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W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną w dniu 7 maja 2021 roku w sprawie 

funkcjonowania pracowni plastycznej przy ul. Płk Marcina Borelowskiego 9 w dotychczasowej 

formie prawnej, informuje jak niżej.  

Lokalizacja pracowni plastycznej przy ul. Borelowskiego 9 nie posiada statusu filii,  

o której mowa w § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 

roku w sprawie publicznych placówek oświatowo - wychowawczych, młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków 

szkolno - wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-

wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie 

pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. 2017,poz. 1606). Młodzieżowy 

Dom Kultury w Przemyślu korzysta z tego obiektu na podstawie umowy cywilnoprawnej 

zawartej w dniu 1 lutego 1996 roku pomiędzy Zarządem Przemyskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, a ówczesnym dyrektorem placówki, na mocy której miała być prowadzona 

działalność kulturalno - oświatowa na rzecz członków spółdzielni – mieszkańców osiedla. 

Zapisy tej umowy stoją w sprzeczności z obowiązującym prawem (naruszają między innymi 

zasadę powszechnej dostępności, o której mowa w przepisach  prawa oświatowego  

dot. rekrutacji do placówki oświatowo – wychowawczej).  

Pomieszczenia pracowni nie spełniają wymagań określnych w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z późn.zm.), co zostało 

potwierdzone w opinii Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Przemyślu z 30 stycznia  

2019 roku. Również Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu w swojej opinii  

z dnia 9 listopada 2020 roku stwierdził szereg niezgodności z przepisami przeciwpożarowymi. 
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Zgodnie  z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe  

(Dz.U 2020, poz. 910 z późn. zm.) do obowiązków organu prowadzącego należy zapewnienie 

warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków 

nauki, wychowania i opieki. Obowiązki w tym zakresie ustawa nakłada również na dyrektora 

jednostki oświatowej, który wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę (art. 68 ust. 

1 pkt 6). Do obowiązków dyrektora należy także sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad 

prowadzoną działalnością, który obecnie jest utrudniony ze względu na odrębną lokalizację 

pracowni oraz brak, innych niż dyrektor, stanowisk kierowniczych w jednostce. Mając na 

uwadze powyższe, przeniesienie pracowni plastycznej do siedziby MDK -u przy ul. Św. Józefa 

jest optymalnym rozwiązaniem. Według zapewnień dyrektora placówki, w siedzibie MDK-u 

stworzone zostaną odpowiednie warunki do realizacji wszystkich zajęć plastycznych,  

a powierzchnia pomieszczeń przeznaczona na te zajęcia będzie porównywalna do zajmowanej 

obecnie przez pracownię. 

Mam świadomość, że zajęcia te cieszą się dużą popularnością,  o czym świadczy liczba 

chętnych, a także pozytywne opinie mieszańców miasta. Jednak na renomę pracowni 

decydujący wpływ mają nauczyciele prowadzący zajęcia, a nie miejsce, w którym się one 

odbywają. Jestem przekonany, że zmiana lokalizacji pracowni nie wpłynie na jakość 

świadczonej przez nią pracy, a dzięki wspólnym działaniom dyrektora oraz kadry 

pedagogicznej zajęcia plastyczne Młodzieżowego Domu Kultury nie stracą swojej 

atrakcyjności. 
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