
                                 Projekt z dnia 11 kwietnia 2011 r.  

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) 

 

z dnia ……………………….…… 2011 r. 

 

 

zmieniaj ące rozporz ądzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko 

dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki  oraz trybu pracy komisji 

konkursowej 

 

Na podstawie art. 36a ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.  U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się,                   

co następuje: 

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r.  

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub 

placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) w § 1 w ust. 2 

w pkt 4: 

1) lit. g otrzymuje brzmienie: 

     „g) oświadczenia, Ŝe przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne 

wszczęte z oskarŜenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,”; 

     2) lit. i otrzymuje brzmienie: 

     „i) oświadczenia, Ŝe kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji 

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 

31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 

                                                 
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 
2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104,  
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 
791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i 
Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 
2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991.  



naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 

114, z późn. zm.3)).”. 

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 
 
 
 
 

                                                 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 79, poz. 551, z 2009 r.  

Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228. 
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UZASADNIENIE 

 

Zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r.  

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub 

publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) 

jest konsekwencją projektowanych jednocześnie zmian w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko 

kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych 

placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436). W ww. rozporządzeniu zmianie ulegają 

wymagania na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły  

i placówki, a takŜe na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych 

szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub 

przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stanowisko  

kierownika szkolnego punktu konsultacyjnego przy przedstawicielstwie 

dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym 

Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie prowadzonych wobec osób ubiegających się o 

te stanowiska postępowań karnych i postępowań o ubezwłasnowolnienie.  

 

1) § 1 pkt 1 projektu rozporz ądzenia (dot. § 1 ust. 2 pkt 4 lit. g rozporz ądzenia 

– oświadczenie kandydata w zakresie tocz ącego si ę post ępowania karnego 

lub post ępowania o ubezwłasnowolnienie) 

Zgodnie z treścią § 1 ust. 2 pkt 4 lit. g obecnie obowiązującego rozporządzenia 

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub 

publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, kandydat na stanowisko 

dyrektora publicznej szkoły lub placówki obowiązany jest m.in. złoŜyć oświadczenie, 

Ŝe nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne 

lub o ubezwłasnowolnienie. Kandydat obowiązany jest złoŜyć oświadczenie takiej 

treści, gdyŜ zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 

odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko 

kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych 
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placówek, stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, szkoły lub placówki moŜe 

zajmować osoba wobec której nie toczy się postępowanie karne lub postępowanie o 

ubezwłasnowolnienie.  

W projekcie nowelizacji ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 

października 2009 r. proponuje się zmianę wymagań na stanowisko dyrektora 

przedszkola, szkoły lub placówki polegającą na zawęŜeniu kategorii postępowań 

karnych prowadzonych przeciwko kandydatom na stanowisko dyrektora do tych 

ściganych z oskarŜenia publicznego. Rezygnuje się takŜe z wymagania, aby wobec 

kandydata na stanowisko dyrektora nie toczyło się postępowanie o 

ubezwłasnowolnienie.  

PowyŜsze zmiany powodują konieczność dokonania weryfikacji zakresu  oświadczeń 

składanych przez kandydatów na stanowisko dyrektora w zakresie prowadzonych 

względem nich postępowań karnych lub o ubezwłasnowolnienie. W związku z tym, w 

§ 1 pkt 1 projektu rozporządzenia (dot. § 1 ust. 2 pkt 4 lit. g rozporządzenia) 

proponuje się dookreślenie, Ŝe wśród wskazanych w ogłoszeniu konkursu na 

stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki 

wymaganych dokumentów składanych przez kandydata na ww. stanowisko ma 

znaleźć się oświadczenie o nietoczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym 

wszczętym z oskarŜenia publicznego, a  takŜe rezygnacja z konieczności złoŜenia 

przez kandydata oświadczenia o nietoczącym się przeciwko niemu postępowaniu o 

ubezwłasnowolnienie.  

 

2) § 1 pkt 2 projektu rozporz ądzenia (dot. § 1 ust. 2 pkt 4 lit. i rozporz ądzenia – 

oświadczenie dotycz ące niekarania zakazem pełnienia funkcji zwi ązanych z 

dysponowaniem środkami publicznymi) 

W § 1 w ust. 2 w pkt 4 lit. i obecnie obowiązującego rozporządzenia dokonuje się 

zmiany polegającej na wykreśleniu wyrazów „art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 

listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. 

zm.)”. Wymieniony powyŜej przepis został uchylony ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 14, poz. 114, z późn. zm.), która weszła w Ŝycie z dniem 1 lipca 2005 r.  Obecnie 

przywoływanie tego przepisu stało się bezprzedmiotowe, gdyŜ okres kary zakazu 

pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi orzekanej na 
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podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych mógł trwać 

maksymalnie 5 lat. 

 

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych  

w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych  

(Dz. U. Nr 239, poz. 2039 i z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym nie podlega 

procedurze notyfikacji w rozumieniu tego rozporządzenia.  

 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii 

Europejskiej. 

 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 i z 2009 r. Nr 42, poz. 337) 

projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozpo rządzenie 

Rozporządzenie dotyczy nauczycieli oraz osób niebędących nauczycielami – 

kandydatów na stanowisko dyrektora publicznych przedszkoli, szkół i placówek,  

a takŜe organów prowadzących publiczne przedszkola, szkoły i placówki. 

 

2. Konsultacje społeczne 

Projekt rozporządzenia został przekazany do zaopiniowania następującym 

partnerom społecznym i związkom zawodowym: 

1) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych; 

2) Forum Związków Zawodowych; 

3) Wolnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność –Oświata”; 

4) Związkowi Zawodowemu Nauczycieli Średnich Szkół Leśnych w Polsce; 

5) Związkowi Zawodowemu „Rada Poradnictwa”; 

6) Związkowi Nauczycielstwa Polskiego; 

7) Chrześcijańskiemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność im. Ks. Jerzego       

Popiełuszki”; 

8) Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”; 

9) Związkowi Zawodowemu Pracowników Oświaty i Wychowania „Oświata”; 

10) Sekcji Oświaty KNSZZ „Solidarność 80”; 

11) NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych; 

12) Wolnemu Związkowi Zawodowemu „Sierpień 80” Komisja Krajowa; 

13) Komisji Krajowej Federacji Regionów i Komisji Zakładowych „Solidarność 80”; 

14) Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność 80”; 

15) Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce; 

16) Związkowi Zakładów Doskonalenia Zawodowego; 

17) Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu; 

18) Stowarzyszeniu Oświatowców Polskich; 

19) Stowarzyszeniu Dyrektorów Szkół Średnich; 

20) Polskiemu Stowarzyszeniu Dyrektorów Szkół; 

21) Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Kadry Kierowniczej Oświaty; 

22) Konfederacji Stowarzyszeń Nauczycielskich; 

23) Krajowemu Forum Oświaty Niepublicznej; 
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24) Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym; 

25) Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych. 

 

3. Wpływ projektowanego rozporz ądzenia na sektor finansów publicznych,       

w tym bud Ŝet państwa i bud Ŝety jednostek samorz ądu terytorialnego 

Projektowane rozporządzenie nie spowoduje dodatkowych skutków 

finansowych dla budŜetu państwa i budŜetów jednostek samorządu terytorialnego. 

 

4. Wpływ projektowanego rozporz ądzenia na rynek pracy 

Wprowadzone niniejszym rozporządzeniem zmiany dotyczące warunku, aby 

kandydat na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i 

placówki złoŜył oświadczenie, Ŝe nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne 

wszczęte z oskarŜenia publicznego ani postępowanie o ubezwłasnowolnienie, 

stwarza moŜliwość ubiegania się o stanowisko dyrektora przez większą liczbę osób. 

JednakŜe, projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy, 

gdyŜ proponowane zmiany nie spowodują zwiększenia liczby miejsc pracy. 

 

5. Wpływ projektowanego rozporz ądzenia na konkurencyjno ść gospodarki         

i przedsi ębiorczo ść, w tym na funkcjonowanie przedsi ębiorstw 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

6. Wpływ projektowanego rozporz ądzenia na sytuacj ę i rozwój regionalny 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 

regionalny. 

 
 
 
 
 


