
Posiedzenia Prezydium Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi w dniu 9 października 2014 r. 

 

W dniu 9 października br. odbyło się posiedzenie Prezydium Parlamentarnego 
Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Poświęcone było analizie prawa 
oświatowego pod kątem promowania wolontariatu w szkołach. Obecni na nim byli 
członkowie prezydium zespołu oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Tadeusz Sławecki wraz z współpracownikami, jak również dyrektor  Departamentu Pożytku 
Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Więckiewicz. 

Minister Tadeusz Sławecki przedstawił dotychczasowe dokonania Ministerstwa na 
polu promowania wolontariatu w polskich szkołach i w ramach aktywności pozaszkolnej.  
Wskazał na problem z definicją wolontariatu w działaniach edukacyjnych. Przedstawił dane 
MEN w kwestii wolontariatu dzieci i młodzieży oraz nauczycieli. Przypomniał,  
że wolontariat wpisuje się w podstawę programową kształcenia ogólnego i szkoły  
oraz nauczyciele mogą i powinni z tego korzystać. Ponadto jest również możliwość 
dodatkowej oceny na świadectwie ucznia za działalność wolontariacką.  Zgodził się, że w 
praktyce szkoły nie zawsze korzystają z tych możliwości. Zapewnił jednak, że MEN robi 
wiele, żeby zachęcać nauczycieli do promocji i uczenia wolontariatu. Zwrócił również uwagę, 
że problem może leżeć po stronie nie tylko szkół, ale również szkolnictwa wyższego. Po 
pierwsze, nie przygotowuje ono nauczycieli z zakresu edukacji obywatelskiej, tak aby mogli 
oni potem realizować jej elementy w szkołach. Po drugie, gdyby uczelnie wyższe zaczęły  
w większym stopniu doceniać, dawać punkty za działalność społeczną młodzieży, to na 
pewno szybko zwiększyłaby ona swoją popularność.  

Senator Mieczysław Augustyn, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, zgodził się z ministrem Tadeuszem Sławeckim  
i zaproponował zorganizowanie kolejnego spotkania na ten temat z udziałem przedstawicieli 
ministra nauki i szkolnictwa wyższego, na którym odbyłaby się rozmowa o opracowaniu 
wspólnych rekomendacji i rozwiązań.  

Dyrektor Krzysztof Więckiewicz poddał pod rozwagę kwestie edukacji nauczycieli  
w zakresie uczenia o wolontariacie i społeczeństwie obywatelskim, nawiązując do nowej 
perspektywy finansowej i funduszy unijnych, gdzie być może byłoby miejsce na 
finansowanie takich szkoleń.  

Członkowie Prezydium Parlamentarnego Zespołu zgodzili się, iż do tematu należy 
wrócić w przyszłym roku  i wpisać go do harmonogramu prac Parlamentarnego Zespołu na 
2015 rok. 


