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 Szanowna Pani Dyrektor! 

 

 Serdecznie dziękuję za udostępnienie materiałów, o które wnioskowałem w drodze 

dostępu do informacji publicznej.  

Jednocześnie informuję, że omawiane dokumenty, czyli regulaminy: Samorządu 

Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców zostały poddane analizie i wykryto 

przepisy wprost sprzeczne z prawem powszechnie obowiązującym.  

W treści regulaminu Rady Rodziców, uchwalonego w dniu 10 września 2020 roku, 

znalazły się przepisy o następującej treści:  

„Zadania skarbnika Rady Rodziców: a) prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej 

Rady Rodziców, b) wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia 

gospodarki finansowej i rachunkowości.” 

— § 26 ust. 3 regulaminu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku 

Zwracam Pani uwagę, że jako kierownik jednostki budżetowej jednostki samorządu 

terytorialnego, jednocześnie zwierzchnik wobec społecznych organów oświaty 

unormowanych w ustawie o systemie oświaty, jest Pani bezpośrednio odpowiedzialna za 

treść dokumentów prawnych tychże organów i ich zgodność z prawem wyższego rzędu.  

Przywoływany paragraf regulaminu jest bezprawny z uwagi na fakt, że rady rodziców 

placówek oświatowych nie posiadają osobowości prawnej ani nie są jednostką 

organizacyjną niemającą osobowości prawnej (tzw. ułomna osobowość prawna).   Z 

tego wynika, że kategorycznie nie mogą one prowadzić gospodarki finansowej w żadnym 

stopniu, nawet tym dotyczącym bezpośrednio szkoły — rada rodziców nie może np. 

zawierać umów, zatrudniać pracowników. Wszelkie kwestie finansowe wynikające z 

potrzeb rady rodziców powinne być załatwiane bezpośrednio przez Dyrektora Szkoły, 

bądź upoważnionych przez niego pracowników administracyjnych placówki. Rada 

rodziców w żadnym razie nie podlega przepisom dotyczącym prowadzenia 

rachunkowości, co potwierdza utrwalone orzecznictwo sądów, ale również wydawane 

opinie i komunikaty przez prawników, kuratoria oświaty, urząd obsługujący ministra 

właściwego ds. oświaty. Stowarzyszeniu znany jest przepis przewidujący możliwość 

zawierania umów o prowadzenie rachunku bankowego, przy czym nie można z tego 
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wywodzić jakkolwiek zdolności do czynności prawnych takiego organu, jakim jest rada 

rodziców. Osobne konto bankowe RR może służyć uproszczeniu zbiórek darowizn, co nie 

wyklucza jednocześnie kompetencji i narzędzi szkoły dot. zarządzania tymi pieniędzmi 

przy porozumieniu z rodzicami.  

Zwracam szczególnie uwagę na fakt, że wszelkie dotychczas zawierane przez radę 

rodziców umowy są nieważne i nie mają mocy prawnej.  

W związku z powyższym, na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, dbając o wzmocnienie praworządności, składam w imieniu 

Stowarzyszenia wniosek o dostosowanie treści wspomnianego regulaminu do zgodnego 

z prawem.  

Serdecznie proszę o załatwienie wniosku w ustawowym terminie i poinformowanie o 

sposobie załatwienia Wnioskodawcy drogą elektroniczną na adres: 

kontakt@umarlestatuty.pl lub poprzez ePUAP na adres skrzynki: _SUS/domyslna.  

 

 

(—) Michał Czesnowski 

Wiceprezes Zarządu 


