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Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 23 czerwca 2021 r., znak: VH.7037.78.2021.AT,
dotyczącego udziału uczniów w spotkaniu w ramach „Tour de Konstytucja” w Dobczycach,
Małopolski Kurator Oświaty wyjaśnia co następuje.

Małopolski Kurator Oświaty nie podziela stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich, jakoby 
spotkania w ramach wspomnianego cyklu wpisywały się w cele systemu oświaty. Jakkolwiek 
w teorii cele projektu wydają się szczytne, to w praktyce (vide: ustalenia w toku kontroli) noszą 
znamiona wieców politycznych, na których, pod pretekstem popularyzacji polskiej Konstytucji 
i praktyki ustrojowej, wygłaszane są hasła związane z bieżącą walką polityczną i sporami 
światopoglądowymi. Choćby udział wspomnianych „artystów” powoduje, że poziom spotkań 
daleki jest od atmosfery wysokiej kultury i merytoryki, niekorzystnie oddziałując 
wychowawczo na dzieci i młodzież - na wiecach padają też wulgaryzmy i skandowane są hasła 
o oczywiście niekonstytucyjnym charakterze (np. wprowadzenia aborcji na żądanie).

Dlatego też udział w ww. spotkaniu, zorganizowany przez dyrektora szkoły oraz nauczycieli 
w ramach lekcji dla uczniów szkoły podstawowej, a także obecność dzieci z przedszkola (!), 
uznać należy za wysoce naganne. Tym bardziej, że sama organizacja wyjścia odbyła się 
z naruszeniem podstawowych procedur bezpieczeństwa oraz z pogwałceniem praw rodziców - 
których zdania w zakresie udziału dzieci i uczniów w przedsięwzięciu dyrektor szkoły nawet 
nie raczyła zasięgnąć.

Skala ujawnionych nieprawidłowości została obszernie udokumentowana w protokole kontroli, 
jaka przeprowadzona została w Szkole Podstawowej nr 1 w Dobczycach, a ich doniosłość 
i oczywistość była tak duża, że wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko 
dyrektorowi szkoły został złożony przez Burmistrza Dobczyc, zanim jeszcze Małopolski 
Kurator Oświaty podjął działania z urzędu w tym zakresie.

Wykonując zobowiązanie do udostępnienia Rzecznikowi Praw Obywatelskich protokołu 
kontroli przeprowadzonej w związku ze sprawą „Tour de Konstytucja” informuję, iż protokół 
ten - w związku z licznymi wnioskami o udostępnienie w trybie informacji publicznej oraz 



celem zapewnienia pełnej transparentności sprawy prowadzonej przy dużym zainteresowaniu 
społecznym oraz medialnym - zostały niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej: 
https://bip.malopolska.pl/kokrakowA1954231 ,protokol-kontroli-doraznei-w-szkole- 
podstawowej-nr-1 -w-dobczvcach.html

Jednocześnie informuję, iż w toku kontroli zgromadzono obszerną dokumentację (ponad 100 
stron tekstu) potwierdzającą fakty ustalone przez wizytatorów, a także wytworzono dalsze 
dokumenty, związane z zastrzeżeniami, zaleceniami i zawiadomieniami organu prowadzącego 
szkołę. Jeżeli wolą Rzecznika Praw Obywatelskich jest wgląd również w tę dokumentację, 
proszę o doprecyzowanie żądanego zakresu odrębnym pismem.

Odnosząc się do działań Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie, oprócz czynności 
kontroli przeprowadzonej w trybie nadzoru pedagogicznego - a zleconej przez Ministra 
Edukacji i Nauki, zakończonej wydaniem zaleceń dyrektorowi szkoły, na wniosek Burmistrza 
Dobczyc, polecono również Rzecznikowi Dyscyplinarnemu dla Nauczycieli przy Wojewodzie 
Małopolskim wszcząć postępowanie wyjaśniające (na podstawie porozumienia z dnia 8 maja 
2020 r. w sprawie powierzenia zadań związanych z prowadzeniem postępowań wyjaśniających 
i dyscyplinarnych wobec nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 11 maja 2020 r., 
poz. 3310) w stosunku do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach.

Postępowanie to jest w toku, a organem właściwym do udzielania dalszych informacji o jego 
toku jest Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim.

Małopolski Kur#tfr Oświaty

BarbarpNowa


