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Skarga na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych 

 

W związku z pojawiającymi się w mediach oświadczeniami Burmistrza Ustrzyk Dolnych Bartosza 

Romowicza, jakoby wydał on zakaz korzystania z podręcznika do przedmiotu „historia i 

teraźniejszośd” w podległych Burmistrzowi szkołach (m.in. artykuł w Polsat News: 

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-08-18/ustrzyki-dolne-burmistrz-zakazal-podrecznika-

do-hit-zarzuca-indoktrynacje/), Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos” zwraca się do Rady Miejskiej w 

Ustrzykach Dolnych o zajęcie stanowiska wobec przypisywania sobie przez Burmistrza uprawnieo w 

tym zakresie. 

 

Niezależnie bowiem od oceny merytorycznej ww. podręcznika należy zauważyd, że zatwierdzenie 

podręczników do użytku w szkole zgodnie z art. 22ab ust. 1 - 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1116) leży w gestii dyrektora szkoły i dokonywane jest na 

wniosek zespołu nauczycieli prowadzących nauczanie w szkole. Nadto decyzja o prowadzeniu zajęd z 

zastosowaniem lub bez zastosowania podręcznika zgodnie z art. 22aa ust. 1 pkt 1 i 2 należy do 

nauczyciela danego przedmiotu. Przepisy te nie przewidują udziału organu prowadzącego szkołę w 

wyborze podręczników. 

 

Ustawodawca rozstrzygnął zatem, że kwestie dotyczące wyboru materiałów dydaktycznych są 

wyłączną kompetencją kadry pedagogicznej. Tymczasem Burmistrz poprzez wydanie, czy też 

ogłoszenie w mediach chodby tylko nieformalnego „zakazu” stosowania konkretnego podręcznika, 

wywiera nieuprawniony w świetle prawa oświatowego nacisk na podległe mu szkoły. Fundacja 

zwraca przy tym uwagę, że uzależnienie wyboru materiałów dydaktycznych od woli organu władzy 

samorządowej bezpośrednio sprawującego nadzór nad szkołą prowadzi do znacznie większego 

upolitycznienia szkoły, niż dopuszczenie do użytku konkretnego, chodby i najbardziej dyskusyjnego 

podręcznika przez władze centralne.  

 

O ile bowiem samo dopuszczenie podręcznika do użytku w Polsce istotnie należy do władzy 

politycznej – ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (art. 22an ust. 1 cyt. ustawy), to 

właśnie nauczyciele, posiadający odpowiednie wykształcenie, przygotowanie i doświadczenie, są w 

świetle cytowanych wyżej przepisów ostatecznymi strażnikami przekazywania uczniom właściwych 

treści. W ocenie Fundacji niedopuszczalne jest zatem tak jaskrawe ograniczenie tej funkcji przez 

polityków poprzez wydawanie im bezpośrednich poleceo wbrew ustawie.  

 



 
 
Jak wspomniano na wstępie, Fundacja abstrahuje przy tym zupełnie od oceny konkretnego 

podręcznika – powyższe stanowisko zachowałoby swoją aktualnośd także wówczas, gdyby Burmistrz 

nakazał korzystanie z tego czy też innego podręcznika. Wszelką taką działalnośd należałoby uznad za 

szkodliwą dla uczniów i szkoły, ponieważ ogranicza ona autonomię specjalistów od nauczania, jakimi 

są nauczyciele. 

 

Na marginesie Fundacja zauważa, że propagowanie wspomnianego „zakazu” w mediach świadczy o 

zamiarze zorganizowania swoistego happeningu politycznego, ma na celu promowanie osoby 

i poglądów pana Burmistrza, nie zaś faktyczną ochronę właściwego funkcjonowania szkoły.  

 

W związku z powyższym Fundacja kieruje w interesie publicznym skargę na działalnośd Burmistrza do 

Rady Miejskiej z prośbą o pouczenie pana Burmistrza o zakresie jego kompetencji w przedmiocie 

prowadzenia szkoły. 
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