawidłowe funkcjonowanie średnich szkół leśnych jest

zagrożone. Dochodzi do likwidacji szkół leśnych poprzez łączenie ich ze szkołami

rolniczymi czy ogólnokształcącymi np. w Tucholi, Brynku. Padają pytania kto

następny.

Leśnicy, nauczyciele szkół leśnych nie akceptują sytuacji, w jakiej znalazło się

szkolnictwo leśne. Wszyscy, którzy są zainteresowani poziomem kształcenia

przyszłych kadr dla leśnictwa doskonale widzą, że jeśli chcemy korzystać z dóbr

naszych lasów to musimy dbać o odpowiednie przygotowanie ludzi, którzy potrafią

dobrze i mądrze gospodarować skarbami lasów.

Średnie szkoły leśne są, dzięki wieloletniemu prowadzeniu przez dyrektora

generalnego Lasów Państwowych i staraniom ustabilizowanej kadry nauczycielskiej,

doskonale wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, użytkują budynki pozostają

w bardzo dobrym stanie technicznym i nie są zadłużone.
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Największym naturalnym i ustabilizowanym rynkiem pracy dla absolwentów

średniego szkolnictwa leśnego jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy państwowe.

Pewna część absolwentów znajduje pracę w parkach narodowych, parkach

krajobrazowych, a także w wyspecjalizowanych jednostkach ochrony środowiska i

nieliczenie w jednostkach samorządu terytorialnego. Minister Środowiska, a w

szczególności Lasy Państwowe mają opracowaną długofalową, bo do 2015 roku,

prognozę zapotrzebowania na kadrę leśną. Pod tak sprecyzowane potrzeby Lasy

Państwowe kształtowały liczbę przyjęć do klas pierwszych. Po wielu latach

doświadczeń Lasy Państwowe � jako organ prowadzący szkoły � wypracowały i

wdrożyły unikalny system praktycznej nauki zawodu, oparty o sieć nadleśnictw

dydaktycznych. Zorganizowano bazę transportu dla potrzeb praktycznej nauki zawodu,

zbudowano zaplecze maszyn  narzędzi, drogiego specjalistycznego sprzętu ochrony

osobistej.

Ze względu na oczywistą konieczność odbudowania istotnych więzi średniego

szkolnictwa leśnego z jednym z najnowocześniejszych rynków pracy dla leśników

czyli z Lasami Państwowymi, w interesie lasów i przyszłych leśników, nie ma już

najmniejszej wątpliwości co do tego, że należy zmienić instytucję organu

prowadzącego dla tych średnich szkół leśnych, które do dnia 31 grudnia 1998 roku

były prowadzone przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Francuskie leśne

szkolnictwo średnie w latach 70-tych zostało przekazane do prowadzenia przez

organizacje manipulacyjne. Z rozwiązania tego zrezygnowano definitywnie w latach

80-tych, przekazując te szkoły ponownie pod nadzór właściwego francuskiego

ministerstwa. Podobna sytuacja powinna zaistnieć w naszym kraju.

W dotychczasowej dyskusji o podporządkowaniu średniego szkolnictwa leśnego

ministrowi środowiska, wyraził on zgodę na podporządkowanie resortowi środowiska

średnich szkół leśnych. Pozytywnie wypowiedziało się wiele instytucji w tym

Kolegium Lasów Państwowych, a także Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Przedstawiona nowelizacja ustawy o systemie oświaty nie powoduje żadnych

skutków finansowych. Subwencją przeznaczoną na funkcjonowanie 13 średnich szkół

leśnych dysponowałby minister środowiska, a nie starostowie.
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Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

SZKOŁY ROLNICZE

Projektowana ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty, o działach

administracji rządowej i przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację

publiczną, stanowi pakiet uregulowań prawnych, warunkujących przekazanie zadań

związanych z prowadzeniem i nadzorowaniem części szkół i placówek oświaty

rolniczej Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strategia wielofunkcyjnego rozwoju wsi nakłada na oświatę rolniczą szczególne

obowiązki dotyczące uczestnictwa w procesie przejmowania przez wieś ciągle nowych

funkcji.

Realizując tę strategię, zwłaszcza w aspekcie uczestnictwa w strukturach Unii

Europejskiej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinien mieć instrumenty

oddziaływania na proces kształcenia rolniczego społeczności wiejskiej, a tym samym

zachowanie wpływu na integrację problematyki kształcenia w formach szkolnych z

pozaszkolną oświatą rolniczą oraz praktyką rolniczą.

Z całą ostrością ujawnia się również potrzeba włączenia szkół rolniczych w spójny

system wiedzy rolniczej, który powinny tworzyć instytuty naukowe � z jednej strony i

ośrodki doradztwa rolniczego oraz gospodarstwa rolne i firmy pracujące na rzecz

rolnictwa � z drugiej. Taki zintegrowany system edukacji rolniczej od wielu już lat

funkcjonuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zapewnienie szkołom rolniczym

odpowiedniej bazy praktycznej nauki zawodu, poprzez funkcjonujące

wyspecjalizowane ośrodki kształcenia praktycznego i sieci współpracujących z nimi

gospodarstw rolnych i zakładów przetwórczych może zapewnić uczniom nabywanie

niezbędnego zasobu wiedzy i umiejętności zawodowych, pozwalających na

odnajdowanie się absolwentów na konkurencyjnym rynku Unii Europejskiej.

Niezbędne zatem jest przekazanie w gestię Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

określonej liczby szkół, które staną się placówkami wzorcowymi, wyznaczającymi i

utrzymującymi standardy kwalifikacyjne kształcenia rolniczego, a także będą

wspomagać szkoły rolnicze prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego w

przygotowaniu kadr na potrzeby rolnictwa i obszarów wiejskich.
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Zamieszczony w załączniku projekt wykazu szkół i placówek, które prowadził

będzie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi obejmuje jednostki o zasięgu regionalnym i

ponadregionalnym, których utrzymanie na odpowiednim poziomie przerasta cele i

możliwości powiatu, tj. szkoły kształcące w zawodach unikalnych, Centra Kształcenia

Praktycznego i Ustawicznego oraz szkoły, przy których powyższe placówki

funkcjonują, a także Krajowe Centrum Oświaty Rolniczej jako ogólnopolska placówka

doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, uczących w szkołach rolniczych.

Wymienione wyżej szkoły i placówki są to jednostki o ponadregionalnym zasięgu

działania, które dysponując nowoczesną bazą dydaktyczno-produkcyjną, wysoko

wykwalifikowaną kadrą specjalistów, współpracując z uczelniami i instytutami w

kraju, a także z ośrodkami naukowymi na świecie, stanowić będą jedno z ogniw

modernizacji i usprawniania kształcenia kadr dla wielofunkcyjnego rozwoju wsi.

Przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2001 roku kontrola

funkcjonowania systemu kształcenia dla potrzeb rolnictwa i obszarów wiejskich

wskazała na:

- brak w organach prowadzących wizji kształcenia rolniczego w dostosowaniu

do zmieniającej się sytuacji w rolnictwie i obszarach wiejskich oraz

perspektywy przystąpienia do UE, a także lokalnych rynków pracy,

- zahamowanie w szkołach rolniczych inwestycji i remontów,

- ograniczanie kształcenia w zawodach rolniczych na rzecz innych zawodów,

- likwidację szkół i internatów oraz przeznaczanie obiektów na inne cele /np. na

biura starostw, sprzedaż/,

- likwidację szkolnych gospodarstw rolniczych i wyprzedaż majątku,

- likwidację doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

Uważamy, że są to wystarczające powody, aby Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

który kreuje politykę rolną państwa, poprzez wyposażenie go w narzędzia nadzoru nad

jakością, siecią szkół i strukturą kształcenia zawodowego miał wpływ na kształtowanie

kapitału ludzkiego warunkującego jej realizację.
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Niezależnie od przekazania szeregu uprawnień na poziom powiatowy

proponujemy, aby Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi posiadał w zakresie swoich

kompetencji wpływ na:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych, a tym samym

był organem prowadzącym i nadzorującym działalność Krajowego Centrum

Oświaty Rolniczej jako placówki doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim

zasięgu działania,

- realizację działalności pedagogicznej szkół, kwalifikacje zawodowe kadry

sprawującej nadzór pedagogiczny nad szkołami rolniczymi oraz nauczanie

przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu,

- zakładanie i prowadzenie szkół rolniczych, centrów kształcenia praktycznego i

ustawicznego,

- kształtowanie racjonalnej sieci szkół kształcących w zawodach rolniczych i

gospodarki żywnościowej poprzez współdecydowanie o ich zamykaniu,

- kształtowanie sylwetki zawodowej absolwent]w szkół rolniczych poprzez

resortowe opracowywanie dokumentacji programowej i ustalanie standardów

wymagań kwalifikacyjnych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinien być organem współdecydującym w

sprawach tworzenia podstaw programowych, ramowych planów nauczania oraz

określania warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania,

środków dydaktycznych i podręczników niezbędnych do realizacji programów

nauczania.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi od momentu przygotowania reformy oświaty

wyrażała obawy co do jej następstw i skutków dla szkolnictwa rolniczego. Czas

pokazał jak te obawy były uzasadnione. Przekazanie szkół rolniczych samorządom

terytorialnym doprowadziło do pogorszenia sytuacji ekonomicznej tych placówek co w

konsekwencji skutkuje obniżeniem poziomu dydaktycznego. Okrojone dotacje do

gospodarstw przyszkolnych doprowadzają do komercjalizacji ich działalności.

Przeprowadzane są nawet próby ich sprzedaży ze względu na atrakcyjne położenie

gruntów tych gospodarstw. Władze poszczególnych powiatów, które powinny być
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zainteresowane utrzymaniem szkół rolniczych na ich terenie, nie koordynują swoich

działań w sprawie przekazywania na prowadzenie tych szkół odpowiednich środków.

Wszystkie te obawy potwierdziła kontrola funkcjonowania systemu kształcenia dla

potrzeb rolnictwa i obszarów wiejskich przeprowadzona przez NIK na zlecenie

Komisji Rolnictwa. Przedstawiona w XI 2001 roku Wysokiej Izbie informacja we

wnioskach skierowanych do ministra rolnictwa i rozwoju wsi wręcz nakazuje:

I. Uaktualnienie podjętej wcześniej inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do

zwiększenia uprawnień ministra w zakresie kształcenia dla potrzeb rolnictwa i

obszarów wiejskich.

II. Podjęcie inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do dostosowania Krajowego

Centrum Oświaty Rolniczej w Brwinowie dla potrzeb doskonalenia

nauczycieli szkół rolniczych na poziomie analogicznym jak przed 1.01.1999 r.

III. Rozważenie możliwości przywrócenia finansowego wspierania przez ARiMR

praktycznej nauki zawodu w szkołach rolniczych i rolniczych placówkach

oświatowych.

W sytuacji gdy resort rolnictwa nie ma właściwego wpływu na działalność,

zakładanie i likwidacje szkół rolniczych � prowadzenie w dalszym ciągu szkół

rolniczych przez starostów grozi zanikiem zawodowego kształcenia rolniczego na

rzecz ogólnego. Wieś polska może zostać pozbawiona własnej szkoły i dobrych

tradycji edukacyjnych. A przecież najbliższą perspektywą wsi polskiej jest integracja z

Unią Europejską, w której wymogiem dla osób przejmujących gospodarstwa rolne jest

posiadanie średniego wykształcenia rolniczego oraz odbycie praktyki zawodowej na

wysokim poziomie.

Mając na względzie przedstawione powyżej uwagi oraz potrzebę dokonania zmian

strukturalnych wsi, przekształcenia naszego rolnictwa, dostosowania go do potrzeb i

wymagań Unii Europejskiej KriRW domaga się przywrócenia prowadzenia wybranych

szkół rolniczych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dotychczasowej dyskusji o podporządkowaniu szkół unikalnych CKP i CKU

Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie wypowiedziało się wiele instytucji

m.in. Krajowa Rada Izb Rolniczych, Stowarzyszenia NLI i Dyrektorów CKU, CKP,
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Stowarzyszenia Doradców Metodycznych pozytywnie w tej sprawie wypowiada się

również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przedstawiona nowelizacja ustawy nie powoduje istotnych skutków finansowych.

Subwencją przeznaczoną na funkcjonowanie tych szkół dysponowałby Minister

Rolnictwa, a nie starostowie.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.



8

Załącznik

Wykaz szkół leśnych w Polsce,

które do dnia 31 grudnia 1998 roku prowadził Minister Ochrony Środowiska,

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za pośrednictwem Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

1. Zespół Szkół Leśnych /L/
17-230 Białowieża
ul. Park Dyrekcyjny 1

2. Techniku Leśne Brynek /P/ /Zespół Ogólnokształcących i Przyrodniczych/
42-690 Tworóg

3. Technikum Leśne /L/
66-312 Rogoziniec

4. Technikum Leśne /P/
69-110 Rzepin

5. Technikum Leśne /G/ /Zniknęło, poprzez włączenie do Zespołu Szkół
Zawodowych/
33-340 Stary Sącz
ul. Daszyńskiego 15

6. Technikum Leśne /P/
49-130 Tułowice
ul. Zamkowa 15

7. Zespół Szkół Leśnych /G/
23-400 Biłgoraj
ul. Polna 3

8. Zespół Szkół Leśnych w Goraju /L/
64-700 Czarnków

9. Zespół Szkół Leśnych /P/
56-300 Milicz
ul. Kasztelańska 1
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10. Zespół Szkół Leśnych /L/ /Borowiacki Zespół Szkół Rolniczych,
Agrotechnicznych i Leśnych/
89-500 Tuchola
ul. Nowodworskiego 9

11. Zespół Szkół Leśnych Warcino /L/P/ /obecnie Technikum Leśne/
77-230 Kępice

12. Zespół Szkół Leśnych /L/
26-050 Zagnańsk
ul. Spacerowa 4
woj. świętokrzyskie

13. Zespół Szkół Leśnych /L/
38-600 Lesko
ul. Jana Pawła II 1

L � własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe
P lub G � własność jednostek samorządu w zarządzie szkół






















































