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Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Pani Minister!
Zwróci³a siê do mnie Pani dyrektor Iwona Bo³tuæ z Oœrodka Wychowawczo-Rewalidacyjnego dla

Dzieci i M³odzie¿y Niewidomej i S³abowidz¹cej w Czêstochowie z proœb¹ o pomoc. Jest to placówka
wspieraj¹ca rozwój i edukacjê dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej wzrokowo z terenu Czêstochowy i da-
wnego województwa czêstochowskiego. Obejmuje opiek¹ dwustu piêciu wychowanków w wieku do
dwudziestego czwartego roku ¿ycia, ucz¹cych siê w szko³ach ogólnodostêpnych i specjalnych, w wiêk-
szoœci posiadaj¹cych orzeczenia o potrzebie kszta³cenia specjalnego z poradni
psychologiczno-pedagogicznej oraz orzeczenia o niepe³nosprawnoœci i o stopniu niepe³nosprawnoœci.
Oko³o piêædziesiêciu piêciu spoœród nich miesiêcznie systematycznie uczestniczy w czasie roku szkol-
nego w zajêciach rewalidacyjnych prowadzonych na terenie oœrodka. S¹ to zajêcia z zakresu rehabilita-
cji widzenia, orientacji w przestrzeni, nauki pisma Braille’a, nauki czynnoœci dnia codziennego, terapii
pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, rehabilitacji ruchowej, obs³ugi specjalistycznego opro-
gramowania komputerowego, nauki korzystania z dostêpnego sprzêtu optycznego, nauki pos³ugiwania
siê informacj¹, kszta³cenia umiejêtnoœci korzystania z zasobów biblioteki ksi¹¿ki mówionej, masa¿u le-
czniczego oraz rozwijania zainteresowañ. Oprócz bezpoœredniej pracy z wychowankami prowadzone s¹
równie¿ poradnictwo i grupy wsparcia dla ich rodziców, nauczycieli i opiekunów.

Oœrodek realizuje te cele od momentu powstania, tj. od 1 wrzeœnia 1994 r. Placówka funkcjonowa³a jako
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczno-Terapeutyczna dla Dzieci i M³odzie¿y Niewidomej
i S³abowidz¹cej PZN w Czêstochowie i mog³a udzielaæ pomocy psychologiczno-pedagogicznej podopiecznym
(oko³o szeœædziesiêciu osobom) w wymiarze jednego etatu pedagogicznego, dzielonego przez pedagoga i psy-
chologa, finansowanego przez Kuratorium Oœwiaty i Wychowania w Czêstochowie, pod nadzorem pedago-
gicznym sprawowanym przez to kuratorium, i jednego etatu administracyjnego, finansowanego przez
WOZiRON. Szybko okaza³o siê, ¿e dzia³ania placówki znacznie wykraczaj¹ poza zadania poradni i w odpo-
wiedzi na zalecenia pokontrolne KO, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oœwiatowymi, zosta³a ona prze-
kszta³cona z dniem 1 stycznia 1997 r. w Oœrodek Wychowawczo-Rewalidacyjny dla Dzieci i M³odzie¿y
Niewidomej i S³abowidz¹cej Zarz¹du Okrêgu PZN w Czêstochowie, przy czym nazwa ta nie odzwierciedla ty-
pu placówki, a tylko profil jej dzia³alnoœci. Zatrudnienie w placówce by³o identyczne jak przed przekszta³ce-
niem.

Po likwidacji województwa czêstochowskiego oœrodek podlega³ Wydzia³owi Zdrowia i Spraw Spo³ecz-
nych UM w Czêstochowie. Œrodki na jego finansowanie pochodzi³y z puli Miejskiego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej, tam te¿ przekazywano sprawozdania z dzia³alnoœci. W lutym 2003 r. ówczesny kierownik
oœrodka i jego twórca, pani Barbara £ukasik, z³o¿y³a wniosek o dokonanie wpisu placówki do rejestru
placówek oœwiatowych, prowadzonego przez prezydenta miasta Czêstochowy. Wpis ten oœrodek uzys-
ka³ w dniu 19 marca 2003 r., przy czym informacja o wpisie nie zosta³a zg³oszona do kuratorium oœwia-
ty w celu zorganizowania nadzoru pedagogicznego nad placówk¹. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem
oœwiatowym po z³o¿eniu w marcu 2003 r. w Wydziale Edukacji zamówienia na dotacjê oœrodek j¹ uzys-
ka³. Wymiernym skutkiem otrzymania sta³ego Ÿród³a finansowania by³o, zgodnie z kodeksem pracy
i ustaw¹ – Karta Nauczyciela, zatrudnienie pedagoga, psychologa, rehabilitanta widzenia, tyflopedago-
ga, bibliotekarza oraz pracowników administracji i obs³ugi. Do 31 sierpnia bie¿¹cego roku oœrodek za-
trudnia³ ³¹cznie siedemnastu pracowników, w tym na podstawie umów o pracê: piêciu pracowników
pedagogicznych (3,25 etatu) i czterech pracowników administracji i obs³ugi (3,5 etatu), zaœ na podsta-
wie umów-zleceñ oœmiu pracowników pedagogicznych (instruktorów i nauczycieli czynnych zawodowo)
w ³¹cznym wymiarze dwudziestu czterech godzin tygodniowo.

W zwi¹zku z koniecznoœci¹ sprawozdawczoœci dla Systemu Informacji Oœwiatowej od 2005 r. i jego
doskonaleniem oraz zmian¹ prawa oœwiatowego (rozporz¹dzenie MENiS z 7 marca 2005 r. o typach pla-
cówek) w zakresie typu placówek oœwiatowych, ujêtych w rozporz¹dzeniach MEN, okaza³o siê, ¿e pla-
cówka nie kwalifikuje siê do ¿adnego z wyszczególnionych typów wskazanych przez ministerstwo.
W zwi¹zku z tym trudno by³o wskazaæ w³aœciw¹ klasyfikacjê w sprawozdaniach SIO. Zgodnie ze wska-
zaniami telefonicznymi pracownika Wydzia³u Edukacji UM Czêstochowy we wrzeœniu 2007 r. zmienio-
no w SIO typ placówki z oœrodka rewalidacyjno-wychowawczego na specjalny oœrodek wychowawczy
(karty specjalnego oœrodka wychowawczego funkcjonowa³y jako druki zamówienia dotacji). Spowodo-
wa³o to perturbacje i niejasnoœci w ministerstwie i kierowanie zapytañ do Wydzia³u Edukacji. Po kilku-



krotnych rozmowach telefonicznych z ministerstwem i osobistych z naczelnikiem Wydzia³u Edukacji
oraz po rozmowie z panem prezydentem Tadeuszem Wron¹ przekszta³cono oœrodek w placówkê dzia³a-
j¹c¹ w obszarze pomocy spo³ecznej i edukacji i realizuj¹c¹ powierzone jej zadania w³asne powiatu w za-
kresie edukacji i wychowania osób niepe³nosprawnych. Tak¹ propozycjê, wraz z proœb¹ o jej prawne
zaopiniowanie, przekazano równie¿ w czasie spotkania z pani¹ naczelnik Wydzia³u Edukacji UM w dniu
16 czerwca 2009 r., jednak nie otrzymano opinii co do takiej mo¿liwoœci.

W¹tpliwoœci zwi¹zane z typem placówki, jak¹ obecnie jest OWR PZN, spowodowa³y wstrzymanie z dnia
na dzieñ dotacji, która jest podstaw¹ funkcjonowania oœrodka (w dniu 19 stycznia 2009 r. otrzymano de-
cyzjê urzêdu miasta o przyznaniu dotacji, co nast¹pi³o w wyniku analizy przekazanych dokumentów).
Brak wp³ywu œrodków z dotacji i decyzja o ich wstrzymaniu sprawiaj¹, ¿e w chwili obecnej placówka nie
mo¿e realizowaæ swoich celów statutowych, a od koñca lipca 2009 r. nie ma œrodków na regulowanie bie-
¿¹cych wydatków czynszowych i zwi¹zanych z zaopatrzeniem w media oraz zobowi¹zañ p³acowych wobec
pracowników. Spowodowa³o to konsekwencje wynikaj¹ce z kodeksu pracy, czyli zwolnienie pracowników
etatowych (2x0,5 etatu i nieprzed³u¿enie umów o pracê na czas okreœlony bibliotekarzowi i pani sprz¹ta-
j¹cej). W tym czasie, wspólnie z urzêdem miasta, dokonano doprecyzowania typu placówki tak, by by³ on
zgodny z obowi¹zuj¹cym prawem oœwiatowym od dnia 1 wrzeœnia 2009 r. Odpowiedni wpis – pozaszkolna
placówka specjalistyczna – do ewidencji UM uzyskano w dniu 21 wrzeœnia 2009 r.

Te zmiany (ze wzglêdu na zmianê typu placówki) nie spowodowa³y przywrócenia zawieszonej dotacji,
zaœ wysokoœæ dotacji przys³uguj¹cej wed³ug nowego typu wynosi oko³o 1 tysi¹ca 500 z³ miesiêcznie
(przy zachowaniu liczby przyjmowanych systematycznie uczniów). Kwota ta pokrywa wydatki zwi¹zane
z czynszem, op³at¹ abonamentów telefonicznych i internetowych oraz zu¿yciem wody.

Dodatkowo w ostatnich dniach czerwca uzyskano telefoniczn¹ informacjê z Wydzia³u Komunalnego
UM o koniecznoœci przeprowadzenia siê do innego budynku ze wzglêdu na przekszta³cenia w³asnoœcio-
we dotycz¹ce nieruchomoœci, w której placówka wynajmuje lokal. By³a to jedyna bezpoœrednia informa-
cja dotycz¹ca jakichkolwiek zmian lokalowych placówki. Mimo ¿e dyrekcja posiada doœwiadczenie
w pozyskiwaniu dodatkowych œrodków pozabud¿etowych, nie jest przygotowana do tego typu rozwi¹za-
nia, tym bardziej ¿e w bie¿¹cym roku ¿aden z programów nie uzyska³ dofinansowania.

W ramach regulacji finansowania placówki pani rektor podjê³a rozmowy z Delegatur¹ Kuratorium
Oœwiaty w Czêstochowie dotycz¹ce wpisu do ewidencji nadzoru pedagogicznego, Ministerstwem Edu-
kacji Narodowej w zakresie mo¿liwoœci otrzymania dotacji w roku nastêpnym oraz z Urzêdem Miasta
Czêstochowy w zwi¹zku z otrzymaniem wpisu do rejestru placówek opiekuñczo-wychowawczych dzia-
³aj¹cych na terenie miasta Czêstochowa, które otrzymuj¹ dotacjê ze œrodków pomocy spo³ecznej (pla-
cówka wsparcia dziennego). Wszystkie te dzia³ania maj¹ na celu zapewnienie oœrodkowi œrodków
finansowych na stabilne funkcjonowanie w przysz³oœci. Jednak ta niezapowiedziana zmiana (tj. wstrzy-
manie dotacji, której nie otrzymano do dnia dzisiejszego) spowodowa³a, ¿e placówka nie posiada œrod-
ków na bie¿¹ce wydatki, w tym pensje pracownicze od miesi¹ca sierpnia. W oœrodku ograniczono
zatrudnienie etatowe (z dniem 1 paŸdziernika pracownicy pedagogiczni i administracyjni wyst¹pili o ur-
lopy bezp³atne, oprócz tyflopedagoga op³acanego ze œrodków PFRON i instruktorki do spraw rehabilita-
cji dzieci i m³odzie¿y, która jest na L-4 ze wzglêdu na ci¹¿ê). W ten sposób ograniczono wydatki oœrodka,
które pozosta³y do poniesienia w bie¿¹cym roku. Kszta³tuj¹ siê one obecnie na poziomie 17 tysiêcy
787 z³ miesiêcznie, w tym 2 tysi¹ce 546 z³ to wydatki zwi¹zane z lokalem i mediami, zaœ 15 tysiêcy 341 z³
to koszt wynagrodzeñ pracowników pedagogicznych i administracyjnych.

W zwi¹zku z t¹ sytuacj¹ zwracam siê do Pani Minister o interwencjê w zakresie zmiany zapisów
w prawie oœwiatowym, które okreœlaj¹ typy placówek oœwiatowych mog¹cych otrzymywaæ dotacjê ze
œrodków subwencji. Dziêki temu niewidomi i s³abowidz¹cy podopieczni bêd¹ mieli zapewnion¹ specjali-
styczn¹ opiekê, a teren dawnego województwa czêstochowskiego nadal bêdzie jedynym regionem w Pol-
sce, w którym niewidomi i s³abowidz¹cy uczniowie ucz¹ siê w szko³ach ogólnodostêpnych ró¿nego
szczebla, zaœ nauczyciele i rodzice maj¹ mo¿liwoœæ korzystania z profesjonalnej opieki
psychologiczno-pedagogicznej.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka




