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 MINISTERSTWO KULTURY, 
 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
I SPORTU 
PODSEKRETARZ STANU 
 WANDA ZWINOGRODZKA 

 

Szanowna Pani, 

po zapoznaniu się z projektem Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego          
i Sportu z 10 listopada 2020 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od           
nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych, w ramach konsultacji społecznych          
prezentujemy Państwu stanowisko organizacji oświatowych i przedstawicieli środowisk szkół         
artystycznych. 

Największe obawy w powyższym projekcie rozporządzenia, wzbudza wprowadzenie        
wymogu posiadania dyplomu ukończenia szkoły muzycznej II stopnia        
lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia dla osób legitymujących się dyplomami          
uczelni wyższych, na kierunkach takich jak instrumentalistyka, rytmika, czy teoria muzyki,           
wraz z ukończonym studium pedagogicznym, nadającym uprawnienia do nauczania         
kierunkowych specjalności, a ubiegających się o pracę w szkołach artystycznych na           
stanowisku nauczyciela przedmiotu zgodnym ze specjalnością1. Wymóg ten jest niemożliwy          
do  zaakceptowania przez środowisko szkolnictwa artystycznego z wielu względów. 

Po pierwsze, zapis ten narusza autonomię wszystkich wyższych uczelni muzycznych          
w Polsce. Dyplomy ukończenia studiów, pomimo uzupełnienia ich o studium pedagogiczne,           
będą niewiele znaczącym dokumentem, jeśli absolwent nie będzie posiadał dyplomu          
ukończenia szkoły muzycznej II stopnia, który to potwierdza uprawnienia w zawodzie           
muzyka. Zapis ten narusza regulacje o krajowych ramach kwalifikacyjnych. W szkołach           
artystycznych II stopnia nie prowadzi się zajęć z zakresu metodyki, psychologii i pedagogiki.             
Uczniowie na tym etapie nabywają wiedzę i umiejętności do pracy jako artysta muzyk, które              
rozwijają na studiach kierunkowych, a dopiero studium pedagogiczne przygotowuje         
przyszłych nauczycieli do pracy w szkole. Dlatego też trudno nam zaakceptować sytuację, w             
której dokument ukończenia takiej placówki miałby decydować o tym, czy kandydat do pracy             
w szkole ma wystarczające kwalifikacje do nauczania. Można tutaj powołać się na przykłady             
z innych branż objętych kształceniem zawodowym. Magister inżynier budownictwa nie musi           

1 § 3. 1. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole muzycznej, z zastrzeżeniem ust. 2-13, 
posiada osoba legitymująca się: (…) pkt.2) dyplomem ukończenia szkoły muzycznej II stopnia lub ogólnokształcącej szkoły 
muzycznej II stopnia 



być absolwentem szkoły zawodowej albo technikum budowlanego. Uprawnienia do         
nauczania przedmiotów zawodowych ma zarówno magister inżynier budownictwa, który w          
przeszłości zdawał egzamin z przedmiotów zawodowych w zawodówce, bądź technikum, jak           
też magister inżynier budownictwa, który przed studiami kończył liceum ogólnokształcące,          
ogólnokształcącą szkołę muzyczną, czy nawet baletową, jeśli równolegle ukończył studium          
pedagogiczne. Dyplom uczelni wyższej daje wyższe kwalifikacje zawodowe niż tytuł          
zawodowy uzyskany w szkole ponadpodstawowej. 

Po drugie, warto zwrócić uwagę na fakt, że rekrutacja na uczelnie artystyczne odbywa             
się w trybie egzaminów wstępnych. Dyplom II stopnia szkoły muzycznej nie gwarantuje            
zawodowemu muzykowi miejsca na uczelni. Wielu dyplomantów szkół muzycznych II          
stopnia nie radzi sobie z wymogami rekrutacyjnymi, a na uczelnie artystyczne dostają się             
najlepsi. Skoro tryb rekrutacji na studia wyższe funkcjonuje na zasadzie konkursu, ze            
względu na ograniczoną liczbę miejsc, to jakie znaczenie ma dyplom szkoły muzycznej II             
stopnia dla przyszłości muzyka? Jakie znaczenie ma mieć studium pedagogiczne dla           
przyszłego nauczyciela, jeśli w wyniku procedowanych zmian jego ukończenie nie          
gwarantuje uzyskania uprawnień pedagogicznych w wypadku, gdy jego słuchacz wcześniej          
nie ukończył szkoły muzycznej II stopnia? Jakie znaczenie będzie mieć tytuł magistra sztuki,             
uzyskany na kierunku instrumentalistyka, teoria muzyki i innych pokrewnych, jeśli absolwent           
nie będzie mógł zatrudnić się w szkole jako pedagog, pomimo kilkunastu lat przygotowań do              
wykonywania zawodu tylko dlatego, że nie spełnia wymogu posiadania dyplomu uzyskanego           
na poziomie średniej szkoły? Wymóg posiadania dyplomu szkoły II stopnia ani nie podniesie             
jakości kształcenia, ani nie zatrzyma uczniów w szkołach. Warto zastanowić się, dlaczego z             
roku na  rok coraz więcej młodych ludzi rezygnuje z nauki w szkołach muzycznych II             
stopnia. Czy powodem nie jest brak perspektyw zawodowych? Niepewna sytuacja na rynku           
pracy, spowodowana kryzysem w kulturze i sztuce? Nauka równoległa w dwóch szkołach jest             
zbyt obciążająca. To wyraźny sygnał, że szkolnictwo artystyczne wymaga reform w kierunku            
dostosowania podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania do możliwości         
uczniów, którzy równocześnie realizują kształcenie ogólnokształcące w takim samym         
wymiarze jak w innych szkołach powszechnych. Konieczność pozostania w szkole muzycznej           
II stopnia nie podniesie poziomu szkolnictwa artystycznego, a może spowodować większe           
zniechęcenie do kontynuowania nauki. Zapis jest bardzo krzywdzący dla tych uczniów,           
którzy rozpoczęli edukację artystyczną później niż w szkole ogólnokształcącej i po maturze            
musieliby jeszcze przez parę lat uczęszczać do szkoły muzycznej II stopnia, by nabyć             
uprawnienia do pracy pedagogicznej, nawet jeśli ich wiedza i umiejętności byłyby          
wystarczające do podjęcia studiów wyższych. Na etapie szkoły średniej przyszli muzycy nie           
wiedzą, czy  przyszłości będą muzykami orkiestrowymi, solistami, dyrygentami, czy         
pedagogami.   

Po trzecie, w naszym przekonaniu dyskryminujące jest uzasadnienie, że powyższy          
wymóg nie będzie jedynie dotyczyć nauczycieli przedmiotów wokalnych, ponieważ         
absolwenci studiów wyższych na kierunkach lub w specjalnościach wokalnych w większości           
rekrutują się spośród osób bez uprzedniego przygotowania w szkole muzycznej, a zdobyte            
przez nich podczas studiów umiejętności zawodowe wraz z przygotowaniem pedagogicznym          
należy uznać za wystarczające do prowadzenia określonych zajęć w szkolnictwie          
muzycznym2. Dlaczego instrumentaliści (klasyczni, dawni, jazzowi) i teoretycy muzyki,         
będący absolwentami wyższych uczelni artystycznych, nie legitymujący się dyplomem         
ukończenia szkoły muzycznej II stopnia nie mogą być traktowani na równi z wokalistami?             
Tym bardziej, że ich edukacja artystyczna częstokroć była znacznie dłuższa. Dlaczego           
nauczyciele wokalistyki są bardziej uprzywilejowani w powyższym projekcie rozporządzenia,         

2 Uzasadnienie do Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w 
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). 



jeśli ich kierunkowa edukacja artystyczna trwała finalnie krócej od innych specjalności?           
Wśród absolwentów instrumentalistyki są osoby równie wybitne jak po kierunkach          
wokalno-aktorskim, czy wokalistyce jazzowej, które mogłyby być znakomitymi pedagogami,         
niezależnie od tego, czy kończyli szkołę muzyczną II stopnia, czy dostali się na studia bez               
udokumentowanego przygotowania muzycznego. Umiejętności i wiedzę kandydatów       
weryfikują egzaminy wstępne. 

        Zamiast ograniczania kwalifikacji pedagogicznych absolwentom kierunków      
klasycznych wyższych uczelni artystycznych, proponujemy przenieść uwagę na uprawnienia         
do nauczania przedmiotów absolwentom kierunków jazzowych i dawnych3. Jeśli szkolnictwo          
artystyczne w naszym kraju ma być zgodne z europejskimi standardami, powinno się docenić             
wybitnych instrumentalistów wykonujących nie tylko muzykę klasyczną, ale i jazzową na            
instrumentach współczesnych, czy dawną na instrumentach historycznych. Każdy absolwent         
tych wymagających studiów instrumentalnych powinien po ukończeniu studium        
pedagogicznego móc nauczać instrumentu zarówno w szkołach muzycznych I, jak i II            
stopnia. Prosimy o uwzględnienie tychże specjalności w rozporządzeniu, ponieważ nie           
zaobserwowaliśmy prowadzenia badań na szeroką skalę, których wyniki stanowiłyby         
podstawę ograniczenia pracy pedagogicznej absolwentom wyższych uczelni ze         
specjalnościami muzyki dawnej, czy jazzowej. Zastanawia natomiast fakt przyznania         
uprawnień absolwentom kierunku muzykologia do uczenia zasad muzyki z elementami edycji           
nut z uwagi na to, że przedmiot ten ściśle powiązany jest z przedmiotami takimi jak               
kształcenie słuchu, czy harmonia, które nauczyciele teoretycy prowadzą w blokach          
przedmiotowych. 

Zwracamy uwagę na trudną sytuację kadrową szkół artystycznych. W całej Polsce           
brakuje kadry uczącej fortepianu dodatkowego/ obowiązkowego. Niezrozumiała jest więc         
proponowana w projekcie zmiana, polegająca na odebraniu uprawnień instrumentalistom -          
klawesynistom i organistom - do nauczania tego przedmiotu w szkołach muzycznych I i II              
stopnia4. Powszechnie wiadomo, że większość absolwentów uczelni wyższych, specjalności         
takich jak klawesyn, czy organy, legitymuje się dyplomem ukończenia szkoły muzycznej II            
stopnia na fortepianie. W wypadku zaś tego typu zajęć nauka fortepianu to w pierwszym              
rzędzie nauka umiejętności związanych z grą na instrumencie akordowym, do czego           
klawesyniści i organiści dysponują pełnymi kompetencjami. 

Powyższe uwagi powinny, w naszym przekonaniu, stanowić punkt wyjścia do          
szerokiej dyskusji nad uregulowaniami prawnymi dotyczącymi szkolnictwa artystycznego.        
Projekt rozporządzenia w obecnej formie, zamiast przyczynić się do podniesienia poziomu           
nauczania wszkołach artystycznych, pogłębi problemy kadrowe w wielu mniejszych         
ośrodkach, w k tórych szkoły często są jedyną ofertą kulturalną dla społeczności lokalnej.           
Proponowane zmiany spowodują wzrost zniechęcenia absolwentów szkół       
ponadpodstawowych do kontynuowania edukacji artystycznej na uczelniach wyższych. 

                                                                      Z wyrazami szacunku, 

 

3 § 3. 1. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole muzycznej, z zastrzeżeniem ust. 2-13, 
posiada osoba legitymująca się: (…) pkt. 3). 
4 § 3. 1. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole muzycznej, z zastrzeżeniem ust. 2-13, 
posiada osoba legitymująca się: (…) pkt. 3 dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia w uczelni artystycznej na 
kierunku (specjalności) nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, a w przypadku: h) fortepianu 
dodatkowego, fortepianu obowiązkowego i realizacji akompaniamentu oraz fortepianu w specjalności rytmika – w 
specjalności gra na fortepianie. 


