
Andrzej Kompa, w zastępstwie koordynatora, prof. Bartłomieja Nowotarskiego, zreferował prace 

zespołu eksperckiego KOD – praworządność: 

1. podkreślił, że z punktu widzenia celów statutowych KOD jest to być może zespół najważniejszy, w 

związku z czym jego prace mają szczególne znaczenie i muszą być doprowadzone do założonego 

efektu końcowego 

2. zaplanowano kilkadziesiąt spotkań i prezentację dokumentu końcowego mniej więcej za rok-

półtora, chyba że zajedzie potrzeba wcześniejszego przedstawienia rezultatów 

3. efektem końcowym będzie dokument z serią postulatów; mogą stanowić zarówno dezyderaty KOD 

względem partii i ugrupowań politycznych prodemokratycznych, albo – w razie potrzeby – zaczątek 

programu KOD jako niezależnego bytu na scenie politycznej 

4. zespół ekspercki spotkał się dotychczas sześciokrotnie; składa się nań część profesjonalna 

(profesorowie prawa, w tym szczególnie doświadczeni współautorzy aktów prawnych, a także 

prawnicy praktycy) oraz grupa członków KOD, którym szczególnie bliskie są poszczególne zagadnienia 

ustrojowo-polityczne; wspólna praca obu komponentów powinna pomóc w uzyskaniu efektów i 

stanowisk możliwych do zaakceptowania i propagowania dla ZG i członków KOD 

5. dotychczasowe spotkania dotyczyły raportu z naruszeń praworządności do chwili obecnej, stanu 

wymiaru sprawiedliwości, sposobów zabezpieczenia demokratyzacji partii politycznych. Przyszłe 

prace zaplanowane są odnośnie do tematów do września br. Zostaną poruszone m.in. materie 

ustroju sądów, relacji między konstytucyjnymi organami państwa, stosunków państwowo-

wyznaniowych, itp. 

6. zespół spotyka się co drugi piątek o godzinie 19.00. 

Andrzej Kompa przedstawił, w charakterze koordynatora, raport z dotychczasowych działań zespołu 

eksperckiego KOD Edukacja: 

1. zespół przyjął ostatecznie nazwę Edukacja, nie Oświata, by podkreślić, że jego przedmiotem 

zainteresowań jest nie tylko szkolnictwo podstawowe i średnie, ale także akademickie 

2. dotychczas odbyło się sześć spotkań; przygotowano plan prac na mniej więcej półtora roku; 

dokładny plan obejmuje 33 tematy, z czego 1-19 odnoszą się do szkół, 20-29 uniwersytetów, a 30-33 

tematy pozostałe. Niektóre z nich będą rozbite na materie szczegółowe i omawiane podczas więcej 

niż jednego spotkania 

3. przedmiotem zainteresowania zespołu jest m.in. kwestia społecznej roli szkoły, roli bezpłatnej 

edukacji, prawidłowy sposób tworzenia programów i podstaw programowych, rola poszczególnych 

kategorii przedmiotów szkolnych, ustrój szkolny, zabezpieczenie uczniów ze specjalnymi potrzebami, 

wychowanie seksualne, sposobów przekazywania wartości patriotycznych, demokratycznych i 

otwartości w szkole, autonomia uczelni i sposoby jej zabezpieczenia, zasadnicze deklarowane cele 

uniwersytetów, jakość badań naukowych, sposób ewaluowania uczelni i jej pracowników. Każda z 

materii poruszana będzie na tle dzisiejszych niszczących zmian wprowadzanych przez PiS 



4. podczas ostatniego zebrania zespół przyjął jednogłośnie projekt uchwały w sprawie ostatnich 

bulwersujących działań min. Czarnka; koordynator poprosił uczestników walnego zebrania o 

jednogłośne przyjęcie propozycji i uchwały jako swojej 

5. zespół spotyka się co drugi piątek o godzinie 19.00 

6. sprawozdanie A. Kompa zakończył apelem o to, by jak najwięcej nauczycieli, będących członkami 

KOD, dołączyło do prac zespołu. 


