
Projekt z dnia 5.04. 2011 r. 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) 

z dnia ……………………2011 r. 

zmieniaj ące rozporz ądzenie w sprawie bezpiecze ństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach  

 

Na podstawie art. 95a 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 i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z 2009 r. Nr 139, poz.1130 oraz z 2010 r. Nr 215, poz. 1408) 

§ 18 otrzymuje brzmienie: 

„§ 18. 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę może zawiesić zajęcia na czas 

oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie, może wystąpić: 

1) zagrożenie bezpieczeństwa uczniów lub 

2) utrudnienie związane z dotarciem ucznia do szkoły lub placówki lub powrotem ze  

szkoły lub placówki, lub 

3) utrudnienie w organizacji zajęć w szkole lub placówce,  

w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych. 

2. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, 

jeżeli: 

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest ni ższa; 

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.” 

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. 

       MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 

w porozumieniu 

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  

                                                 
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 i Nr 148, poz. 991. 



 

UZASADNIENIE 

 

Konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny             

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, 

z 2009 r. Nr 139, poz. 1130 oraz z 2010 r. Nr 215, poz. 1408) wynika z potrzeby 

rozszerzenia katalogu przesłanek umożliwiających zawieszenie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w szkołach lub placówkach oraz nadanie uprawnień w tym zakresie 

organom prowadzącym szkoły lub placówki.  

W obecnie obowiązującym stanie prawnym dyrektor szkoły lub placówki może, 

za zgodą organu prowadzącego szkołę lub placówkę, zawiesić zajęcia na czas 

oznaczony w przypadku wystąpienia niskich temperatur zewnętrznych mierzonych            

o określonej godzinie  i  w określonych dniach lub w przypadku wystąpienia zdarzeń, 

które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.  

Niniejszy projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie w § 18 przepisu 

ust. 1 upoważniającego organ prowadzący szkołę lub placówkę do zawieszenia zajęć 

na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie 

bezpieczeństwa uczniów lub utrudnienie w dotarciu uczniów do szkoły lub placówki 

lub z powrotem ze szkoły lub placówki, lub utrudnienie w organizacji zajęć w szkole 

lub placówce, w związku z organizacją i przebiegiem imprez  ogólnopolskich lub 

międzynarodowych, na których termin i organizację nie mają wpływu organy 

prowadzące szkoły lub placówki. Proponowany przepis umożliwi organom 

prowadzącym szkoły lub placówki zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

w tych dniach i w tych miastach, w których odbywać się będą takie wydarzenia, jak 

na przykład mecze piłki nożnej podczas Mistrzostw Europy 2012. Podjęcie decyzji                                 

o zawieszeniu zajęć dotyczyć będzie szkół lub placówek znajdujących się w strefie 

wydarzeń sportowych, w których w związku z tym utrudniona będzie organizacja 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub zagrożone bezpieczeństwo dzieci                            

i młodzieży lub występować będą utrudnienia komunikacyjne związane z dotarciem 

do szkoły lub placówki, a także z powrotem z nich. Proponowane rozwiązanie daje 

możliwość podejmowania przez organ prowadzący szkołę lub placówkę 

autonomicznych decyzji w sprawach organizacji pracy szkoły lub placówki przez 

niego prowadzonych, co sprzyja zwiększeniu zakresu jego kompetencji.  



Bezpośrednią przesłanką i impulsem do podjęcia prac nad zmianą 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa                

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach jest fakt, że Polska 

będzie jednym z gospodarzy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012. Konsekwencją 

tego wydarzenia sportowego jest konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży 

wszystkich typów szkół i placówek położonych w dużych aglomeracjach miejskich,             

w których będą odbywały się rozgrywki piłkarskie, bezpieczeństwa podczas trwania 

mistrzostw. Konieczne staje się zatem rozszerzenie katalogu uprawnień organu 

prowadzącego szkołę lub placówkę o kompetencje umożliwiające podjęcie decyzji             

o okresowej zmianie organizacji zajęć szkolnych.  

Potwierdzeniem zasadności projektowanych w rozporządzeniu rozwiązań 

dotyczących możliwości lokalnej zmiany organizacji zajęć dydaktyczno-

wychowawczych podczas ważnych imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

jest skala zjawiska, którego proponowane zmiany mogą dotyczyć w odniesieniu do 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012. 

Terminem wejścia w życie nowej regulacji zawartej w projekcie 

rozporządzenia jest dzień 1 września 2011 roku, ponieważ istotne jest, aby 

dyrektorzy szkół i placówek odpowiednio wcześniej zaplanowali organizację pracy 

szkoły lub placówki w roku szkolnym 2011/2012. 

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

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

337), projekt ww. rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej 

(www.bip.men.gov.pl).  

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 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z tym nie 

podlega notyfikacji. 

 

Przedmiot regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej 

 

 

 



 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regul acja 
 

Projekt nowelizacji rozporządzenia jest skierowany do publicznych                               

i niepublicznych szkół i placówek. Proponowane rozwiązanie oddziaływać będzie 

przede wszystkim na organy prowadzące szkoły i placówki. Pozytywne skutki zmian 

odczują uczniowie szkół i placówek ze względu na zapewnienie bezpiecznych 

warunków podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Konsultacje społeczne 
 

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do zaopiniowania związkom 

zawodowym w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.) i następującym 

partnerom społecznym: 

1) Zarządowi Głównemu Związku Nauczycielstwa Polskiego; 

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

3) Chrześcijańskiemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność im. ks. Jerzego 

Popiełuszki”; 

4) Komisji Krajowej Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80”; 

5) Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”; 

6) Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność 80”; 

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

8) Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność”;  

9) Forum Związków Zawodowych; 

10) Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Pracowników 

Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych; 

11) Krajowemu Komitetowi Wychowania Resocjalizującego; 

12) Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym;  

13) Związkowi Zawodowemu „Rada Poradnictwa”; 

14) Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu; 

15) Stowarzyszeniu Doradców Szkolnych i Zawodowych RP;  

16) Sekretariatowi Konferencji Episkopatu Polski; 



17) Polskiej Radzie Ekumenicznej; 

18) Radzie Szkół Katolickich;  

19) Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu; 

20) STO Ogólnopolskiemu Forum Rodziców; 

21) Krajowemu Forum Oświaty Niepublicznej; 

22) Rzecznikowi Praw Dziecka; 

23) Rzecznikowi Praw Obywatelskich; 

24) Krajowemu Porozumieniu Rodziców i Rad Rodziców;  

25) Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Kadry Kierowniczej Oświaty; 

26) Konfederacji Stowarzyszeń Nauczycielskich; 

27) Stowarzyszeniu Dyrektorów Szkół Średnich; 

28) Polskiemu Stowarzyszeniu Dyrektorów Szkół; 

29) Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego; 

30) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; 

31) Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich; 

32) Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Powiatowych i Gminnych 

Samorządowych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli; 

33) Stowarzyszeniu Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia 

Praktycznego.  

34) Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Dyrektorów Centrów Kształcenia 

Ustawicznego;  

35) Krajowej Izbie Edukacji.  

 

Projekt zostanie również przekazany do: 

- Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; 

- Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych;  

- Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

3. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów  publicznych, w tym 

bud żet państwa i bud żety jednostek samorz ądu terytorialnego  

 

Wejście w życie nowelizacji rozporządzenia nie spowoduje skutków 

finansowych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz dla budżetu 

państwa.  



 

4. Wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy 

 Projektowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na rynek 

pracy. 

5. Wpływ projektowanej regulacji na konkurencyjno ść gospodarki 

i przedsi ębiorczo ść, w tym na funkcjonowanie przedsi ębiorstw 

 Projektowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na 

konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw. 

6. Wpływ projektowanej regulacji na sytuacj ę i rozwój regionalny 

 

Projektowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na sytuację                 

i rozwój regionalny.  

 

 


