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[...]

„Pan Prezydent wysłuchał przedstawionych przez Państwa opinii i ocen i z wieloma z nich zgodził 
się. Zgodził się również z prośbą, aby zorganizować coś w rodzaju edukacyjnego okrągłego stołu, a 
więc szeroką dyskusję z udziałem znawców zagadnienia, z udziałem osób bezstronnych. Tak, aby 
rozwiązania, które dotykają przecież całe społeczeństwo, bo rodzicami są, byli lub będą niemal 
wszyscy - także chodzi o przyszłość naszego społeczeństwa, o dzieci, które chodzą do szkoły - 
więc, żeby te rozwiązana były możliwie dobrze przemyślane. Pan Prezydent podkreślił, że jak już 
wielokrotnie na to wskazywał, jest przeciwnikiem nadmiernej komercjalizacji dwóch sfer: edukacji 
i służby zdrowia. 

A poza tym jest przeciwnikiem pozbywania się przez państwo w sposób nieprzemyślany i 
nieprzygotowany jego ważnych funkcji. A więc na przykład, jeżeli mówimy o edukacji, ustalenia 
minimów programowych, wpływania na to, aby te usługi edukacyjne były świadczone, na co 
najmniej pewnym poziomie. I wreszcie wpływu na to, żeby różnice w przygotowaniu uczniów były 
coraz mniejsze pomiędzy poszczególnymi regionami kraju, gminami, pomiędzy poszczególnymi 
szkołami. I państwo powinno w tym kierunku, w ocenie Pana Prezydenta, oddziaływać a nie 
pozostawić wszystko przypadkowi czy preferencjom, które w jednej gminie mogą być dla oświaty, 
a w innej wręcz przeciwnie. 

Zatem w ocenie Pana Prezydenta są pewne zadania państwa w edukacji, które powinny być nadal 
państwu przypisane, a nie w sposób całkowity przekazane innym podmiotom. Także należy się 
spodziewać, że w nieodległym terminie, pewnie w ciągu kilku tygodni, zostanie zorganizowane 
takie spotkanie, na którym te rozwiązania mogą być przedyskutowane, a następnie, w zależności od
tego jak posuną się te prace legislacyjne, Pan Prezydent będzie rozważał możliwość skorzystania z 
prerogatyw, jakie konstytucja wiąże z urzędem prezydenta.” 
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