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Szanowny Panie Ministrze, 
 

odpowiadając na pismo z 22 grudnia 2017 r. dotyczące organizacji zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych w związku z wysokim poziomem 
zanieczyszczenia powietrza w Polsce, przekazuję poniższe informacje. 

Za organizację pracy szkoły odpowiada dyrektor. Zgodnie z § 5 ust. 5 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  
w sprawie organizacji roku szkolnego1 w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 12 dyrektor szkoły lub placówki, 
po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub 
placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady 
rodziców i samorządu uczniowskiego może, za zgodą organu prowadzącego 
ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod 
warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty. 

Niemniej zgodnie z art. 83 i art. 84 ustawy Prawo oświatowe - rada rodziców 
może występować do dyrektora i  innych organów szkoły, organu 
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny  
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie gromadzi danych na temat liczby szkół,  
w których ustalono dni wolne od zajęć dydaktycznych z powodu 
zanieczyszczenia powietrza. 

Z przywołanych przepisów wynika, że jedynie organy prowadzące szkół mogą 
dysponować informacjami o liczbie szkół, w których odwołano zajęcia 
dydaktyczno-wychowawcze z powodu wysokiego poziomu zanieczyszczenia 
powietrza. 

 

                                            
1
 Dz. U. poz. 1603 

2
 możliwość ustalenia, w terminie do 30 września danego roku szkolnego dodatkowych dni 

wolnych w określonym wymiarze 



 

Decentralizacja Państwa i przypisanie poszczególnym jednostkom samorządu 
terytorialnego określonych zadań uczyniło samorządy odpowiedzialnymi za ich 
realizację. Zgodnie z Konstytucją RP oraz przepisami ustaw samorządowych 
jednostki samorządu terytorialnego działają samodzielnie na podstawie 
własnego budżetu. Elementem samodzielności jednostek samorządu 
terytorialnego jest władztwo dochodowe oraz władztwo wydatkowe. 

Zadania z zakresu ochrony środowiska jako zadania własne realizowane  
są przez jednostki samorządu terytorialnego w celu zaspokojenia potrzeb 
wspólnoty samorządowej. Z uwagi na powyższe samorządy poszczególnych 
szczebli powinny samodzielnie definiować potrzeby i interesy społeczności 
lokalnych i  regionalnych, a także decydować o zakresie i formach  
ich zaspokajania.  

Indywidualne rozstrzygnięcia podejmowane przez organy samorządowe  
w trakcie wykonywania zadań publicznych muszą uwzględniać ich skutki 
finansowe oraz posiadanie źródeł pokrycia tych skutków. 

Zatem i rozwiązania np. dotyczące wyposażenia szkół w sprzęt oczyszczający 
powietrze pozostają w decyzjach organów prowadzących.  

Trzeba także mieć na względzie, że do zadań jednostek samorządu 
terytorialnego należy zakładanie i prowadzenie szkół oraz placówek 
publicznych oraz zapewnianie im odpowiednich warunków działania. W art. 10 
ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe3 ustanowiono 
generalną odpowiedzialność organu prowadzącego szkołę lub placówkę  
za jej działalność, w tym realizację bezpiecznych i higienicznych warunków 
nauki, wychowania i opieki oraz zadań inwestycyjnych. 

Niemniej Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmuje liczne działania 
systemowe w  zakresie zachowań prozdrowotnych uczniów i wychowanków. 
Profilaktyka, w tym działania zapobiegające chorobom płuc, jest niezbędnym 
elementem składowym wychowania rozumianego jako proces wspomagania 
rozwoju dzieci i młodzieży. Ministerstwo Edukacji Narodowej współpracuje  
w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży z  Ministerstwem Zdrowia, 
Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, 
Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz innymi podmiotami, np. organizacjami 
pożytku publicznego  

Z Informacji na temat stanu zaawansowania realizacji zadań wynikających  
z przyjętych 25 kwietnia 2017 r. przez Radę Ministrów rekomendacji Komitetu 
Ekonomicznego Rady Ministrów – tzw. Programu pt. „Czyste powietrze” wynika, 
że urzędy i instytucje zajmujące się ochroną środowiska i stanem powietrza 
realizują wiele działań, w tym te o charakterze edukacyjnym. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia w szczególności upowszechnianie 
wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju  
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oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, 
krajowej i globalnej. Edukacja ekologiczna, w tym edukacja  w zakresie 
kształtowania u uczniów przekonania o potrzebie dbania o czystość powietrza, 
jest prowadzona na wszystkich etapach edukacyjnych -  zgodnie z celami  
i treściami nauczania ustalonymi w podstawie programowej.  

Ponadto w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 
organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” Minister Edukacji Narodowej  
w 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  
pn.: Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod hasłem 
„Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko oraz czyste 
powietrze”. Jednym z głównych celów realizowanego zadania jest zwiększenie 
kompetencji uczniów oraz rodziców i nauczycieli w zakresie niwelowania 
zagrożeń związanych z paleniem w kotłach i piecach niewłaściwymi materiałami 
zanieczyszczającymi powietrze. 

W kontekście zapowiedzi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,  
który wskazał poprawę jakości powietrza i spełnienie standardów określonych 
przepisami prawa wśród najważniejszych celów do osiągnięcia do 2020 r.,  
podejmowanymi działaniami we współpracy międzyresortowej  
oraz funkcjonującymi rozwiązaniami prawnymi w opinii Ministra Edukacji 
Narodowej nie zachodzi potrzeba pilnego opracowania szczegółowych 
wytycznych o charakterze systemowym uwzględniających sposób 
postępowania jednostek systemu oświaty w sytuacji podwyższonych norm 
zanieczyszczenia powietrza. 
 
Z poważaniem 
 
 
 

 

Z upoważnienia 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

Marzena Machałek 

Sekretarz Stanu 

/ – podpisany cyfrowo/ 
 


