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Kraków, 45 stycznia 2021 r.

Stowarzyszenie na rzecz Praworządności w Szkołach
„Stowarzyszenie Umarłych Statutów”

kontakt@umarlestatuty.pl

dot. pisma z dnia ] 7 grudnia 2020 r., znak: KR.01.03-X/2020
2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Działając na zasadzie art. 244
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, iż
Państwa wniosek z dnia 17 grudnia 2020 r., znak: KR.Ol.03.-X/2020, został załatwiony
W następujący sposób:
1. zbadano
Statut Kostki Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów
im. św. Stanisława Kostki W Krakowie, zwany dalej Statutem, W zakresie opisanym
we wniosku,
2. potwierdzono występowanie wskazanych braków W Statucie oraz istnienie postanowień
Statutu o treści jak opisana we wniosku.
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W związku z podniesionymi przez Państwa zarzutami:

Małopolski Kurator Oświaty podejmie działania nadzorcze W stosunku do Kostki
Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki
w Krakowie w zakresie uzupełnienia Statutu o obligatoryjne postanowienia związane
z usprawiedliwianiem nieobecności przez uczniów pełnoletnich oraz dotyczące zasad
zwalniania się z zajęć przez uczniów pełnoletnich.
Małopolski Kurator Oświaty nie podejmie działań nadzorczych W związku
z brzmieniem 59 pkt 8 statutu, gdyż przepis ten w ocenie Małopolskiego Kuratora
Oświaty nie narusza art. 53 ust. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Kostka Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki
w Krakowie jest szkołą katolicką, do której uczęszczanie jest dobrowolne. J ezeli uczeń
nie akceptuje jej katolickiego charakteru oraz specyfiki dodatkowych obowiązków
ucznia, związanych z uczęszczaniem do niej, to w każdym czasie moze zrealizować
swoje konstytucyjne prawo do nieuczestniczenia W praktykach religijnych rezygnując
zbycia uczniem tej szkoły i wybierając kontynuację nauki w innej, niekatolickiej,
publicznej szkole. W stosunku do uczniów Kostki Publicznego Liceum
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Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie możliwość taka
jest zapewniona przez Gminę Miejską Kraków, co potwierdza obowiązująca uchwała
regulująca sieć szkół ponadpodstawowych na terenie Miasta Krakowa, tj. Uchwała
Nr XVIII/362/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych,
mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
z 2019 r. poz. 4793). Podnieść przy tym należy, że posiadanie statusu szkoły publicznej
przez szkołę katolicką nie pozbawia jej możliwości odrębnego ukształtowania
(rozszerzenia) katalogu obowiązków ucznia, zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego.
Prawo takie wynika z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego W Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1347),
zgodnie z którym kościelne osoby prawne mają prawo zakładać i prowadzić szkoły oraz
inne placówki oświatowo—wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze na zasadach
organizacyjnych iprogramowych określonych przez odpowiednie ustawy. Mają one
charakter katolicki ipodlegają władzy kościelnej. Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2
Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993
r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318) Kościół Katolicki ma prawo zakładać i prowadzić
placówki oświatowe i wychowawcze, wtym przedszkola oraz szkoły wszystkich
rodzajów, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i na zasadach określonych przez
odpowiednie ustawy. W realizowaniu minimum programowego przedmiotów
obowiązkowych i w wystawianiu druków urzędowych szkoły te podlegają prawu
polskiemu. W realizowaniu programu nauczania pozostałych przedmiotów szkoły te
stosują się do przepisów kościelnych. O publicznym charakterze tych szkół i placówek
decyduje prawo polskie.
Z przepisów powyższych wynika, że szkoły katolickie funkcjonują w szczególnym
reżimie prawnym, odmiennym od typowych szkół publicznych, prowadzonych przez
jednostki samorządu terytorialnego lub inne, niekościelne, osoby prawne lub osoby
fizyczne.
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Małopolski Kurator Oświaty nie podejmie działań nadzorczych w związku
zbrzmieniem @ 59 pkt 10, @ 61 ust. 3, 5 62 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 75 ust. 3 pkt 2 i 3
Statutu Kostki Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława
Kostki w Krakowie. W ocenie Małopolskiego Kuratora Oświaty postanowienia te nie
są sprzeczne z prawem, a tylko spełnienie tej przesłanki (tj. sprzeczności z prawem,
a nie np. użycie nieprecyzyjnego, niejednoznacznego słownictwa), uprawnia do
podjęcia działań, o których mowa w art. 114 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.). Odnosząc się do merytorycznej strony
wskazanych postanowień Statutu, w ocenie Małopolskiego Kuratora Oświaty są one
dopuszczalne w przypadku szkół katolickich z przyczyn jak opisane w pkt 2 niniejszego
pisma. Są również akceptowalne na gruncie prawa oświatowego, gdyż odpowiadają
celom wychowawczej funkcji szkoły — jeżeli tylko znajdują odzwierciedlenie
w programie wychowawczo-profilaktycznym. Małopolski Kurator Oświaty nie
podziela również zarzutu, jakoby wskazane postanowienia dyskryminowały uczniów
ze względu na płeć. Specyfika działań wychowawczych szkoły, uwzględniając wiek
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stopień rozwoju uczniów, może przewidywać inne postępowanie W stosunku do
dziewcząt, a inne W stosunku do chłopców. Małopolski Kurator Oświaty zbada jednak
sprawę dotyczącą postanowienia wyrażonego W 59 pkt 10 Statutu, uwzględniając fakt,
iż odwołuje się ono do bliżej nieokreślonego W Statucie „Zwyczajnika?
i
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4. Małopolski Kurator Oświaty nie podejmie działań nadzorczych W związku z
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62 ust.
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Statutu Kostki Publicznego Liceinn Ogólnokształcącego Jezuitów
im. św. Stanisława Kostki wKrakowie z przyczyn jak opisane w pkt 2 niniejszego
pisma. Szkoła katolicka może W sposób szerszy niż inna szkoła publiczna określić
wzorzec zachowania oraz pożądaną postawę ucznia.
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5.

Małopolski Kurator Oświaty nie podejmie działań nadzorczych w związku z 62 ust.
pkt 12 i 19 Statutu z przyczyn jak opisane w pkt 2 niniejszego pisma.

6.

Małopolski Kurator Oświaty zbada sprawę sposobu udostępniania sprawdzonych
i ocenionych pisemnych prac uczniów Kostki Publicznego Liceum Ogólnokształcącego
Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie. Wskazany W piśmie 73 ust. 6 Statutu
tej szkoły jest zredagowany w sposób ogólnikowy, lecz niesprzeczny z przepisami
prawa oświatowego. Jeżeli wpraktyce stosowania nie prowadzi on do ograniczenia
ustawowych praw ucznia, to zbędnym wydaje się ingerencja nadzorcza W tym zakresie
(na dzień sporządzania niniejszego pisma do Kuratorium Oświaty W Krakowie nie
wpłynęła W tej sprawie żadna skarga).
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POUCZENIE
1
Kodeksu
246
5
Zgodnie z art.
postępowania administracyjnego wnioskodawcy niezadowolonemu
ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi do Mnistra Edukacji i Nauki.
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Do wiadomości:
—

Pan Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki, al. J. Ch. Szucha 25,
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