
                                                                                                                                                                          projekt 

                                                                                                                                                                         06.07.2016 r.  

U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E 

Przepis art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o 

szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198) 

zmienia brzmienie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) wprowadził nowe upoważnienie dla ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania do określenia, w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz z 

ministrem właściwym do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia:    

1)   warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i 

sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności 

obowiązkowej; 

2)   zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom 

zadań doradcy metodycznego 

-  z uwzględnieniem zapewnienia nauczycielom dostępu do form doskonalenia i 

dokształcania umożliwiających podnoszenie wiedzy ogólnej i umiejętności 

zawodowych, a także możliwości prowadzenia niektórych form doskonalenia i 

dokształcania przez szkoły wyższe oraz inne jednostki. 

 

Nowe brzmienie art. 78 ust. 1 ww. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty jest konsekwencją likwidacji zakładów kształcenia nauczycieli, tj. kolegiów 

nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Kolegia, o których 

mowa są likwidowane z dniem 1 października 2016 r., w myśl art. 21 ww. ustawy o 

zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.        

W dotychczasowej treści art. 78 ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty zakłady 

kształcenia nauczycieli są wymienione wśród jednostek posiadających możliwość 

prowadzenia doskonalenia i dokształcania nauczycieli. Z uwagi na likwidację 

zakładów nie uwzględniają już ich przepisy nowego upoważnienia ustawowego 

zawartego w art. 78 ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty – w brzmieniu wchodzącym 

w życie z dniem 1 października 2016 r., zgodnie z art. 57 pkt 4 ww. ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.  

 

Regulacje nowego rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli nie 

odbiegają od dotychczasowych przepisów określających zasady działania placówek 

doskonalenia nauczycieli, obowiązujących do dnia 30 września 2016 r. 

(rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie 

placówek doskonalenia nauczycieli - Dz. U. z 2014 r. poz. 1041, z późn. zm.). 

Podstawowa zmiana dotyczy zwężenia katalogu podmiotów, które będą uprawnione 



do prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli. W związku z likwidacją 

zakładów kształcenia nauczycieli i dokonaną z uwagi na to zmianą treści 

upoważnienia ustawowego w art. 78 ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty, możliwość 

prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli będzie dotyczyła: placówek 

doskonalenia nauczycieli, szkół wyższych i innych jednostek, których zadania 

statutowe są związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli (§ 18 ust. 1 pkt 3 i § 

22 ust. 1 opracowanego projektu).   

 

W przygotowanym projekcie rozporządzenia uwzględniono ponadto zmiany 

wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35). Przepisem art. 1 pkt 9 ww. 

ustawy został rozszerzony zakres zadań kuratora oświaty, określony w art. 31 ust. 1 

ww. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dotychczasowe 

kompetencje kuratora oświaty zostały poszerzone o opiniowanie planów pracy 

publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek 

prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministra 

właściwego do spraw rolnictwa. Nowa kompetencja kuratora oświaty została ujęta w 

regulacjach określających zasady opracowywania i zatwierdzania planu pracy 

publicznej placówki doskonalenia (§ 23 ust. 2 projektu rozporządzenia).   

 

W niniejszym rozporządzeniu dokonano także weryfikacji dotychczasowych wymagań 

niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora publicznej placówki doskonalenia 

nauczycieli. Oprócz dotychczasowych wymogów niezbędnych do zajmowania 

stanowiska dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli dodano w § 8 ust. 

1 pkt 10 projektu rozporządzenia konieczność wyrażania zgody na przeprowadzenie 

postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o 

ochronie informacji niejawnych (Dz. U. poz. 1228, z późn. zm.). 

 

Analogicznie do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia          

1 września 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki 

doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki 

doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia 

nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1356) uregulowano kwestię wymagań do zajmowania stanowiska 

dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przez cudzoziemców.           

W przypadku osób będących cudzoziemcami dodatkowym wymogiem do zajmowania 

stanowiska dyrektora publicznej placówki doskonalenia będzie, zgodnie z § 8 ust. 1 

pkt 11 projektu rozporządzenia, znajomość języka polskiego poświadczona zgodnie z 



przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku 

polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224, z późn. zm.).  

 

Doprecyzowano również zapis dotyczący zaświadczeń wydawanych nauczycielom po 

ukończeniu form doskonalenia zawodowego prowadzonych przez szkoły wyższe i 

inne jednostki, których zadania statutowe są związane z doskonaleniem zawodowym 

nauczycieli.  

  

Ponadto, określając przypadki w jakich niepubliczna placówka doskonalenia 

nauczycieli może zostać wykreślona z ewidencji prowadzonej przez samorząd 

województwa właściwy ze względu na siedzibę placówki doskonalenia wprowadzono 

w § 27 ust. 9 projektu rozporządzenia regulację, że wpis do ewidencji podlega 

wykreśleniu również na wniosek organu prowadzącego niepubliczną placówkę 

doskonalenia, po zakończeniu realizacji rozpoczętych w tej placówce doskonalenia 

form dokształcania i doskonalenia.  

 

W opracowanym projekcie określono również dwa przepisy przejściowe. W § 29 

zawarto uregulowania dotyczące konkursów na stanowisko dyrektora publicznej 

placówki doskonalenia nauczycieli, które ogłoszono przed dniem wejścia w życie 

przygotowanego rozporządzenia, a także do osób wyłonionych w wyniku tych 

konkursów. W konkursach na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia 

ogłoszonych przed dniem wejścia w życie przygotowanego rozporządzenia, a także do 

osób wyłonionych w wyniku tych konkursów będą miały zastosowanie przepisy ww. 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie 

placówek doskonalenia nauczycieli, do końca okresu, na jaki nastąpiło powierzenie 

stanowiska dyrektora. Ponadto, w § 30 wprowadzono przepis przejściowy zgodnie z 

którym uczestnicy kursów kwalifikacyjnych, którzy po dniu 1 października 2016 r. 

ukończyli kurs kwalifikacyjny prowadzony na podstawie dotychczas obowiązującego 

rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, otrzymają świadectwo 

ukończenia kursu kwalifikacyjnego według wzoru określonego w niniejszym 

rozporządzeniu.  

 

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

stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.  

 

Przygotowane 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. poz. 

2039, z późn. zm.) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.  



 

Przedmiot rozporządzenia nie jest objęty zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej. 

 


