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Wprowadzenie

Rok 2017 dla polskiej edukacji był przełomowy. W grudniu 2016 r. Parlament uchwalił ustawy:
Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Przed samorządami
stanęło jedno z najpoważniejszych wyzwań organizacyjnych, a także koncepcyjnych. Wbrew oba-
wom zmiany przebiegły bardzo sprawnie. Było to wynikiem nie tylko nieco instrukcyjnego cha-
rakteru przepisów, lecz także faktu, że urzędnicze struktury samorządowe po wielu latach bez-
sprzecznie okrzepły. W październiku 2017 r. uchwalona została ustawa o finansowaniu zadań
oświatowych. Ustawa ta wprawdzie nie uregulowała podstawowych kwestii w sferze finansów naj-
liczniejszej grupy szkół sektora publicznego (samorządowych), ale istotnie zmieniła ustawę – Karta
Nauczyciela, nad którą pracowano równocześnie. Ta aktywność legislacyjna oznaczała jednocze-
śnie zasadnicze zredukowanie zakresu normatywnego dotychczas sztandarowej ustawy edukacyj-
nej (o systemie oświaty).

W konsekwencji 2018 r. nie jest i już nie będzie porównywalny do lat minionych. Nie ma już gim-
nazjów (co do zasady) – są 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea i szkoły branżowe. Obecne
reformy przychodzą za późno. To stąd ich skala, wymiar i zakres. Wbrew wielu opiniom nie są one
przejawem resentymentów, ale odzwierciedleniem zbyt długiego okresu „przejściowego” (czyli de-
kady, którą scharakteryzowało „dumne” ogłoszenie przez jeden z samorządów faktu nieprowadze-
nia już ani jednej szkoły publicznej, potwierdzające brak zrozumienia procesów, w których uczest-
niczy).

Elementarnym standardem procesu wdrażania globalnych reform (także tych z 2000 r.) jest po-
woływanie i istnienie niezależnego oraz niepodatnego na zmiany stałego mechanizmu oceny tych
reform. Tymczasem po 2000 r. załamywał się on po każdej zmianie parlamentarnej, aż w którymś
momencie modernizacja np. statusu zawodowego nauczyciela urzeczywistniała się w drobnych
aktach interwencyjnych (a nie systemowych). Chyba w żadnym wymiarze i zakresie nie były one
skutkiem trwałego, przemyślanego i precyzyjnego monitoringu procesów zachodzących w orga-
nizacji i sposobie organizacji oraz wykonywania zadań edukacyjnych. Wiara w sprawozdawczość
statystyczną nie mogła zastąpić aktywnego współuczestniczenia w tych procesach. Nie bez znacze-
nia jest również fakt, że wciąż nie na wszystkich stopniach zarządzania procesem edukacji zrozu-
miano znaczenie tego procesu i jego definitywny wymiar cywilizacyjny.

Czy 2017 r. to zatem „rewolucja” na miarę roku 2000? Z pewnością nie. Zmiana z przełomu wie-
ków to wprowadzanie rozwiązań ustrojowych w systemie oświaty, w sferze statusu nauczycieli,
uczniów i rodziców w szkole. Musiała ona respektować i wdrażać zasady ustrojowe powołane Kon-
stytucją RP z 1997 r. Ówczesna reforma systemu to było przygotowanie i wprowadzenie rozwiązań
przekształcających państwo centralnie zarządzane w państwo zdecentralizowane, w tym oświatę
ministerialną w oświatę samorządową. Systemy awansu zawodowego i wynagradzania musiały
wówczas nie tylko rozwiązywać np. kwestie zakresu uprawnień bezpośredniego przełożonego na-
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uczyciela, lecz także budować relacje i zależności szkoły z samorządem, wojewodą (kuratorem)
i udziałem w tym procesie administracji centralnej. A to tylko niektóre z ówczesnych problemów.

Choć przygotowane do wdrożenia zmiany w 2018 r. są inne, nie oznacza to mniejszej skali trud-
ności. Niniejsza publikacja wyposaża wszystkie zainteresowane podmioty w wiedzę i umiejętności
zarządzania obszarem wynagrodzeń w edukacji, z uwzględnieniem szeroko opisanych i skomen-
towanych nowych uwarunkowań prawno-organizacyjnych.
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