
Or.A.0713/2363/16 
UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.  

Plik należy zapisać np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; MŚ udostępnianiu inf. o środowisku – m.Kraków. 

Informacja o projekcie: 

Tytuł Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur     

Autor   MEN 

Projekt z dnia 23 listopada 2016 r. 

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd  

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich 

Osoba do kontaktu Katarzyna Liszka-Michałka 

e-mail kl@zpp.pl 

tel. 184478600 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

§1 pkt 1 lit. a 
projektu dotyczący 
§2 ust. 1 
rozporządzenia i pkt 
2 projektu dotyczący 
§6 ust. 2 
rozporządzenia 

Brak uzasadnienia do dokonywania 
przedmiotowej zmiany 

Wprowadzane zmiany uderzają w 
samodzielność organów 
prowadzących, rozszerzając w 
znaczny sposób kompetencje organu 
nadzoru. W momencie kiedy 
rozporządzenie wejdzie w życie 
organ nadzoru będzie mógł 
kontrolować każdą sferę działalności 
szkoły/placówki. Wątpliwości budzi 
umożliwienie powierzania osobom 
zatrudnionym w kuratoriach na 
stanowiskach wymagających 
kwalifikacji pedagogicznych również 
innych zadań. Do tej pory osoby te 
wykonywały tylko zadania i 
czynności z zakresu nadzoru 
pedagogicznego. Zakres zadań które 
osoby te wykonywały do tej pory 
może znacznie odbiegać od tego 
jakie inne zadania zostaną tym 
osobom powierzone i istnieje 
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obawa, zgodnie z tym co 
projektodawcy wpisali do 
uzasadnienia, że niektóre osoby 
mogą nie znać specyfiki pracy 
danego typu szkoły lub rodzaju 
placówki. 

2.  

§1 pkt 1 lit. b 
projektu dotyczący 
§2 ust. 2a 
rozporządzenia 

Brak uzasadnienia do dokonywania 
przedmiotowej zmiany 

Rezygnacja z losowego wyboru 
wizytatora może doprowadzić bo 
braku obiektywności przy wyborze 
wizytatora a w konsekwencji do 
stronniczych opinii. Skoro w 
kuratoriach zatrudnia się 
specjalistów z zakresu oświaty, to 
dziwi zapis w uzasadnieniu projektu 
że są wizytatorzy, którzy mogą nie 
znać specyfiki pracy danego typu 
szkoły lub rodzaju placówki. W 
związku z obawami resortu, że w 
kuratoriach będą osoby posiadające 
niewystarczającą wiedzę, należało 
rozważyć losowanie wizytatora 
wśród osób które posiadają 
potrzebną wiedzę, a nie rezygnować 
z tego rozwiązania.   

  

3.  

Uzasadnienie Założenia z uzasadnienia, że 
powyższe zmiany są wynikiem 
oczekiwań szkół i placówek jest co 
najmniej wątpliwe. 

Umacniając kompetencje nadzorcze 
kuratora nie można mówić o 
współpracy organu prowadzącego i 
organu nadzoru, ani o wsparciu. 
Ponadto Związek Powiatów Polskich 
wielokrotnie podnosił, co nadal 
podtrzymuje, że nie akceptuje 
wzmocnienia roli kuratora oświaty 
kosztem organów prowadzących i 
przyjmuje to jako wyraz nieufności 
resortu edukacji wobec jednostek 
samorządu terytorialnego. 
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