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Tytuły debat: 

B i u r o k r a c j a  w  s z k o l e -  Podnoszenie jakości kształcenia czy ograniczanie autonomii? 
(Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski) 
 
Szkoła w okowach biurokracji? Pytanie o przemoc symboliczną w edukacji (Dolnośląska Szkoła 
Wyższa) 
 
 

W maju i czerwcu 2016 roku Wydziały Pedagogiczne trzech uczelni  (Uniwersytet Warszawski, 

Uniwersytet Gdański i Dolnośląska Szkoła Wyższa) przy współpracy Fundacji Przestrzeń dla 

Edukacji i Ruchu Społecznego Obywatele dla Edukacji zorganizowały debaty poświęcone zjawisku 

biurokracji w edukacji. Poniżej przedstawiamy wstępnie zredagowane głosy – diagnozę problemu 

i rekomendacje.  

W wypowiedziach pojawiały się pełne goryczy refleksje: 

Tak naprawdę te informacje, które gromadzimy na nic się potem nie przydają. My mamy  takie 

poczucie bezsensu i to jest najistotniejsze w tym wszystkim, że mnóstwo rzeczy robimy… ale czy na 

pewno musimy to robić, czy sobie sami tego nie narzucamy? 

Szkoła jest miejscem spotkań społecznych i tego się nie da zamknąć w dokumentach. Odnoszę 

wrażenie, że próba narzucenia nam jakiejkolwiek biurokracji to  jest próba przedstawienia każdego 

człowieka w postaci zapisanej. Nie jesteśmy nośnikami informacji, każdy jest inny i nie da się tego 

zapisać i opisać. 

 



 

Poza prezentacjami, kluczowy element debat stanowiły wypowiedzi zaproszonych panelistów 

i uczestników. Spotkaniom przyświecały dwa powiązane ze sobą cele: zdiagnozowanie zjawiska 

i jego źródeł, uporządkowanie czynników towarzyszących; oraz wypracowanie rekomendacji 

w obszarach, w których obecny stan rzeczy wymaga działań naprawczych. 

 

I. GENEZA BIUROKRACJI 

Uczestnicy debat w trakcie prac zdefiniowali obszar dyskusji: 

Na początku XX wieku wiązano  z nią wielkie nadzieje, bo miała zabezpieczyć przed totalitaryzmem, 

w którym rządzący mówili: „nie, bo nie” albo „tak, bo tak, bo taka jest moja wola”. Nie jest tak, 

że sama regulacja, odwoływanie się do procedur, jest złem. Ale z tego, co nas kiedyś miało 

zabezpieczać, zrodził się mechanizm, który nas kompletnie wyeliminował… 

Biurokratyczne procedury, biurokratyczne wymagania, wyrastają, wyraźnie  widzimy, właśnie  tam, 

gdzie zabrakło zaufania. Z drugiej strony - o dziwo, w edukacji spis wymaganych prawem 

dokumentów zabiera kilka linijek - ale pod każdą pozycją kryje się  mnóstwo ankiet, dokumentów 

dodatkowych, których ktoś od nas wymaga. 

Z badań teoretyków zarządzania wynika, że placówki o bardzo silnej, wyrazistej kulturze  

organizacyjnej bardzo chętnie wchodzą w narzucane odgórnie zmiany – ale robią to po prostu 

pozornie. „Proszę bardzo, my wykonamy te zmiany, pilotaż wykonamy, będziemy pierwsi”… ale tak 

naprawdę w tych instytucjach zupełnie nic się nie zmienia. Natomiast smutne jest poczucie, które 

zgłaszają uczestnicy debat: musimy mieć dokumenty, żeby „udowodnić swoją niewinność”.  

 

II. OBRONA BIUROKRACJI 

 

Dyskusja nie była jednostronna. Padały też głosy niejako w obronie biurokracji: 

 



Być może intencje są dobre, natomiast problemem jest, jak to robimy; czy mamy możliwość 

negocjowania i informowania się nawzajem o tym co robimy, czy też realizujemy suchą procedurę, 

która nie bierze pod uwagę specyfiki placówki? 

Pożyteczne są te dokumenty, które wynikają z naszego doświadczenia, z naszych potrzeb - coś, 

czego nikt nam nie narzuca. Oraz procedury dotyczące bezpieczeństwa. 

 

Biurokracja też może oznaczać istnienie stabilnych procedur i zabezpiecza przed samowolą władzy. 

Tam, gdzie procedury biurokratyczne zachowały transparentność, przejrzystość, reguły dla 

wszystkich, można zapłacić cenę jaką jest utrata pełnej autonomii. 

 

 

III. SZKODLIWOŚĆ BIUROKRACJI EDUKACYJNEJ  

 

- OGÓLNIE 

 

Więcej jednak postrzegano złych stron zjawiska: 

 

1. Brak zaufania w relacjach społecznych 

Biurokracja zastępuje konieczne w życiu społecznym zaufanie. jeżeli np. dyrektor nie ma 

zaufania do nauczycieli, to biurokracja pełni rolę czynnika kontroli. Taki sam mechanizm 

funkcjonuje na wyższym poziomie: w „ewaluacji” szkół. 

2. Utrudnienie poszczególnym szkołom wypracowania własnego „profilu” 

Ogólnokrajowe procedury uniemożliwiają też placówkom edukacyjnym zachowanie autonomii 

i specyfiki. Jeśli wszystko się  zhomogenizuje,  zunifikuje, to poszczególne placówki przestaną 

być atrakcyjne. 

3. Marnotrawienie czasu pracowników edukacyjnych 

Im więcej nowych dokumentów musimy tworzyć, tym mniej czasu poświęcamy naszym 

uczniom i studentom.  



Im bardziej państwo skupia się na tym, żeby praca nauczyciela była ściśle kontrolowana tym 

bardziej zabiera mu z pola widzenia dziecko, na którym ma się skupić i proces edukacji, który 

ma stworzyć. 

4. Fasadowość biurokracji paradoksalnie ułatwia postawę nieuczciwości 

W społeczeństwie opartym na biurokracji kwitnie skłonność do oszustw, a biurokracja  często 

staje się rodzajem kary. Człowiek, kontrolowany poprzez rozliczne procedury broni się na 

wszelkie dostępne sposoby… w związku z tym być może największym grzechem biurokracji jest 

to, że zdejmuje odpowiedzialność z osoby – ważniejsze są regularnie wypełniane papiery. 

5. Degradacja celów edukacyjnych 

Cele formalne, wynikające z „papierologii”, zaczynają dominować w tak wysokim stopniu, że 

dosłownie degradują podstawowe cele edukacji. 

6. Szkodliwy wpływ na relacje międzyludzkie 

Biurokracja depedagogizuje szkołę, prowadzi do odhumanizowania tego, co w szkole jest istotne, 

czyli relacji wewnątrzszkolnych, interpersonalnych, relacji  personalnych, podmiotów szkolnych 

z otoczeniem społecznym. 

7.  Zastępowanie celów edukacyjnych celami czysto administracyjnymi 

Rok w rok powtarza się, no wręcz  żądanie, bardzo silny nacisk właśnie słuchaczy, żeby otrzymać 

gotową dokumentację szkolną, oni się chcą nauczyć, jak prowadzić dokumentację szkolną, chcą 

mieć taką matrycę wzorca. Kiedy im się tłumaczy, że proszę państwa, w dużej mierze macie 

państwo tutaj autonomię, mogą państwo pewne dokumenty a nawet powinni państwo kroić pod 

konkretną placówkę, no jest to nieprzekonywujące, No takie są mnie więcej oczekiwania, żeby 

nauczyć jak sporządzać dokumentację, żeby żaden kurator i żadne inne organy nie mogły mieć 

wątpliwości, ze jest to zrobione dobrze. 

To co mnie bulwersuje w edukacji wczesnoszkolnej, to wprowadzenie obowiązku liczenia minut  

różnych „edukacji”, które musi on wpisywać  w dzienniku zajęć: ile codziennie miał  edukacji 

polonistycznej, ile matematycznej, środowiskowej i innej, co moim  zdaniem jest mocnym 

uderzeniem przeciwko integracji edukacji. Kiedy pytałam o to w ministerstwie, to dowiedziałam 

się, że trzeba to wpisywać, ponieważ trzeba jakoś kontrolować nauczycieli.  

 



DIAGNOZA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW 

 

Uczestnicy debat nie ograniczyli się do formułowania wniosków ogólnych, lecz analizowali wpływ 

biurokracji na konkretne aspekty systemu edukacji. Powtarzały się w szczególności trzy wątki: 

procesów pedagogicznych, awansu zawodowego nauczyciela oraz nadzoru pedagogicznego. Ten 

ostatni okazał się najbardziej płodnym polem generowania dokumentów na poziomie szkolnym. 

Warto zaznaczyć, że żadne akty prawne dotyczące procedury nadzoru pedagogicznego w aspekcie 

ewaluacji zewnętrznej czy wewnętrznej nie nakazują przedstawienia jakichkolwiek dokumentów 

w z góry narzuconej formie. Niestety, jak to trafnie ujął jeden z uczestników dyskusji: 

 

Jeśli instytucje kontrolujące szkoły wywierają taki nacisk, żeby tych dokumentów było jak 

najwięcej, to jasne jest, że znajdzie  to odzwierciedlenie w wewnętrznych przepisach, 

w wewnętrznych sposobach dokumentowania  pracy placówki. Pewnie usłyszymy z ministerstwa, 

że większość tych dokumentów narzuca sobie sama szkoła,  że jest to jej autonomiczne prawo - ale 

warto przypomnieć, że szkoły nie działają w próżni,  lecz w określonej kulturze organizacyjnej. 

W rezultacie spodziewają się, często słusznie, że organy nadzoru mogą pewnych rzeczy  po prostu 

wymagać.  

 

W ASPEKCIE PROCESÓW PEDAGOGICZNYCH 

 

1. Tworzenie fikcji i formalizowanie procesów społecznych prowadzące do ich wynaturzenia 

Przez to uwiązanie w „papierologii” jesteśmy przekonani, że jak zapisaliśmy w dzienniku, co 

było tematem lekcji, to znaczy, że uczniowie się tego nauczyli. 

Odkąd tworzymy formalnie nakazane programy wychowawcze placówki, to łatwo 

o przekonanie, że realizacja tego programu oznacza uczestniczenie w jakiś formach, - 

w określonych imprezach… niekoniecznie jest to przekonanie, że realizujemy go w codziennej 

pracy, w kształtowaniu wzajemnych relacji. 

Nie tylko nie ma nowoczesności – gorzej, bo jest „pseudo”. To znaczy, gdybyśmy nie tworzyli 

tych stert papierów, to przynajmniej mielibyśmy świadomość, że czegoś jeszcze nie zrobiłem. 

Ale jeśli stworzę fikcję, to już nie mam się nad czym zastanawiać, nie szukam dobrych, nowych 

rozwiązań, nie szukam współpracy z kimś innym. Ja po prostu mam to zrobione. A ten świat 



budowania fikcji - świat, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, jest moim zdaniem 

bardziej niebezpieczny.  

Podam przykład z nauczania początkowego: jest taki zapis w podstawie programowej: [uczeń] 

„obdarza uwagą dzieci i dorosłych”. Pada hasło „zaplanowano, zrealizowano” i nauczyciel 

wypełnia sporządzoną w tym celu tabelę. To jest jeden z większych absurdów, z którymi mamy 

do czynienia w szkolnej rzeczywistości. 

To co mnie najbardziej, jeżeli chodzi o biurokrację, bulwersuje od jakiegoś czasu, to 

wprowadzenie liczenia minut  różnych edukacji prowadzonych przez nauczyciela, które musi on 

wpisywać  w dzienniku zajęć. To znaczy, ile codziennie miał  edukacji polonistycznej, ile 

matematycznej, środowiskowej i innej, co moim  zdaniem jest mocnym uderzeniem przeciwko 

integracji edukacji a kiedy pytałam oto w ministerstwie, to dowiedziałam się, że trzeba to 

wpisywać, ponieważ trzeba jakoś kontrolować nauczycieli, tak będziemy kontrolować.  

 

2. Wzmacnianie atmosfery lęku  

Dokumentację budujemy „na wszelki  wypadek” – by się ewentualnie tłumaczyć na zarzuty 

zgłaszane przez „klientów” – rodziców i uczniów.  

Biurokracja nas trzyma pod strachem, obawą. Gromadzenie dokumentów to oręż na wszelki 

wypadek, bo nie wiadomo, co nas spotka -nauczyciele się tego boją. 

W doskonaleniu dyrektorów, nawet tych o sporym stażu, rok w rok powtarza się - wręcz  

żądanie słuchaczy, żeby otrzymać gotową matrycę dokumentacji szkolnej. Kiedy im się 

tłumaczy, że w dużej mierze mają autonomię, mogą, a nawet powinni „kroić” dokumentację 

pod konkretną placówkę, to jest dla nich nieprzekonywujące, Mają oczekiwania, żeby nauczyć 

się sporządzać jak najpełniejszą dokumentację, żeby żaden kurator i żadne inne organy nie 

mogły mieć wątpliwości, ze jest to zrobione dobrze.  

 

3. Nadmierna biurokracja powoduje szybsze wypalenie zawodowe 

 

 



BIUROKRACJA A AWANS ZAWODOWY I KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI 

 

Jedna z uczestniczek tak mówiła o swojej „teczce awansu”:  

…powstał prawie doktorat, wszystko musiało być udokumentowane, podpisane przez rodziców, no 

to było żenujące – tak się wygłupiać, żeby mieć trochę większą pensję… 

 

1. Nadmiar obowiązków biurokratycznych obniża motywację do uzyskiwania kolejnego 

stopnia awansu 

Badania Instytutu Badań Edukacyjnych pokazują, że zainteresowanie uzyskiwaniem kolejnego 

stopnia awansu zawodowego wykazują młodzi nauczyciele, stażyści lub kontraktowi. Gorzej 

wygląda sytuacja wśród nauczycieli mianowanych. Połowa z nich nie deklaruje w ogóle 

zainteresowania awansem zawodowym. Jakie przyczyny podają? Otóż, przede wszystkim zbyt 

uciążliwe wymogi formalne; na drugim miejscu to są liczne obowiązki w szkole lub w domu.  

2. Kryteria awansu nobilitują znaczenie biurokracji 

 

Wśród czterech punktów, które obowiązują nauczyciela podejmującego próbę awansu, 

znajomość dokumentacji szkolnej jest stawiana na pierwszym miejscu. 

 

BIUROKRACJA A NADZÓR PEDAGOGICZNY 

 

1. Nieadekwatność zbiurokratyzowanych narzędzi ewaluacji 

Szkoła nie jest organizacją, którą można wyłącznie włożyć  tabelkę, bo jest cała masa rzeczy, 

których się po prostu czuje. 

Te wszystkie narzędzia ewaluacji – kwestionariusze, sondaże - nie sprzyjają temu dobremu 

poznaniu szkoły. Są nieadekwatne do celów, jakim teoretycznie służą.  

 



IV. REKOMENDACJE 

 

Najważniejsze w debatach były jednak rekomendacje. Niektóre z nich odnosiły się do działań, które 

można podejmować we własnym zakresie, ale były też i propozycje zmian systemowych: 

 

OGÓLNIE 

 

1. Umiejętnie i w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem stawiać opór nadmiernej biurokratyzacji 

szkoły: 

…Bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość, że nie jesteśmy w tym wszystkim bezwolni, że jakość 

naszej pracy, to jest coś, co my sobie sami budujemy. […] Kiedy przyjdzie odpowiednie 

rozporządzenie, trzeba umieć odpowiedzieć: my to już robimy i dziękujemy bardzo. 

 

2. Zlikwidować mechanizm wykorzystywania szkół do zbierania danych sondażowych: 

Nauczyciele skarżą się, że stali się agendą sondażową dla organów władzy państwowej, 

Ministerstwa Pracy, Ministerstwa Spraw Socjalnych, Bóg wie czego jeszcze… Jeżeli jakieś 

ministerstwo jest zainteresowane jakimiś danymi, to zlecenie sondażu na reprezentatywnej grupie 

kosztuje ok. 10.000zł. To są żadne koszty w porównaniu z tymi kosztami, które wykonują tysiące 

ludzi  proszonych o zbieranie danych z populacji. 

3. Opierając się na zaufaniu do siebie samego, odrzucać niektóre nieuzasadnione prawem 

wymogi systemu: 

Mając do siebie zaufanie i w poczuciu odpowiedzialności decydować, co ważne, a co absolutnie 

bezsensowne i to odrzucać. Selektywnie analizować i odrzucać niektóre rozwiązania.  

I postulat pod adresem nas samych, żebyśmy się nie podkładali tendencjom kontrolnym i uważali, 

co sobie wpisujemy do swoich własnych regulaminów… 

4. Konieczność stabilności systemu zarządzania edukacją: 



W Danii reformę oświaty przygotowywano siedem lat. W tym czasie był jeden minister, w siedem 

lat. Ja jestem od szesnastu lat związana z edukacją i przeżyłam kilkunastu ministrów. Nie da się 

w ten sposób wprowadzać zmian. Stabilność organizacji społecznych, jak na przykład Ruch 

Społeczny  Obywatele Dla Edukacji, stabilność uniwersytetów -, ta stabilność jest szansą na zmiany. 

5. Edukowanie rodziców w celu pozyskania partnerów w funkcjonowaniu szkół: 

Potrzebna jest edukacja pedagogiczna rodziców, żeby pomóc rodzicom dokonywać świadomych 

wyborów, żeby przestali się bać uczestniczyć w działaniach szkoły.  

6. Kontynuowanie debat i konsultacji społecznych: 

Potrzebujemy konsultacji publicznych. Właśnie to jest narzędzie, które przeciwstawi się biurokracji, 

zacznie chronić szkołę przed biurokracją… 

Spotykamy się w ramach debat gwiaździstych i one mogą odegrać taka rolę, jak nie przymierzając 

w rozwoju społecznej kultury europejskiej odegrały debaty oxfordzkie. Oby uniwersytety chciały 

dalej zastanawiać się z obywatelami nad tymi ważnymi kwestiami dotyczącymi oświaty! 

 

W ASPEKCIE PROCESÓW PEDAGOGICZNYCH 

 

1. Wymagać jako podstawowego dokumentu pedagoga „Dziennika Obserwacji”: 

A tak naprawdę jedyny sensowny dokument to jest Dziennik Obserwacji. Każdy nauczyciel sobie 

taki dziennik prowadzi, jak chce – dzięki tym zapisom zastanawia się co dla tego, konkretnego 

dziecka będzie najlepsze i co będzie dalej mógł zrobić. 

2. Wzmocnić system hospitacji wewnętrznych i przekazywania nauczycielom informacji 

zwrotnej, również poprzez otwarcie widoku na klasy: 

…powodem do poszukiwania form dokumentacji papierowej jest to, że nauczyciel wchodzi do klasy 

i zamyka za sobą drzwi. My nie zdajemy sobie wtedy sprawy, co się wówczas dzieje.  

Na apelu, raz w tygodniu, spotykają się uczniowie i nauczyciele i to jest przegląd tego, co się działo 

w naszej szkole i rzut oka na to, co w kolejnym tygodniu się zdarzy. 



3. Monitorować procesy edukacyjne poprzez częste bezpośrednie wymiany doświadczeń 

zamiast konieczności dokumentowania 

W mojej małej szkole z dokumentacji ograniczaliśmy się do tego, co naszym zdaniem było 

potrzebne. Na pewno łatwiej jest przez to, że  przynajmniej raz na dwa tygodnie spotyka się zespół 

wychowawczy, do którego ewentualnie prosimy nauczycieli zaangażowanych w jakiś problem bądź 

pedagoga, bądź psychologa… 

4. Uwolnić nauczycieli z konieczności udowadniania, że „realizują” Podstawę Programową: 

Nauczyciele twórczy, z pasją, zaangażowani, którzy mają swoje pomysły, którzy dostosowują pracę 

swoją do wiedzy o uczniach - znajdują się często w bardzo trudnej sytuacji, ja to nazywam pewnym 

rodzajem schizofrenii,  w której oni funkcjonują. To znaczy, oni co innego wpisują do dziennika a co 

innego robią z dzieciakami. Nie chcą marnować potencjału dzieci. 

 

W ASPEKCIE AWANSU ZAWODOWEGO 

 

Głównym spostrzeżeniem uczestników debat było, iż warto zwrócić uwagę na zmianę dynamiki 

procedury awansu zawodowego: więcej zaufania  dla dyrektora szkoły, który ma bezpośredni 

kontakt z nauczycielem ubiegającym się o awans.  

Warto obdarzyć zaufaniem dyrektora szkoły, który ma bezpośredni kontakt z nauczycielem 

ubiegającym się o awans. 

 

W ASPEKCIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO 

 

1. W procesie wyboru dyrektora zwracać uwagę, by byli to ludzie o silnej osobowości  i dać 

dyrektorom większe uprawnienia w zakresie nadzoru pedagogicznego: 

Jeżeli mamy dyrektorów silnych, to są oni w stanie oprzeć się zakusom, które są niepotrzebne. 

Dyrektor może zaproponować ewaluatorom, żeby porozmawiali  z uczniami, z rodzicami, 

z nauczycielami i na tej podstawie stworzyli raport, który zostanie omówiony na wspólnym 



spotkaniu.  Jeżeli takich dyrektorów będzie więcej w naszych szkołach, to przerosty biurokratyczne  

przynajmniej w większym stopniu zaczną być kontrolowane.  

Zwiększenie uprawnień dyrektora szkoły w zakresie nadzoru pedagogicznego byłoby o tyle ważne, 

że dobry dyrektor szkoły jest w stanie wyłapać wiele rzeczy, których ludzie powyżej dyrektora 

szkoły nigdy nie dostrzegą, ze względu na to, że oni są bardziej nastawieni na przegląd 

dokumentacji niż na ogląd rzeczywistości. 

  

2. Przywrócić w praktyce planowania pracy szkoły formułowanie celów 

 

3. Obszary ewaluacji zewnętrznej (kryteria oceny pracy szkoły) powinny być określane przez 

bezpośrednio zainteresowanych, tzn. dyrektorów i przedstawicieli środowiska lokalnego 

Staramy się  robić spotkania dyrektorów i samorządowców, żeby zobaczyć, co jest ważne, jakie są 

ważne kwestie i na jakiej podstawie móc oceniać szkoły. 

 

4. Dobrym sposobem przeciwdziałania pączkującej biurokracji jest adekwatne, ale ogólne 

formułowanie efektów kształcenia: 

Na przykład efektem studiów powinna być praca doktorska i nic więcej. Jak się te efekty namnoży 

i zdywersyfikuje, to się rodzi szkodliwa potrzeba udowadniania tych wielorakich efektów, a to się 

nie przekłada na podwyższenie jakości procesu edukacji.  
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