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Projekt z dnia  21 grudnia 2010 r. 

 

 

USTAWA 

z dnia         2011 r. 

o systemie oceniania jakości edukacji1) 

 

Art. 1. Ustawa określa organizację i zasady działania systemu oceniania jakości 

edukacji obejmującego kształcenie, wychowanie i opiekę w przedszkolach, szkołach, 

placówkach i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie 

ustawy o systemie oświaty.  

 

Art. 2. System oceniania jakości edukacji słuŜy zapewnieniu równych warunków 

rozwoju uczniów i wychowanków oraz efektywności procesu nauczania, wychowania 

i opieki realizowanego w systemie oświaty. 

 

Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) ustawie o systemie oświaty – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)); 

2) szkole – rozumie się przez to szkoły i przedszkola działające na podstawie 

ustawy o systemie oświaty; 

3)  placówce – rozumie się przez to placówki i  placówki doskonalenia nauczycieli 

działające na podstawie ustawy o systemie oświaty;  

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lutego 1982 r. – Karta Nauczyciela, ustawę z dnia 16 
września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
ustawę z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 18 
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 
oraz treści tych dokumentów, ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o słuŜbie cywilnej.   
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. 
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4) sprawdzianie i egzaminach – rozumie się przez to sprawdzian i egzaminy, o 

których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o systemie oświaty; 

5)  ewaluacji – rozumie się przez to formę nadzoru pedagogicznego stanowiącą 

praktyczne badanie oceniające stan, warunki i efekty działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły i placówki; 

6) kontroli – rozumie się przez to formę nadzoru pedagogicznego  polegającą na 

ocenianiu stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 

szkoły i placówki; 

7) monitorowaniu – rozumie się przez to zbieranie i analizowanie określonych 

informacji dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

oraz innej działalności statutowej szkoły i placówki. 

2. Przepisy ustawy dotyczące szkół stosuje się odpowiednio do innych form 

wychowania przedszkolnego. 

 

Art. 4. 1. Tworzy się urząd Naczelnego Inspektora Jakości Edukacji. 

2. Naczelny Inspektor Jakości Edukacji jest centralnym organem administracji 

rządowej w sprawach jakości kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i 

placówkach. 

3. Do zadań Naczelnego Inspektora Jakości Edukacji naleŜy w szczególności: 

1) realizowanie kierunków polityki oświatowej państwa w sprawach jakości 

kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach w zakresie 

ustalonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

2) ustalanie zakresu ewaluacji i kontroli na kaŜdy rok szkolny, z wyjątkiem 

ewaluacji i kontroli przeprowadzanych przez ministrów sprawujących nadzór 

pedagogiczny; 

3) ustalanie na kaŜdy rok szkolny obszarów działalności szkół i placówek 

przewidzianych do monitorowania; 

4) ustalanie obowiązkowych obszarów wspomagania szkół i placówek, w tym  

doskonalenia nauczycieli na kaŜdy rok szkolny; 

5) sporządzanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i 

wychowania, do dnia 31 października kaŜdego roku, raportu dotyczącego 
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jakości kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach w 

poprzednim roku szkolnym, uwzględniającego: 

a) wyniki nadzoru pedagogicznego,  

b) wyniki sprawdzianu i egzaminów, 

c) działania podejmowane w zakresie wspomagania szkół i placówek, w 

tym doskonalenia nauczycieli; 

6) sprawowanie nadzoru nad podległymi jednostkami organizacyjnymi: 

Krajowym Ośrodkiem Jakości Edukacji oraz Krajowym Ośrodkiem Rozwoju 

Edukacji; 

7) wykonywanie zadań organu wyŜszego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.3)) w stosunku do kierowników 

jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 6; 

8) inicjowanie współpracy róŜnych środowisk, instytucji i organizacji 

działających na rzecz jakości edukacji, w tym międzynarodowych; 

9) inicjowanie badań naukowych na rzecz jakości edukacji, stanowiących 

wsparcie merytoryczne dla nadzorowanych jednostek. 

4.  Naczelny Inspektor Jakości Edukacji inicjuje, koordynuje i nadzoruje organizację 

ogólnopolskich olimpiad,  turniejów i konkursów dla uczniów, a takŜe moŜe zlecić 

zadania z tego zakresu, w drodze umowy, szkołom wyŜszym, placówkom naukowym, 

jednostkom samorządu terytorialnego, stowarzyszeniom naukowym, zawodowym i 

innym podmiotom prowadzącym statutową działalność oświatową lub naukową. 

 

Art. 5. 1. Naczelny Inspektor Jakości Edukacji podlega ministrowi właściwemu do 

spraw oświaty i wychowania. 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania moŜe Ŝądać od Naczelnego 

Inspektora Jakości Edukacji  informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub 

dotyczących określonej sprawy albo rodzaju spraw. 

3. Naczelnego Inspektora Jakości Edukacji powołuje Prezes Rady Ministrów, 

spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na 

                                                 
3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 
r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 
2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 
1228. 
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wniosek ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Prezes Rady 

Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, odwołuje 

Naczelnego Inspektora Jakości Edukacji. 

4. Zastępców Naczelnego Inspektora Jakości Edukacji powołuje minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i 

konkurencyjnego naboru, na wniosek Naczelnego Inspektora Jakości Edukacji. 

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek Naczelnego 

Inspektora Jakości Edukacji, odwołuje jego zastępców. 

 

Art. 6. Stanowisko Naczelnego Inspektora Jakości Edukacji moŜe zajmować osoba, 

która: 

1) jest obywatelem polskim; 

2) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

3) korzysta z pełni praw publicznych;  

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

5) nie była karana zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach 

organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z 

dysponowaniem środkami publicznymi; 

6) posiada co najmniej 6-letni staŜ pracy, w tym co najmniej 3-letni staŜ pracy 

na stanowisku kierowniczym; 

7) posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu spraw naleŜących do właściwości 

Naczelnego Inspektora Jakości Edukacji.  

 

Art. 7. 1. Informację o naborze na stanowisko Naczelnego Inspektora Jakości 

Edukacji ogłasza minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przez 

umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Naczelnego 

Urzędu Jakości Edukacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnego Urzędu 

Jakości Edukacji i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 

  1)   nazwę i adres Naczelnego Urzędu Jakości Edukacji; 

  2)   określenie stanowiska; 

  3)   wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 

  4)   zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 
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  5)   wskazanie wymaganych dokumentów; 

  6)   termin i miejsce składania dokumentów; 

  7)   informację o metodach i technikach naboru. 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie moŜe być krótszy niŜ 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

 

Art. 8. 1. Nabór na stanowisko Naczelnego Inspektora Jakości Edukacji 

przeprowadza zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają 

rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się 

doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na 

stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze. 

2. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 1, moŜe być 

dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która 

posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

3. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 2, mają obowiązek zachowania 

w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych 

w trakcie naboru. 

4. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niŜ 3 kandydatów, których przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. 

5. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

  1)   nazwę i adres Naczelnego Urzędu Jakości Edukacji; 

  2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę 

kandydatów; 

  3)   imiona, nazwiska i adresy nie więcej niŜ 3 najlepszych kandydatów 

uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań 

określonych w ogłoszeniu o naborze; 

  4)   informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

  5)   uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 

  6)   skład zespołu. 

6. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji                     

w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnego Urzędu Jakości Edukacji                          
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i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o 

wyniku naboru zawiera: 

  1)   nazwę i adres Naczelnego Urzędu Jakości Edukacji; 

  2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 

  3)  imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 

(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm4)) albo informację o niewyłonieniu 

kandydata. 

7. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 

8. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w art. 5 ust. 4, 

powołuje Naczelny Inspektor Jakości Edukacji. 

9. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w art. 5 

ust. 4, stosuje się odpowiednio art. 7 oraz ust. 1-7. 

 

Art. 9. 1. Naczelny Inspektor Jakości Edukacji wykonuje swoje zadania przy pomocy 

Naczelnego Urzędu Jakości Edukacji oraz jednostek organizacyjnych, o których 

mowa w art. 10. 

2. Organizację Naczelnego Urzędu Jakości Edukacji określa statut nadany, w drodze 

zarządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów. 

3. Szczegółowy zakres zadań oraz organizację wewnętrzną Naczelnego Urzędu 

Jakości Edukacji określa Naczelny Inspektor Jakości Edukacji w regulaminie 

organizacyjnym. 

 

Art. 10. Naczelnemu Inspektorowi Jakości Edukacji podlegają: 

1) Krajowy Ośrodek Jakości Edukacji; 

                                                 
4 )Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, 
poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 33, 
poz. 175, z 1990 r. Nr 34, poz.198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r.  
Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 105, poz. 509 i Nr 85, poz. 388, z 1995 r. Nr 83, poz. 417 i Nr 141, poz. 692, z 1996 
r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741 i  Nr 117, poz. 751, z 1998 
r. Nr 117, poz. 758 i Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855, Nr 74, poz. 857,  
Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. 
Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. 
Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, 
poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 
 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506, z 2009 r.  
Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 222 i Nr 155, poz. 1037. 
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2) Krajowy Ośrodek Rozwoju Edukacji. 

 

Art. 11. 1. Krajowy Ośrodek Jakości Edukacji jest państwową jednostką budŜetową. 

2. Do zadań Krajowego Ośrodka Jakości Edukacji naleŜy: 

1) nadzorowanie i koordynowanie sprawowania nadzoru pedagogicznego na 

terenie kraju, z wyjątkiem nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez 

ministrów; 

2) przygotowywanie narzędzi słuŜących przeprowadzaniu ewaluacji i kontroli; 

3) przygotowywanie narzędzi słuŜących monitorowaniu działalności szkół i 

placówek; 

4) przygotowywanie i ustalanie zestawów egzaminacyjnych do przeprowadzania 

sprawdzianu i egzaminów; 

5) opracowywanie oraz ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Krajowego Ośrodka Jakości Edukacji, informatorów 

zawierających w szczególności przykładowe pytania i zadania, wraz  

z rozwiązaniami, jakie mogą wystąpić na sprawdzianie i egzaminach;  

6) organizowanie druku i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych w warunkach  

zapewniających poufność; 

7) koordynowanie i nadzorowanie przebiegu sprawdzianu i egzaminów w celu 

zapewnienia jednolitych warunków ich przeprowadzania; 

8) koordynowanie i nadzorowanie przebiegu sprawdzania i oceniania prac  

egzaminacyjnych w celu zapewnienia jednolitości stosowanych kryteriów 

oceniania oraz porównywalności wyników sprawdzianu i egzaminów;  

9) przygotowywanie analiz ilościowych i jakościowych wyników nadzoru 

pedagogicznego, sprawdzianu i egzaminów, wyników monitorowania 

działalności szkół i placówek oraz przekazywanie ich Naczelnemu 

Inspektorowi Jakości Edukacji; 

10) przeprowadzanie rekrutacji i szkolenie kandydatów na egzaminatorów, 

organizowanie szkolenia inspektorów jakości edukacji i egzaminatorów; 

11) prowadzenie ewidencji egzaminatorów;  

12)  sprawowanie nadzoru nad regionalnymi ośrodkami jakości edukacji; 
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13) wykonywanie zadań organu wyŜszego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  w stosunku do 

dyrektorów regionalnych ośrodków jakości edukacji. 

3. Krajowym Ośrodkiem Jakości Edukacji kieruje Dyrektor Krajowego Ośrodka 

Jakości Edukacji powoływany przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania, na wniosek Naczelnego Inspektora Jakości Edukacji. Minister właściwy 

do spraw oświaty i wychowania, na wniosek Naczelnego Inspektora Jakości 

Edukacji, odwołuje Dyrektora Krajowego Ośrodka Jakości Edukacji. 

4. Kandydata na stanowisko Dyrektora Krajowego Ośrodka Jakości Edukacji wyłania 

się w drodze konkursu ogłaszanego przez Naczelnego Inspektora Jakości Edukacji. 

5. Zastępców Dyrektora Krajowego Ośrodka Jakości Edukacji powołuje i odwołuje 

Naczelny Inspektor Jakości Edukacji, na wniosek Dyrektora Krajowego Ośrodka 

Jakości Edukacji. 

6. Stanowisko Dyrektora Krajowego Ośrodka Jakości Edukacji moŜe zajmować 

osoba, która: 

  1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

  2) korzysta z pełni praw publicznych;  

  3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

  4) posiada co najmniej 6-letni staŜ pracy, w tym co najmniej 3-letni staŜ pracy na 

stanowisku kierowniczym; 

  5) posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu spraw naleŜących do właściwości 

Krajowego Ośrodka Jakości Edukacji. 

7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze 

rozporządzenia, regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora Krajowego Ośrodka 

Jakości Edukacji oraz tryb pracy komisji konkursowej, uwzględniając w szczególności 

sposób ogłaszania konkursu oraz sposób nadzorowania prawidłowości 

postępowania konkursowego przez Naczelnego Inspektora Jakości Edukacji. 

8. Szczegółowy zakres zadań oraz organizację Krajowego Ośrodka Jakości Edukacji 

określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania, na wniosek Naczelnego Inspektora Jakości Edukacji.  
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Art. 12. 1. Krajowemu Ośrodkowi Jakości Edukacji podlegają regionalne ośrodki 

jakości edukacji. 

2. Regionalne ośrodki jakości edukacji są państwowymi jednostkami budŜetowymi. 

3. Tworzy się regionalne ośrodki jakości edukacji w Gdańsku, Jaworznie, Krakowie, 

Łodzi, ŁomŜy, Poznaniu i Wrocławiu. 

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek Naczelnego 

Inspektora Jakości Edukacji, w drodze rozporządzenia, moŜe tworzyć inne 

regionalne ośrodki jakości edukacji niŜ wymienione w ust. 3,  likwidować regionalne 

ośrodki jakości edukacji, a takŜe określa obszar działania regionalnych ośrodków 

jakości edukacji, uwzględniając podział terytorialny kraju.  

5. Szczegółowy zakres zadań oraz organizację regionalnych ośrodków jakości 

edukacji określają ich statuty nadane, w drodze zarządzenia, przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, na wniosek Naczelnego Inspektora 

Jakości Edukacji.  

6. W celu usprawnienia wykonywania zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego 

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w statucie regionalnego ośrodka 

jakości edukacji moŜe uwzględnić funkcjonowanie komórek organizacyjnych 

regionalnego ośrodka jakości edukacji zapewniających obsługę pracy inspektorów 

jakości edukacji, poza siedzibą regionalnego ośrodka jakości edukacji. 

7. Do zadań regionalnych ośrodków jakości edukacji naleŜy: 

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami, z 

wyjątkiem szkół i placówek, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawują 

ministrowie;  

2) koordynowanie i organizowanie pracy inspektorów jakości edukacji;  

3) przeprowadzanie monitorowania działalności szkół i placówek; 

4) organizowanie prac przygotowawczych do sprawdzianu i egzaminów; 

5)  przeprowadzanie sprawdzianu i egzaminów; 

6) wyznaczenie egzaminatorów do sprawdzania i oceniania prac 

egzaminacyjnych oraz organizowanie i nadzorowanie ich pracy; 

7) opracowywanie i przekazywanie Dyrektorowi Krajowego Ośrodka Jakości 

Edukacji rocznych sprawozdań: 
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a)  ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego nad szkołami i 

placówkami, 

b) z monitorowania działalności szkół i placówek 

- na obszarze działania regionalnego ośrodka jakości edukacji; 

8) opracowywanie i przekazywanie Dyrektorowi Krajowego Ośrodka Jakości 

Edukacji, dyrektorom szkół, w których przeprowadzono sprawdzian lub 

egzamin i organom prowadzącym szkoły sprawozdań z przeprowadzonego 

sprawdzianu i egzaminów na obszarze działania regionalnego ośrodka jakości 

edukacji. 

8. Regionalnym ośrodkiem jakości edukacji kieruje dyrektor ośrodka powoływany 

przez Naczelnego Inspektora Jakości Edukacji, na wniosek Dyrektora Krajowego 

Ośrodka Jakości Edukacji. Naczelny Inspektor Jakości Edukacji, na wniosek 

Dyrektora Krajowego Ośrodka Jakości Edukacji, odwołuje dyrektora regionalnego 

ośrodka jakości edukacji. 

9. Kandydata na stanowisko dyrektora regionalnego ośrodka jakości edukacji wyłania 

się w drodze konkursu ogłaszanego przez Dyrektora Krajowego Ośrodka Jakości 

Edukacji. 

10. Stanowisko dyrektora regionalnego ośrodka jakości edukacji moŜe zajmować 

osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2) korzysta z pełni praw publicznych;  

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

4) posiada co najmniej 6-letni staŜ pracy, w tym co najmniej 3-letni staŜ pracy na 

stanowisku kierowniczym; 

5) posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu spraw naleŜących do właściwości 

regionalnego ośrodka jakości edukacji. 

11. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze 

rozporządzenia, regulamin konkursu na stanowisko dyrektora regionalnego ośrodka 

jakości edukacji oraz tryb pracy komisji konkursowej, uwzględniając w szczególności 

sposób ogłaszania konkursu oraz sposób nadzorowania prawidłowości 

postępowania konkursowego przez Dyrektora Krajowego Ośrodka Jakości Edukacji. 
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12. Zastępców dyrektora regionalnego ośrodka jakości edukacji powołuje i odwołuje 

Dyrektor Krajowego Ośrodka Jakości Edukacji, na wniosek dyrektora regionalnego 

ośrodka jakości edukacji.  

 

Art. 13. 1. Nadzór pedagogiczny polega na: 

  1)   analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesu kształcenia i wychowania oraz 

efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej szkół i placówek; 

  2)   ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli. 

2. Nadzór pedagogiczny jest sprawowany w formie: 

1) ewaluacji; 

2) kontroli. 

3. Ewaluacja jest przeprowadzana jako: 

 1) ewaluacja wewnętrzna – przeprowadzana przez dyrektora szkoły lub placówki;  

 2) ewaluacja zewnętrzna – przeprowadzana przez regionalny ośrodek jakości 

edukacji albo ministra prowadzącego szkołę lub placówkę. 

 

Art. 14. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania sprawuje nadzór 

pedagogiczny nad szkołami i placówkami, o których mowa w art. 5 ust. 3b ustawy o 

systemie oświaty, z tym Ŝe nad szkołami, o których mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 

ustawy o systemie oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 

sprawuje nadzór przy pomocy Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, o 

którym mowa w art. 5f ustawy o systemie oświaty. 

2. Nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami                              

i placówkami artystycznymi, placówkami, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o 

systemie oświaty, dla uczniów szkół artystycznych oraz placówkami doskonalenia 

nauczycieli szkół artystycznych, sprawuje minister właściwy do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego, który w tym celu, a takŜe w celu realizacji zadań, o 

których mowa w art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, w odniesieniu do szkół i 

placówek przez siebie prowadzonych moŜe, w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw oświaty  i wychowania, w drodze rozporządzenia, utworzyć specjalistyczną 

jednostkę nadzoru oraz określić jej organizację i zakres powierzonych zadań 
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związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego oraz zadań, o których mowa 

w art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty. 

3. Minister Sprawiedliwości i podporządkowane mu organy sprawują nadzór 

pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, ośrodkami 

diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz nad szkołami w tych zakładach i schroniskach, a 

takŜe nad szkołami i placówkami przy zakładach karnych i aresztach śledczych. 

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa sprawuje nadzór pedagogiczny nad 

prowadzonymi przez siebie publicznymi szkołami rolniczymi, placówkami rolniczymi 

oraz placówkami doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy 

nauczają w szkołach rolniczych, a minister właściwy do spraw środowiska - nad 

prowadzonymi przez siebie publicznymi szkołami leśnymi. W celu realizacji tych 

zadań, a takŜe zadań, o których mowa w art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, w 

odniesieniu do szkół i placówek przez siebie prowadzonych, odpowiednio minister 

właściwy do spraw rolnictwa lub minister właściwy do spraw środowiska mogą, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, w drodze 

rozporządzenia, utworzyć specjalistyczną jednostkę nadzoru oraz określić jej 

organizację i zakres powierzonych zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru 

pedagogicznego. 

5. Specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w ust. 2 i 4, są państwowymi 

jednostkami budŜetowymi finansowanymi odpowiednio z budŜetu ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego 

do spraw rolnictwa lub ministra właściwego do spraw środowiska.  

6. Nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi placówkami opiekuńczo-

wychowawczymi oraz ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi, działającymi na 

podstawie przepisów o pomocy społecznej, regulują te przepisy, z zastrzeŜeniem 

ust. 7. 

7.  Nadzór pedagogiczny nad szkołami działającymi w placówkach, o których mowa 

w ust. 6, sprawuje regionalny ośrodek jakości edukacji. 

   

Art. 15. W przypadku publicznych i niepublicznych szkół prowadzących kształcenie w 

zawodach dla Ŝeglugi morskiej i śródlądowej nadzór pedagogiczny jest sprawowany 

we współdziałaniu odpowiednio z ministrem właściwym do spraw gospodarki 

morskiej oraz ministrem właściwym do spraw transportu, w zakresie realizowania w 

procesie kształcenia w tych szkołach postanowień Międzynarodowej konwencji o 
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wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz 

pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 

r. Nr 39, poz. 201 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 286). 

 

Art. 16. 1. W szkołach i placówkach nadzór pedagogiczny sprawuje dyrektor szkoły 

lub placówki oraz inni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze w szkole lub 

placówce. 

2. W szkołach i placówkach, w których na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki 

powołano osobę niebędącą nauczycielem, nadzór pedagogiczny sprawuje 

nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce. 

3. Dyrektor szkoły lub placówki, inni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze 

oraz  nauczyciele tej szkoły lub placówki są obowiązani dbać o jakość kształcenia, 

wychowania i opieki oraz  o realizację zadań statutowych szkoły lub placówki. 

4. Dyrektor szkoły lub placówki, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2, nauczyciel 

zajmujący inne stanowisko kierownicze, jest obowiązany do planowania we 

współpracy z nauczycielami, działań mających na celu doskonalenie jakości 

kształcenia, wychowania i opieki w szkole lub placówce oraz do organizowania, 

koordynowania i nadzorowania tych działań. 

5. Nauczyciele szkoły lub placówki są obowiązani do udziału w planowaniu i 

realizowaniu działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia, wychowania 

i opieki w szkole lub placówce. 

6. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej corocznie, do dnia 31 sierpnia, 

przedstawia radzie pedagogicznej wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

oraz wynikające z niego wnioski.  

 

Art. 17. 1.  Czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez 

regionalne ośrodki jakości edukacji wykonują inspektorzy jakości edukacji zatrudnieni 

w regionalnych ośrodkach jakości edukacji, a w przypadku nadzoru pedagogicznego 

nad szkołami i placówkami, o których mowa w art. 14, osoby zatrudnione w urzędach 

obsługujących ministrów sprawujących nadzór pedagogiczny nad tymi szkołami i 

placówkami lub w jednostkach im podległych. 

2. Inspektorzy jakości edukacji uczestniczą, nie rzadziej niŜ raz na 5 lat, w 

organizowanych przez Krajowy Ośrodek Jakości Edukacji szkoleniach w zakresie 

sprawowania nadzoru pedagogicznego. 
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 3. Inspektorzy jakości edukacji oraz osoby, o których mowa w ust. 1, wykonujący 

czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego,  mają prawo: 

  1)   wstępu do szkół i placówek; 

  2)   wglądu do prowadzonej przez szkołę lub placówkę dokumentacji dotyczącej 

przebiegu nauczania, wychowania i opieki, organizacji pracy oraz 

dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe nauczycieli; 

  3)   udziału w zebraniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu 

dyrektora szkoły lub placówki; 

  4)   wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, 

opiekuńcze i inne zajęcia organizowane przez szkołę lub placówkę, po 

uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły lub placówki; 

  5)   przeprowadzania badań słuŜących ocenie efektywności działalności 

dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej szkół i placówek. 

4. Do przeprowadzenia monitorowania przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 18. 1. Dyrektor regionalnego ośrodka jakości edukacji, a w przypadku szkół i 

placówek, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawują ministrowie – właściwy 

minister – przekazują dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu 

szkołę lub placówkę: 

1) w terminie 14 dni od dnia zakończenia ewaluacji w szkole lub placówce –  

raport z ewaluacji;  

2) w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli w szkole lub placówce – 

protokół kontroli. 

2. Raport z ewaluacji zawiera w szczególności wskazanie poziomów spełniania 

wymagań w badanych obszarach działalności szkoły lub placówki, a takŜe moŜe 

określać  termin kolejnej ewaluacji w tej szkole lub placówce. 

3. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli działalności szkoły lub placówki 

naruszenia przepisów prawa, protokół kontroli zawiera w szczególności  zalecenia 

dla dyrektora szkoły lub placówki. 

4. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni od otrzymania raportu z ewaluacji 

lub protokołu kontroli, moŜe zgłosić wobec nich pisemne, umotywowane zastrzeŜenia 

do dyrektora regionalnego ośrodka jakości edukacji, a w przypadku szkół i placówek, 

nad którymi nadzór pedagogiczny sprawują ministrowie – do właściwego ministra. O 
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zgłoszeniu zastrzeŜeń dyrektor szkoły lub placówki zawiadamia organ prowadzący 

szkołę lub placówkę. 

5. Dyrektor regionalnego ośrodka jakości edukacji, a w odniesieniu do szkół i 

placówek, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawują właściwi ministrowie – 

właściwy minister, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zastrzeŜeń do raportu z 

ewaluacji lub protokołu kontroli: 

1) w przypadku uwzględnienia zastrzeŜeń – dokonuje zmian odpowiednio w 

raporcie z ewaluacji lub protokole kontroli i przekazuje raport z ewaluacji lub 

protokół kontroli dyrektorowi szkoły lub placówki i organowi prowadzącemu 

szkołę lub placówkę; 

2) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeŜeń – sporządza pisemne stanowisko 

wobec zastrzeŜeń i przekazuje je dyrektorowi szkoły lub placówki i organowi 

prowadzącemu szkołę lub placówkę. 

6. JeŜeli dyrektor szkoły lub placówki nie zgłosił zastrzeŜeń do protokołu kontroli albo 

zgłoszone przez niego zastrzeŜenia nie zostały uwzględnione, jest on obowiązany 

powiadomić dyrektora regionalnego ośrodka jakości edukacji, a w przypadku szkół i 

placówek, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawują właściwi ministrowie – 

właściwego ministra, oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o realizacji zaleceń 

zawartych w protokole kontroli, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu realizacji 

tych zaleceń określonego w protokole kontroli lub w stanowisku, o którym mowa w 

ust. 5 pkt 2. 

 

Art. 19. 1. JeŜeli w wyniku ewaluacji ustalono najniŜszy poziom spełniania wymagań 

w określonym obszarze działalności szkoły lub placówki, dyrektor szkoły lub placówki 

jest obowiązany przygotować i zrealizować program poprawy jakości pracy szkoły lub 

placówki w tym obszarze. 

2. JeŜeli w wyniku kolejnej ewaluacji stwierdzono brak poprawy poziomu 

spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań w obszarze, w którym poprzednio 

ustalono najniŜszy poziom spełniania wymagań, albo stwierdzono znaczny spadek 

poziomu spełniania wymagań w badanych obszarach działalności szkoły lub 

placówki, dyrektor regionalnego ośrodka jakości edukacji, a w stosunku do szkół i 

placówek, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – ten minister: 
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1) w przypadku szkoły lub placówki publicznej – występuje do organu 

prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły 

lub placówki z końcem albo w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia; 

wniosek złoŜony w tej sprawie przez dyrektora regionalnego ośrodka jakości 

edukacji lub ministra jest wiąŜący dla organu prowadzącego szkołę lub 

placówkę; 

2) w przypadku szkoły lub placówki niepublicznej – występuje do organu, który 

dokonał wpisu szkoły lub placówki do ewidencji, z wnioskiem o wykreślenie 

szkoły lub placówki z ewidencji; wniosek złoŜony w tej sprawie przez dyrektora 

regionalnego ośrodka jakości edukacji lub ministra jest wiąŜący dla organu, 

który dokonał wpisu szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji. 

3. Przepis ust. 2 pkt 1 stosuje się odpowiednio do szkoły lub placówki publicznej 

prowadzonej przez ministra.  

 

Art. 20. 1. JeŜeli w wyniku kontroli w szkole lub placówce stwierdzono raŜące 

naruszenie przepisów prawa  i dyrektor szkoły lub placówki nie zrealizował w 

terminie, o którym mowa w art. 18. ust. 6, zaleceń usunięcia tych naruszeń, dyrektor 

regionalnego ośrodka jakości edukacji, a w stosunku do szkół i placówek, nad 

którymi nadzór pedagogiczny sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego - ten minister: 

1) w przypadku szkoły lub placówki publicznej – występuje do organu 

prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły 

lub placówki z końcem albo w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia; 

wniosek złoŜony w tej sprawie przez dyrektora regionalnego ośrodka jakości 

edukacji lub ministra jest wiąŜący dla organu prowadzącego szkołę lub 

placówkę; 

2) w przypadku szkoły lub placówki niepublicznej – występuje do organu, który 

dokonał wpisu szkoły lub placówki do ewidencji, z wnioskiem o wykreślenie 

szkoły lub placówki z ewidencji z końcem roku szkolnego; wniosek złoŜony w 

tej sprawie przez dyrektora regionalnego ośrodka jakości edukacji lub ministra 

jest wiąŜący dla organu, który dokonał wpisu szkoły lub placówki niepublicznej 

do ewidencji. 

2. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły lub placówki 

prowadzonej przez ministra. 
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Art. 21. 1. JeŜeli organ prowadzący szkołę lub placówkę, inny niŜ minister, prowadzi 

działalność z naruszeniem przepisów ustawy o systemie oświaty, dyrektor 

regionalnego ośrodka jakości edukacji, a w przypadku organu prowadzącego szkołę 

lub placówkę artystyczną – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego - moŜe polecić, w drodze decyzji, usunięcie uchybień w wyznaczonym 

terminie, z zastrzeŜeniem ust. 2. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeŜeli naruszenie przepisów ustawy o systemie 

oświaty nastąpiło w uchwale organu jednostki samorządu terytorialnego. W tym 

przypadku odpowiednio dyrektor regionalnego ośrodka jakości edukacji lub minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - jest obowiązany 

niezwłocznie powiadomić o naruszeniu wojewodę. 

 

Art. 22. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem 

Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do 

spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem 

Obrony Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb 

sprawowania nadzoru pedagogicznego, obszary działalności szkoły lub placówki, w 

których jest przeprowadzana ewaluacja, poziomy wymagań, w zakresie 

poszczególnych obszarów, rodzaje ewaluacji i kontroli, a takŜe wymagania, jakie 

musi spełniać osoba zajmująca stanowisko inspektora jakości edukacji, 

uwzględniając konieczność zapewnienia efektywności, skuteczności i sprawności 

nadzoru pedagogicznego.   

 

Art. 23. 1. Naczelny Inspektor Jakości Edukacji i Dyrektor Krajowego Ośrodka 

Jakości Edukacji mogą zlecać prowadzenie badań lub opracowywanie ekspertyz 

słuŜących ocenie jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej 

szkół i placówek. 

2. Do podmiotów, którym na podstawie ust. 1 zlecono przeprowadzenie badań lub 

opracowywanie ekspertyz, stosuje się odpowiednio art. 17 ust. 3. 
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Art. 24. 1. W przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 

ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w zakresie ustalonym w przepisach wydanych na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt  4a i 4b tej ustawy, biorą udział egzaminatorzy i 

nauczyciele; w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego mogą równieŜ 

brać udział nauczyciele akademiccy. 

2. Dyrektor regionalnego ośrodka jakości edukacji zawiera z egzaminatorami, z 

zastrzeŜeniem ust. 4, a w przypadku egzaminu maturalnego równieŜ z nauczycielami 

akademickimi biorącymi udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu 

maturalnego, umowy określające zakres ich obowiązków oraz wysokość 

wynagrodzenia. 

3. Nauczyciele biorący udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów, o 

których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wykonują czynności 

związane z przeprowadzaniem sprawdzianu i egzaminów w ramach czynności i 

zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.5)), oraz ustalonego 

wynagrodzenia, z zastrzeŜeniem ust. 4. 

4. Nauczyciele, w tym nauczyciele będący egzaminatorami, biorący udział w 

przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego, wykonują czynności 

związane z przeprowadzaniem tej części egzaminu w ramach zajęć, o których mowa 

w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. 

W przypadku wykonywania tych czynności w wymiarze przekraczającym tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczycielowi przysługuje 

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe na zasadach określonych w art. 35 ust. 

3 tej ustawy. 

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze 

rozporządzenia, warunki wynagradzania egzaminatorów i nauczycieli akademickich, 

o których mowa w  ust. 1, uwzględniając zasadę, Ŝe wysokość wynagrodzenia 

określa się w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 

dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem 

pedagogicznym, ustalonej na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

                                                 
5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, 
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 
191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 
56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706. 
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1982 r. - Karta Nauczyciela, oraz uwzględniając konieczność potwierdzenia przez 

dyrektora szkoły udziału nauczyciela akademickiego w części ustnej egzaminu 

maturalnego. 

 

Art. 25. 1. Do ewidencji egzaminatorów, z zastrzeŜeniem ust. 2, moŜe zostać 

wpisana osoba, która: 

1)   korzysta z pełni praw publicznych; 

2)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

3)  spełnia wymagania kwalifikacyjne oraz wymagania w zakresie staŜu pracy 

określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 6;  

4) )   ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na 

egzaminatorów organizowane przez Krajowy Ośrodek Jakości Edukacji, 

zakończone egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania 

sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o systemie 

oświaty. 

2. Do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe moŜe równieŜ zostać wpisana osoba, 

która: 

1)   jest przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców albo 

stowarzyszenia lub samorządu zawodowego; 

2)  spełnia warunki określone w ust. 1. 

3. Skreślenie z ewidencji egzaminatorów następuje: 

1)   na wniosek egzaminatora; 

2)   w przypadku: 

a)  nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w okresowych szkoleniach 

egzaminatorów, organizowanych przez Krajowy Ośrodek Jakości Edukacji, 

b)  nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach dotyczących 

przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, do których egzaminator został 

wyznaczony przez dyrektora regionalnego ośrodka jakości edukacji, 

c) nieprzestrzegania przepisów dotyczących przeprowadzania i oceniania 

sprawdzianu i egzaminów; 

3)   w razie niespełniania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;  
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4)   w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa. 

4. Skreślenie z ewidencji egzaminatorów w przypadkach, o których mowa w ust. 3 

pkt 2, następuje na wniosek dyrektora regionalnego ośrodka jakości edukacji. 

5. Wpis do ewidencji egzaminatorów, odmowa wpisu oraz skreślenie z ewidencji 

egzaminatorów następują w drodze decyzji administracyjnej Dyrektora Krajowego 

Ośrodka Jakości Edukacji. 

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze 

rozporządzenia, wymagania kwalifikacyjne oraz wymagania w zakresie staŜu pracy, 

jakie musi spełniać egzaminator, ramowy program szkolenia kandydatów na 

egzaminatorów oraz szczegółowy tryb wpisywania do ewidencji egzaminatorów i 

skreślania z tej ewidencji, uwzględniając w szczególności konieczność posiadania 

przez egzaminatora odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, obowiązkowy wymiar 

godzin szkolenia, a takŜe dokumenty wymagane od osób ubiegających się o 

wpisanie do ewidencji egzaminatorów. 

 

Art. 26. 1. Wyniki sprawdzianu i egzaminów są ostateczne i nie słuŜy na nie skarga 

do sądu administracyjnego. 

2. Osoby uczestniczące w przygotowywaniu, drukowaniu, przechowywaniu                          

i transporcie pytań, zadań i testów oraz ich zestawów, a takŜe arkuszy 

egzaminacyjnych do przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów są obowiązane do 

nieujawniania osobom nieuprawnionym informacji dotyczących tych pytań, zadań, 

testów, zestawów i arkuszy egzaminacyjnych. 

 

Art.  27. 1. Krajowy Ośrodek Rozwoju Edukacji jest państwową jednostką 

budŜetową. 

2. Do zadań Krajowego Ośrodka Rozwoju Edukacji naleŜy: 

1) podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji, w obszarach 

wskazanych przez Naczelnego Inspektora Jakości Edukacji; 

2) wspieranie zmian wprowadzanych w systemie oświaty, w zakresie ustalonym 

przez Naczelnego Inspektora Jakości Edukacji; 

3) prowadzenie spraw związanych z akredytacją placówek doskonalenia 

nauczycieli, o których mowa w art. 77a ustawy o systemie oświaty; 
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4) prowadzenie szkoleń dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu 

zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 9g ust. 11 pkt 3 ustawy z 

dnia 26 stycznia 1982 r.  – Karta Nauczyciela. 

3. Krajowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji kieruje Dyrektor Krajowego Ośrodka 

Rozwoju Edukacji powoływany po przeprowadzeniu konkursu i odwoływany przez 

Naczelnego Inspektora Jakości Edukacji. 

4. Stanowisko Dyrektora Krajowego Ośrodka Rozwoju Edukacji moŜe zajmować 

osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2) korzysta z pełni praw publicznych;  

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

4) posiada co najmniej 6-letni staŜ pracy, w tym co najmniej 3-letni staŜ pracy 

na stanowisku kierowniczym; 

5) posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu spraw naleŜących do właściwości 

Krajowego Ośrodka Rozwoju Edukacji. 

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze 

rozporządzenia, regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora Krajowego Ośrodka 

Rozwoju Edukacji oraz tryb pracy komisji konkursowej, uwzględniając w 

szczególności sposób ogłaszania konkursu oraz sposób nadzorowania 

prawidłowości postępowania konkursowego przez Naczelnego Inspektora Jakości 

Edukacji. 

6. Szczegółowy zakres zadań oraz organizację Krajowego Ośrodka Rozwoju 

Edukacji określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania.  

 

Art. 28. 1.   Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze 

rozporządzenia, wykaz stanowisk pracy i wymagania kwalifikacyjne do ich 

zajmowania oraz warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń 

związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych  w Krajowym Ośrodku Jakości 

Edukacji, regionalnych ośrodkach jakości edukacji i Krajowym Ośrodku Rozwoju 

Edukacji. 
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2.   Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno w szczególności określać 

warunki ustalania i wypłacania: 

1)   wynagrodzenia zasadniczego pracowników; 

2)   innych, poza wynagrodzeniem zasadniczym, składników uzasadnionych 

zwłaszcza szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywanej pracy, 

kwalifikacjami zawodowymi pracowników, z tym Ŝe wysokość składnika 

wynagrodzenia, którego przyznanie uwarunkowane będzie długością 

przepracowanego okresu, o ile taki składnik zostanie określony, nie moŜe 

przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego; 

3)  innych świadczeń związanych z pracą, w tym takich, które mogą być 

uzaleŜnione od okresów przepracowanych przez pracownika; w 

szczególności moŜe to dotyczyć nagrody jubileuszowej i jednorazowej 

odprawy pienięŜnej przysługującej pracownikowi, którego stosunek pracy 

ustał w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub 

emeryturę. 

 

Art. 29.  W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 97, poz. 674, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1)  w art. 1 w ust. 2 uchyla się pkt 1; 

  
2) w art. 3 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – naleŜy przez to rozumieć 

dyrektora regionalnego ośrodka jakości edukacji oraz ministra uprawnionego do 

sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami.”; 

 

3)  w art. 6a w ust. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

         „1) nauczycielowi - prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora  

szkoły, do organu prowadzącego szkołę;”; 

 

4)  w art. 9b: 

                                                 
6) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, 
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238,  
Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, 
Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800 i Nr 213, poz. 1650. 
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      a) w ust. 4 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

           „3) nauczycielowi mianowanemu stopień nauczyciela dyplomowanego – 

wojewoda, a w przypadku szkół prowadzonych przez ministrów – właściwy 

minister; 

          4) nauczycielom, o których mowa w art. 9e ust. 3, odpowiedni stopień – 

właściwy minister.”, 

 

       b) w ust. 7 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) w stosunku do organu prowadzącego szkołę – wojewoda, z wyjątkiem 

szkół prowadzonych przez właściwych ministrów; 

  3) w stosunku do wojewody - minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania.”; 

 

5)  w art. 9c ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie: 

     „9. Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi słuŜy odwołanie do organu 

prowadzącego szkołę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ 

      prowadzący szkołę rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku 

zawodowego nauczyciela ustalona przez organ prowadzący szkołę jest 

ostateczna. 

10. W przypadku niedotrzymania przez organ prowadzący szkołę terminu 

rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 9, nauczyciel jest dopuszczony 

odpowiednio do rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1, 

egzaminu, o którym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2, lub moŜe się ubiegać o 

akceptację komisji, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 3.”; 

 

6) w art. 9e uchyla się ust. 2; 

 

7)  w art. 9g: 

     a) w ust. 2 uchyla się pkt  2, 

     b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

 „3. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela dyplomowanego powołuje wojewoda, a w przypadku szkół 

prowadzonych przez ministrów – właściwy minister. W skład komisji wchodzą: 



 24 

  1)   przedstawiciel wojewody, a w przypadku szkół prowadzonych przez 

ministrów – przedstawiciel właściwego ministra, jako jej przewodniczący, a 

w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 1 - takŜe 

przedstawiciel organu prowadzącego szkołę; 

  2)   dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor 

szkoły; 

  3)   trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania. 

4. W pracach komisji, o których mowa w ust. 1-3, o ile nie wchodzą w ich skład, 

mogą brać równieŜ udział w charakterze obserwatorów przedstawiciel organu 

prowadzącego szkołę i odpowiednio przedstawiciel wojewody lub właściwego 

ministra.”, 

     c) uchyla się ust. 6 i 6a; 

     d) w ust. 11a pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

         „3) przepracowała po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego co 

najmniej 3 lata i w tym czasie ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie 

dla kandydatów na ekspertów organizowane przez Krajowy Ośrodek 

Rozwoju Edukacji, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia ….. o systemie 

oceniania jakości edukacji (Dz. U. Nr …, poz. …...), lub publiczną placówkę 

doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, o której mowa w art. 5 ust. 3c 

ustawy o systemie oświaty; wymóg ukończenia szkolenia nie dotyczy osób, 

o których mowa w pkt 5 lit. a, posiadających stopień naukowy doktora lub 

stopień doktora sztuki;”, 

     e) w ust. 11c pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) na umotywowany wniosek organu powołującego komisję egzaminacyjną lub 

kwalifikacyjną w przypadku: 

a)  dwukrotnego nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach komisji 

egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej, w skład której ekspert został 

powołany, 

     b)  nieprzestrzegania przepisów dotyczących postępowania 

egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego; 

8)  art. 9h otrzymuje brzmienie: 

     „Art. 9h. 1. Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie 

nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez: 
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  1)   dyrektorów szkół, organy prowadzące szkoły oraz komisje, o których mowa 

w art. 9g ust. 1 i 2 - sprawuje wojewoda, a w przypadku szkół prowadzonych 

przez ministrów – właściwy minister; 

  2)   wojewodów oraz komisje, o których mowa w art. 9g ust. 3, powoływane 

przez wojewodów, a takŜe komisje, o których mowa w art. 9g ust. 7 - 

sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania; 

  3)  komisje, o których mowa w art. 9g ust. 3, powoływane przez ministrów – 

właściwy minister. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, podjęte z naruszeniem przepisów ustawy, 

przepisów o kwalifikacjach nauczycieli lub przepisów wydanych na podstawie art. 

9g ust. 10 są niewaŜne. NiewaŜność czynności stwierdza, w drodze decyzji 

administracyjnej, odpowiednio wojewoda lub właściwy minister.”; 

 

9)  w art. 9i ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

     „2. Wnioski do Kapituły o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty składa 

wojewoda, a w przypadku szkół prowadzonych przez ministrów – właściwy 

minister.”; 

 

10)  w art. 10 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

     „9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeŜeli nie ma moŜliwości zatrudnienia 

osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, dyrektor szkoły, za zgodą organu 

prowadzącego, moŜe zatrudnić nauczyciela, który nie spełnia warunku 

wymienionego w ust. 5 pkt 5.”; 

 

11)  w art. 17 uchyla się ust. 2;  

 

12) w art. 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

      „4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dyrektor szkoły wskazanej przez 

nauczyciela jako podstawowe miejsce pracy, wykonuje czynności związane z 

odbywaniem staŜu przez nauczyciela, w tym powołuje opiekuna staŜu, dokonuje 

oceny dorobku zawodowego nauczyciela, jest organem właściwym do złoŜenia 

wniosku odpowiednio o postępowanie kwalifikacyjne, wskazuje właściwy organ do 

złoŜenia wniosku o postępowanie egzaminacyjne lub kwalifikacyjne na stopień 

nauczyciela dyplomowanego.”; 
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13) art. 31 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 31. 1. Nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowy 

profesora oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wypłaca 

jednorazową gratyfikację pienięŜną w wysokości 6 – krotnego wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra 

z przygotowaniem pedagogicznym ustalonej na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

 2. W budŜecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, tworzy się 

specjalny fundusz, w wysokości do 120 wynagrodzeń zasadniczych nauczyciela 

dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem 

pedagogicznym ustalonej na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy, na wypłatę 

gratyfikacji, o której mowa w ust. 1.”; 

 

14)  uchyla się art. 32; 

 

15) w art. 49 w ust. 1: 

      a) uchyla się pkt 2, 

      b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

          „3) w budŜecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w 

wysokości stanowiącej równowartość do 4.759 średnich wynagrodzeń 

nauczyciela staŜysty, z przeznaczeniem na wypłaty nagród tego ministra;”; 

 

16) w art. 91a uchyla się ust. 1 i 2. 

 

Art. 30. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.7)) w art. 53 uchyla się ust. 1.  

 

Art. 31.  W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 

256, poz. 2572, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:  

                                                 
7)  

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, 
poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, 
poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, 
poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 
2010 r Nr 165, poz. 1118. 
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1) w art. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

      „8) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – naleŜy przez to rozumieć 

dyrektora regionalnego ośrodka jakości edukacji oraz ministra uprawnionego 

do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami;”; 

 

2) w art. 5: 

     a) w ust. 3b otrzymuje brzmienie: 

           „3b. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania: 

1) zakłada i prowadzi publiczne szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty 

konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 

konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz na terenie kraju, w celu kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo 

przebywających za granicą; 

           2) moŜe zakładać i prowadzić publiczne szkoły i placówki o charakterze 

eksperymentalnym.”, 

     b)  ust. 5g otrzymuje brzmienie: 

           „5g. Jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym 

szkołę liczącą nie więcej niŜ 70 uczniów, na podstawie uchwały organu  

stanowiącego tej jednostki moŜe przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej 

niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, 

prowadzenie takiej szkoły.”; 

c) ust. 5j otrzymuje brzmienie: 

„5j. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana przejąć prowadzenie 

szkoły lub placówki przekazanej zgodnie z ust. 5g, jeŜeli osoba prowadząca 

szkołę lub placówkę nie wykonała polecenia usunięcia uchybień, wydanego 

na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia ……………o systemie oceniania 

jakości edukacji, lub narusza warunki prowadzenia szkoły lub placówki 

określone w umowie, o której mowa w ust. 5g. W tym przypadku umowa ulega 

rozwiązaniu z dniem wskazanym przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

 

3) w art. 5c pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

     „3) art. 7 ust. 1d, art. 20a, art. 34 ust. 2, art. 34a, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 6, art. 

41 ust. 3, art. 58 ust. 3, art. 59 ust. 3 i 4, art. 67a ust. 3, 5 i 6, art. 71b ust. 2b 
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oraz art. 77 ust. 6 - wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), 

starosta, marszałek województwa.”; 

 

4) po art. 5e dodaje się art. 5f w brzmieniu: 

     „Art. 5f. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wykonuje zadania w 

zakresie prowadzenia szkół, zespołów szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych, 

o których mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1, oraz sprawowania nad nimi nadzoru 

pedagogicznego, a takŜe zadania w zakresie wspomagania nauczania za granicą 

języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej  i innych przedmiotów 

nauczanych w języku polskim, przy pomocy Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji 

za Granicą. 

2. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą jest państwową jednostką 

budŜetową. 

3. Do zadań Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą naleŜy : 

1) wykonywanie w imieniu ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania zadań organu prowadzącego w odniesieniu do szkół, 

zespołów szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych, o których mowa w 

art. 5 ust. 3b pkt 1, oraz sprawowanie nad nimi nadzoru pedagogicznego; 

2) wydawanie i cofanie zezwoleń na utworzenie oddziałów 

międzynarodowych w Polsce i prowadzenie ich rejestru; 

3) organizowanie kształcenia na odległość, w tym w czasie rzeczywistym, 

uczniów polskich za granicą; 

4) kierowanie i delegowanie nauczycieli do pracy wśród Polonii i Polaków za 

granicą oraz w szkołach obcych systemów edukacji, a takŜe nadzorowanie 

ich pracy; 

5) udzielanie wsparcia szkołom polonijnym w wyposaŜeniu w podręczniki i 

pomoce dydaktyczne; 

6) organizowanie doskonalenia nauczycieli uczących za granicą języka 

polskiego i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim oraz 

udzielanie im wsparcia metodycznego;  

7) współpraca z organizacjami polonijnymi, a takŜe z partnerami krajowymi 

i zagranicznymi działającymi na rzecz oświaty i kultury polskiej za granicą. 



 29 

4. Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą kieruje dyrektor powoływany 

po przeprowadzeniu konkursu i odwoływany przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania. 

5. Stanowisko Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą moŜe 

zajmować osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2) korzysta z pełni praw publicznych;  

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

4) posiada co najmniej 6-letni staŜ pracy, w tym co najmniej 3-letni staŜ pracy 

na stanowisku kierowniczym; 

5) posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu spraw naleŜących do 

właściwości Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą; 

6) zna język angielski, niemiecki, francuski lub rosyjski. 

6. Szczegółowy zakres zadań oraz organizację Ośrodka Rozwoju Polskiej 

Edukacji za Granicą określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze 

rozporządzenia,  wykaz stanowisk pracy i wymagania kwalifikacyjne do ich 

zajmowania oraz warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych 

świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku 

Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. 

8. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 7, powinno w szczególności określać 

warunki ustalania i wypłacania: 

   1)   wynagrodzenia zasadniczego pracowników; 

2)  innych, poza wynagrodzeniem zasadniczym, składników uzasadnionych 

zwłaszcza szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywanej 

pracy, kwalifikacjami zawodowymi pracowników, z tym Ŝe wysokość 

składnika wynagrodzenia, którego przyznanie uwarunkowane będzie 

długością przepracowanego okresu, o ile taki składnik zostanie określony, 

nie moŜe przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego; 

3)   innych świadczeń związanych z pracą, w tym takich, które mogą być 

uzaleŜnione od okresów przepracowanych przez pracownika;                                  
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w szczególności moŜe to dotyczyć nagrody jubileuszowej i jednorazowej 

odprawy pienięŜnej przysługującej pracownikowi, którego stosunek pracy 

ustał w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub 

emeryturę.”; 

5) w art. 7: 

    a) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

        „1a. W uzasadnionych przypadkach w szkole lub placówce publicznej, za zgodą 

organu prowadzącego, moŜe być zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, 

posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do 

prowadzenia danych zajęć.”, 

   b)  uchyla się ust. 1c i 1d, 

   c) w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 

2, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych, 

przepisy ust. 1a stosuje się odpowiednio,”; 

 

6) w art. 7a: 

     a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

          „2. Utworzenie oddziału międzynarodowego wymaga zezwolenia dyrektora 

Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.”, 

     b)  w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

           „3) informację o posiadanych przez szkołę warunkach  organizacyjnych i 

kadrowych pozwalających na realizowanie w szkole programu nauczania 

ustalonego przez zagraniczną instytucję edukacyjną;”; 

 

7) w art. 7c: 

     a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą moŜe cofnąć 

zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w przypadku: 

1)   stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, Ŝe działalność 

oddziału międzynarodowego jest sprzeczna z przepisami ustawy lub 

statutem szkoły, w której taki oddział został utworzony; 

2)  cofnięcia przez zagraniczną instytucję edukacyjną zgody, o której mowa w 

art. 7a ust. 6 pkt 2; 
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3)   niewykonywania przez organ prowadzący szkołę zobowiązania, o którym 

mowa w art. 7a ust. 6 pkt 4.”, 

     b)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Udzielenie oraz cofnięcie zezwolenia na utworzenie oddziału 

międzynarodowego następuje w drodze decyzji administracyjnej.”; 

 

8) uchyla się art. 9a i 9c-9e; 

 

9) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest uczniem szkoły, moŜe uzyskać 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum 

ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych 

przeprowadzonych przez regionalny ośrodek jakości edukacji, z zastrzeŜeniem 

art. 10a.”; 

 

10) art. 11 otrzymuje brzmienie: 

    „Art. 11. 1. Świadectwa i dyplomy państwowe wydawane przez uprawnione do 

tego szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia 

praktycznego, zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników słuŜb 

społecznych oraz regionalne ośrodki jakości edukacji, są dokumentami 

urzędowymi. 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1)  warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i 

innych druków szkolnych, sposób dokonywania sprostowań ich treści i 

wydawania duplikatów, a takŜe tryb i sposób dokonywania legalizacji 

dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą; 

2)  wysokość odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych oraz za dokonywanie legalizacji 

dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą 

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego tworzenia dokumentacji 

przebiegu nauczania, oceniania wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół 

i wyników sprawdzianu i egzaminów przeprowadzanych przez regionalne ośrodki 

jakości edukacji, a takŜe wymóg, aby wysokość odpłatności za wykonywanie 
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czynności, o których mowa w pkt 2, nie przewyŜszała kwoty opłaty skarbowej za 

legalizację dokumentu, określonej w przepisach o opłacie skarbowej.”; 

 

11)  po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu: 

„Art. 20a. Zadania organu wyŜszego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego  w stosunku do dyrektorów szkół w sprawach z 

zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia 

uczniów z listy uczniów wykonuje organ prowadzący.”; 

 

12)  w art. 21 uchyla się ust. 2; 

 

13)  w art. 22: 

        a) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

             „1a. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania moŜe wyłączyć stosowanie niektórych 

przepisów ustawy w odniesieniu do szkół, zespołów szkół i szkolnych 

punktów konsultacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1, w zakresie 

wynikającym ze szczególnych warunków ich funkcjonowania, a takŜe 

wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania.”, 

b) w ust. 2 

- pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, z 

uwzględnieniem: 

      a)  prawa ucznia do informacji o  wymaganiach edukacyjnych oraz do jawnej 

i umotywowanej oceny, 

      b)  tworzenia systemów wewnątrzszkolnego oceniania, 

      c)  dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 

                   d)  przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w 

nauce, 

                   e)  moŜliwości weryfikacji rocznych ocen klasyfikacyjnych; 

    - po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu: 

„4a)  warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w 

szkole podstawowej i egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, warunki 
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zwalniania uczniów z obowiązku zdawania tego sprawdzianu lub egzaminu, a 

takŜe  warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego, z 

uwzględnieniem: 

a) prawa zdających do jawnej oceny pracy egzaminacyjnej, ustalanej 

według  jawnych i jednolitych w skali kraju kryteriów oceniania,  

b) prawa zdających do wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej i zgłoszenia  

umotywowanych zastrzeŜeń wobec ustalonej oceny tej pracy 

egzaminacyjnej, 

c) podziału zadań i kompetencji pomiędzy Krajowy Ośrodek Jakości 

Edukacji oraz regionalne ośrodki jakości edukacji w zakresie 

przygotowywania, przeprowadzania i oceniania sprawdzianu w ostatnim 

roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w 

gimnazjum oraz egzaminu maturalnego,  

d) zakresu zadań i kompetencji dyrektora szkoły, a takŜe obowiązków 

egzaminatorów i nauczycieli w zakresie przygotowania i 

przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz 

egzaminu maturalnego,  

e) moŜliwości uniewaŜniania sprawdzianu lub egzaminu w przypadku 

stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących ich przeprowadzania, 

jeŜeli naruszenie mogło mieć wpływ na wynik sprawdzianu lub egzaminu,  

f)   moŜliwości zwalniania z części lub całości egzaminu maturalnego 

laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, 

g) określenia  zakresu i wyniku egzaminu maturalnego, który uprawnia 

zdającego do uzyskania świadectwa dojrzałości;  

 4b) warunki i sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje   

zawodowe, z uwzględnieniem: 

a) prawa zdających do jawnej oceny pracy egzaminacyjnej, ustalanej 

według  jawnych i jednolitych w skali kraju kryteriów oceniania, 

b) prawa zdających do wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej i zgłoszenia  

umotywowanych zastrzeŜeń wobec ustalonej oceny tej pracy 

egzaminacyjnej, 
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c) podziału zadań i kompetencji pomiędzy Krajowy Ośrodek Jakości 

Edukacji oraz regionalne ośrodki jakości edukacji w zakresie 

przygotowywania, przeprowadzania i oceniania  egzaminu, 

d) zakresu zadań i kompetencji dyrektora szkoły, a takŜe obowiązków 

egzaminatorów i nauczycieli w zakresie przygotowania 

i przeprowadzania  egzaminu, 

e) moŜliwości uniewaŜnienia egzaminu w przypadku stwierdzenia 

naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, jeŜeli to 

naruszenie mogło mieć wpływ na wynik egzaminu,  

f) moŜliwości zwalniania z etapu pisemnego egzaminu laureatów i 

finalistów turniejów  lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną 

dziedziną wiedzy zawodowej, 

g) określenia  zakresu i wyniku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe, który uprawnia zdającego do uzyskania  dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.”; 

- uchyla się pkt 13, 

c) uchyla się ust. 4; 

 

14)  uchyla się art. 30; 

 

15)  art. 31 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 31. Wojewoda wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty 

określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w 

szczególności: 

1) realizuje politykę oświatową państwa, a takŜe współdziała z organami 

jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio 

regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową 

państwa; 

2) wykonuje zadania organu wyŜszego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego  w stosunku do organów jednostek 

samorządu terytorialnego - w sprawach szkół publicznych, zakładanych i 

prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, oraz szkół i placówek 

niepublicznych; 
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3) nadaje i cofa akredytację, o której mowa w art. 68b; 

4) współdziała z radami oświatowymi powołanymi na podstawie art. 48; 

5) opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie 

doskonalenia nauczycieli, wyodrębnionych w budŜecie wojewody, po 

zasięgnięciu opinii związków zawodowych reprezentatywnych w rozumieniu 

ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-

Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 

100, poz. 1080, z późn. zm.); 

6) współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 

kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek; 

7) współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w 

sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieŜy, w tym w 

przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej, a takŜe moŜe wspomagać 

działania tych podmiotów; 

8) koordynuje, wspomaga i nadzoruje organizację wypoczynku dzieci i młodzieŜy 

na obszarze województwa w okresie ferii letnich i zimowych.”; 

 

16) uchyla się art. 32; 

 

17) w art. 32a: 

a) uchyla się ust. 1-3, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W odniesieniu do publicznych szkół i placówek artystycznych minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydaje, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, 

przepisy, o których mowa w art. 11 ust. 2 - z wyjątkiem przepisów 

określających warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych wydawanych przez regionalne 

ośrodki jakości edukacji, sposób dokonywania sprostowań ich treści i 

wydawania duplikatów oraz wysokość odpłatności za wydawanie 

duplikatów tych świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 

szkolnych, a takŜe tryb i sposób dokonywania legalizacji wydawanych 

przez regionalne ośrodki jakości edukacji dokumentów przeznaczonych do 
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obrotu prawnego z zagranicą oraz wysokość odpłatności za wykonywanie 

tych czynności - oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1-4 i 5-8.”; 

 

18) uchyla się  art. 32b-34; 

 
19)  w art. 34a uchyla się ust. 3; 

 

20)  uchyla się art. 35-35b; 

 

21)  w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

        „2. Szkołą lub placówką moŜe równieŜ kierować osoba niebędąca 

nauczycielem, powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący .”; 

 

22)  w art. 36a: 

        a) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

  „2) dwóch przedstawicieli wojewody;”, 

        b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Przepisy ust. 6-8 stosuje się równieŜ w przypadku konkursu na 

stanowisko dyrektora nowo zakładanego zespołu szkół lub placówek, z 

tym Ŝe w skład komisji konkursowej wchodzi po jednym przedstawicielu 

rady pedagogicznej i rady rodziców kaŜdej ze szkół lub placówek 

łączonych w zespół.”, 

 

c)  ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

            „10. W przypadku szkół i placówek nowo zakładanych skład komisji   

konkursowej określa organ prowadzący tę szkołę lub placówkę, 

uwzględniając udział przedstawiciela wojewody.”, 

d)  uchyla się ust. 14, 

 e)  ust. 15 otrzymuje brzmienie: 

            „15. Przepisy ust. 1-13 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w 

art. 36 ust. 2.”; 

 

23)  w art. 38 w ust. 1 : 

        a) w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: 
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             „c) złoŜenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku o  

odwołanie dyrektora na podstawie odrębnych przepisów;”, 

        b)  pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

              „2) w przypadkach szczególnie uzasadnionych, moŜe odwołać nauczyciela 

ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez 

wypowiedzenia.”; 

 

24)  w art. 39 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

        „2a. Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W 

uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, moŜe 

zostać przeniesiony przez organ prowadzący do innej szkoły prowadzonej przez 

ten organ, albo do szkoły prowadzonej przez inny organ – za zgodą tego 

organu.”; 

 

25)  w art. 40 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

        „7. Dyrektor szkoły lub placówki, nie rzadziej niŜ dwa razy w roku szkolnym, 

przedstawia radzie pedagogicznej, informacje o działalności szkoły lub 

placówki.”; 

 

26)  w art. 54 w ust. 2 uchyla się pkt 2; 

 

27) w art. 58 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

        „7. Akt załoŜycielski i statut szkoły lub placówki publicznej przesyła się   

wojewodzie i dyrektorowi regionalnego ośrodka jakości edukacji.”; 

 

28)  w art. 59: 

        a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1. Szkoła publiczna, z zastrzeŜeniem ust. 1a i 2, moŜe być zlikwidowana z 

końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu 

przez ten organ uczniom moŜliwości kontynuowania nauki w innej szkole 

publicznej tego samego typu, a takŜe odpowiednio o tym samym lub 

zbliŜonym profilu kształcenia ogólnozawodowego albo kształcącej w tym 

samym lub zbliŜonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co 

najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze 
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likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych - 

uczniów), wojewodę oraz organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.”, 

b) uchyla się ust. 2, 

c)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

      „3. Dokumentację zlikwidowanej szkoły publicznej przekazuje się organowi 

prowadzącemu szkołę.”, 

 d)  ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

       „7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę moŜe przenieść kształcenie w 

określonym zawodzie z tej szkoły lub placówki do innej szkoły tego samego 

typu lub innej placówki tego samego rodzaju prowadzonej przez ten organ, 

po zawiadomieniu, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przeniesienia, 

wojewody, dyrektora regionalnego ośrodka jakości edukacji i rodziców 

uczniów, a w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów.”; 

 

29)  w art. 60 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Dyrektor regionalnego ośrodka jakości edukacji, a w przypadku szkół i 

placówek, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawują ministrowie – właściwy 

minister, w drodze decyzji administracyjnej, moŜe uchylić statut szkoły lub 

placówki publicznej albo niektóre jego postanowienia, jeŜeli są sprzeczne z 

prawem.”; 

 

30)  w art. 62:  

a) ust. 5b otrzymuje brzmienie: 

  „5b. Połączenie w zespół szkoły podstawowej z gimnazjum wymaga 

pozytywnej opinii Dyrektora Krajowego Ośrodka Jakości Edukacji.”, 

b) ust. 5c otrzymuje brzmienie: 

    „5c. Przepis ust. 5b nie dotyczy szkół specjalnych, szkół integracyjnych, szkół 

dwujęzycznych, szkół dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

społeczności posługujących się językiem regionalnym, szkół sportowych, szkół 

mistrzostwa sportowego, szkół artystycznych oraz szkół w zakładach opieki 

zdrowotnej, w tym w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w domach 

pomocy społecznej, szkół dla dorosłych a takŜe szkół, o których mowa w art. 5 
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ust. 3b i 3f. Szkoły te mogą być łączone w zespoły na zasadach określonych 

przez organ prowadzący.”;. 

 

31) w art. 68a uchyla się ust. 5; 

 

32) w art. 68b: 

        a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

      „2. Akredytację przyznaje wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej 

wydawanej po przeprowadzeniu przez powołany przez niego zespół oceny 

działalności danej placówki lub ośrodka w zakresie określonym w ust. 3.”, 

 b)  ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

       „4. W postępowaniu o uzyskanie akredytacji wojewoda uwzględnia równieŜ 

wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad placówką lub 

ośrodkiem. 

5. Wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, moŜe cofnąć akredytację, 

jeŜeli stwierdzi niespełnianie przez placówkę lub ośrodek warunków 

wymaganych do uzyskania akredytacji.”; 

 

33)  w art. 71b ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

        „4. Od orzeczeń, o których mowa w ust. 3, rodzice dziecka mogą złoŜyć w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia odwołanie do organu 

prowadzącego publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w której 

działa zespół, który wydał orzeczenie.”; 

 

34)  w art. 77 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

 „6. Organy prowadzące są obowiązane umoŜliwić w prowadzonych przez nie 

szkołach i placówkach zorganizowanie przez szkoły wyŜsze i kolegia praktyk 

nauczycielskich oraz współpracować w organizacji tych praktyk.”; 

 

35)  w art. 77a: 

        a) ust.  5 i 6 otrzymuje brzmienie: 

„5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do publicznych placówek doskonalenia, o 

których mowa w art. 5 ust. 3c i ust. 3d pkt 2.  
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6. Akredytację przyznaje Dyrektor Krajowego Ośrodka Rozwoju Edukacji, w 

drodze decyzji administracyjnej wydanej po przeprowadzeniu przez powołany 

przez niego zespół oceny działalności danej placówki w zakresie określonym w 

ust. 7.”, 

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Dyrektor Krajowego Ośrodka Rozwoju Edukacji, w drodze decyzji 

administracyjnej, moŜe cofnąć akredytację, jeŜeli stwierdzi niespełnianie przez 

placówkę doskonalenia warunków wymaganych do uzyskania akredytacji.”; 

36) w art. 78 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględni ponadto zadania, które 

mogą być realizowane wyłącznie przez placówki doskonalenia posiadające 

akredytację oraz publiczne placówki doskonalenia, o których mowa w art. 5 ust. 3c i 

ust. 3d pkt 2.”; 

 

37)  w art. 82: 

        a) uchyla się ust. 2a, 

        b) ust. 2b otrzymuje brzmienie: 

  „2b. Organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 

dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie 

o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje dyrektorowi 

regionalnego ośrodka jakości edukacji i organowi podatkowemu.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

  „3. Organ, o którym mowa w ust. 1a, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 

dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie 

o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje organowi 

podatkowemu.”; 

 

38)  w art. 83 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

        „3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, Ŝe działalność szkoły lub 

placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole 

podstawowej lub gimnazjum są takŜe niewypełniane zobowiązania, o których 

mowa w art. 82 ust. 2 pkt 6, jeŜeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w 

wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia usunięcia uchybień 
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wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny;”; 

 

39)  w art. 84 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się 

organowi, który wpisał szkołę do ewidencji, w terminie jednego miesiąca od dnia 

zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega 

wykreśleniu.”; 

 

40)  w art. 85 ust. 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2. Dyrektor regionalnego ośrodka jakości edukacji, a w przypadku szkoły 

artystycznej - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności przez szkołę 

podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną lub szkołę artystyczną, 

która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, 

jest obowiązany sprawdzić spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3. 

3. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 82 ust. 1, na 

wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień 

szkoły publicznej, nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej, jeŜeli osoba 

ta przedstawi pozytywną opinię organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad 

szkołą, o spełnianiu wymagań określonych w art. 7 ust. 3. 

4. Organ, o którym mowa w art. 82 ust. 1a, na wniosek osoby prowadzącej 

niepubliczną szkołę artystyczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej 

nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej po stwierdzeniu, Ŝe szkoła ta 

spełnia warunki określone w art. 7 ust. 3.”; 

 

41)  w art. 86 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Osoba prowadząca szkołę, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o 

nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej do ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania za pośrednictwem Dyrektora Krajowego Ośrodka Jakości 

Edukacji, który dołącza swoją opinię.”; 

 

42)  art. 89 otrzymuje brzmienie: 
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„Art. 89. Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i 

placówkami niepublicznymi określa ustawa z dnia ………………….. o systemie 

oceniania jakości edukacji (Dz. U. Nr .., poz. ..).”;  

 

43)  art. 90k otrzymuje brzmienie: 

       „90k. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stypendium 

Prezesa Rady Ministrów, a takŜe szczegółowy sposób i tryb przyznawania i 

wypłacania stypendiów, o których mowa w art. 90c ust. 3 pkt 2-4, uwzględniając 

udział organów szkoły oraz wojewody w procesie wyłaniania kandydatów do 

stypendiów oraz terminy składania wniosków o przyznanie stypendium.”. 

 

Art. 32. W ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 

Nr 49, poz. 463, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w art. 3 w ust. 4: 

    a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

         „3) liczbie pracowników niebędących pracownikami pedagogicznymi, 

zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i jednostkach obsługi 

oraz o łącznej wysokości ich wynagrodzenia i wymiaru zatrudnienia według 

rodzaju zajmowanych stanowisk, z wyłączeniem danych osobowych;”, 

    b)  po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu: 

         „3a) liczbie pracowników zatrudnionych w Naczelnym Urzędzie Jakości 

Edukacji, Krajowym Ośrodku Jakości Edukacji, regionalnych ośrodkach  

jakości edukacji oraz Krajowym Ośrodku Rozwoju Edukacji oraz o łącznej 

wysokości ich wynagrodzenia i wymiaru zatrudnienia według rodzaju 

zajmowanych stanowisk, z wyłączeniem danych osobowych; 

  3b) liczbie pracowników zatrudnionych w urzędzie wojewódzkim, 

odpowiedzialnych za zarządzanie i administrację oświatą zatrudnionych w 

komórkach merytorycznych, oraz o łącznej wysokości ich wynagrodzenia i 

wymiaru zatrudnienia według rodzaju zajmowanych stanowisk, z 

wyłączeniem danych osobowych;”; 

 

                                                 
8) Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. 
Nr 42, poz. 273.  
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2) w art. 4: 

     a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

          „3. Naczelny Inspektor Jakości Edukacji, Krajowy Ośrodek Jakości Edukacji,    

regionalne ośrodki jakości edukacji oraz Krajowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 

prowadzą bazy danych oświatowych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 3a.”, 

     b) w art. 4 w ust. 6 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 lit. a-h, k i l, dotyczące 

absolwentów, oraz o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 3, w szkołach 

zlikwidowanych z końcem poprzedniego roku szkolnego, które przekazały 

jednostce samorządu terytorialnego dokumentację, zgodnie z art. 59 ust. 3 i 4  

oraz art. 84 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.”, 

     c)  ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

          „8. Wojewodowie prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące: 

           1)  zbiory danych z baz danych oświatowych prowadzonych przez jednostki 

     samorządu terytorialnego na terenie województwa; 

2)  zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 3b, w stosunku do 

pracowników zatrudnionych w urzędzie wojewódzkim. 

9.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi bazę danych 

oświatowych obejmującą: 

  1) zbiory danych z baz danych oświatowych prowadzonych przez 

wojewodów oraz właściwych ministrów; 

  2) zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 3a, z baz danych 

oświatowych Naczelnego Urzędu Jakości Edukacji, Krajowego Ośrodka 

Jakości Edukacji,  regionalnych ośrodków jakości edukacji oraz Krajowego 

Ośrodka Rozwoju Edukacji.”; 

 

3) w art. 6: 

    a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 

„1. Szkoły i placówki oświatowe oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w 

art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela, a w przypadku, o którym mowa w 

art. 5 ust. 3 - organy prowadzące, jednostki obsługi, Naczelny Urząd Jakości 

Edukacji, Krajowy Ośrodek Jakości Edukacji, regionalne ośrodki jakości 

edukacji oraz Krajowy Ośrodek Rozwoju Edukacji, przekazują dane z 

prowadzonych przez siebie baz danych oświatowych odpowiednio jednostce 
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samorządu terytorialnego, właściwemu ministrowi albo ministrowi właściwemu 

do spraw oświaty i wychowania. 

2. Jednostki samorządu terytorialnego i właściwi ministrowie przekazują dane z 

prowadzonych przez siebie baz danych oświatowych odpowiednio wojewodzie 

albo ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. 

3. Wojewodowie przekazują dane z prowadzonych przez siebie baz danych 

oświatowych ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.”, 

    b)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

         „5. Przekazywanie danych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1, z baz danych 

oświatowych szkół i placówek oświatowych, jednostek organizacyjnych, o 

których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela, do innych baz 

danych oświatowych następuje w sposób uniemoŜliwiający odczytanie numeru 

PESEL.”; 

 

4)  w art. 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

     „6. Za wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1-5, odpowiadają: 

1)  dyrektor szkoły lub placówki oświatowej albo dyrektor lub kierownik 

jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty 

Nauczyciela, Naczelny Inspektor Jakości Edukacji, Dyrektor Krajowego 

Ośrodka Jakości Edukacji, dyrektorzy regionalnych ośrodków jakości 

edukacji, Dyrektor Krajowego Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz kierownicy 

jednostek obsługi; 

2)  odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek 

województwa, właściwy minister, wojewoda, minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania lub upowaŜniona przez nich osoba.”. 

 

Art. 33. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 

175, poz. 1362, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w art. 22 uchyla się pkt 8a; 

 

2) w art. 87 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, 
poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842.  
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     „5. Nadzór nad kształceniem w szkołach działających w całodobowych 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych sprawuje dyrektor regionalnego 

ośrodka jakości edukacji na zasadach określonych w ustawie z dnia ….  

o  systemie oceniania jakości edukacji (Dz. U. Nr .., poz. ..).”. 

 
 

Art. 34. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.10)) wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

     „3. Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie, o którym mowa w ust. 2, organizują 

rekrutację młodzieŜy do Ochotniczych Hufców Pracy, prowadzą działalność 

edukacyjno-szkoleniową oraz w porozumieniu z organami prowadzącymi szkoły 

kierują uczestników Ochotniczych Hufców Pracy do szkół i placówek, o których 

mowa w przepisach o systemie oświaty.”; 

 

2) w art. 53c ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

     „2. Praktyczna nauka zawodu dorosłych kończy się egzaminem kwalifikacyjnym 

na tytuł zawodowy, przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną, powoływaną 

zgodnie z przepisami regulującymi uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby  

     dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 

pozaszkolnych lub egzaminem czeladniczym, zgodnie z przepisami regulującymi 

przeprowadzanie przez komisje izb rzemieślniczych egzaminów na tytuły 

czeladnika i mistrza w zawodzie.”. 

 

Art. 35. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o 

dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.11)) wprowadza się następujące zmiany: 

 

                                                 
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, 
poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595,  
Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 
 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 81, poz. 531.  
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85, 
poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 
79, poz. 522, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857. 



 46 

1) w art. 4 pkt 46 otrzymuje brzmienie: 

    „46) Dyrektor Krajowego Ośrodka Jakości Edukacji i dyrektorzy regionalnych   

ośrodków jakości edukacji;”; 

 

2) w art. 8 pkt 42 otrzymuje brzmienie: 

    „42) pkt 45 - właściwy organ powołujący lub powierzający;”. 

 

Art. 36. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o słuŜbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 

1505, z późn. zm.12)) uchyla się art. 103.  

 

Art. 37. Z dniem 31 sierpnia 2011 r.: 

1) znosi się  kuratorów oświaty jako kierowników kuratoriów oświaty 

wchodzących w skład zespolonej administracji rządowej w województwie; 

2)  likwiduje się kuratoria oświaty; 

3) wygasają akty powołania kuratorów oświaty i wicekuratorów oświaty; 

4) wygasają akty powołania Dyrektora i wicedyrektorów Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej oraz dyrektorów i wicedyrektorów okręgowych komisji 

egzaminacyjnych; 

5) wygasają akty powierzenia stanowisk: 

a) Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, będącego 

placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym 

prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,  

b) Dyrektora Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i 

Ustawicznej w Warszawie, będącego placówką doskonalenia 

nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania,  

c) Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie 

będącego zespołem szkół i placówek w rozumieniu ustawy o systemie 

oświaty; 

6) likwiduje się  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 

w Warszawie będący placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu 

                                                 
12) Zmiany wymienionej ustawy  zostały opublikowane w Dz. U.  z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706.   
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ogólnokrajowym prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania; 

7) likwiduje się Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. 

 

Art. 38. 1. Z dniem 1 września 2011 r. tworzy się Naczelny Urząd Jakości Edukacji. 

2. Z dniem 1 września 2011 r. pracownikami Naczelnego Urzędu Jakości Edukacji 

stają się: 

1) pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej wykonujący zadania z zakresu 

nadzorowania i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego na 

terenie kraju;  

2) 8 pracowników dotychczasowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, których 

zakres zadań pozostaje w związku z zadaniami Naczelnego Inspektora 

Jakości Edukacji;  

3) 12 pracowników dotychczasowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 

Warszawie, których zakres zadań pozostaje w związku z zadaniami 

Naczelnego Inspektora Jakości Edukacji; 

4) 5 pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, będącego placówką 

doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, których zakres zadań 

pozostaje w związku z zadaniami Naczelnego Inspektora Jakości Edukacji;  

5) 5 pracowników dotychczasowego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie będącego placówką doskonalenia 

nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania, których zakres zadań pozostaje w związku z 

zadaniami Naczelnego Inspektora Jakości Edukacji. 

3. Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej, Dyrektor Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, Dyrektor 

Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie i Dyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej: 

1) w terminie do dnia 15 lipca 2011 r. przygotują imienne wykazy pracowników, o 

których mowa w ust. 1; 

2) w terminie do dnia 31 lipca 2011 r. podadzą na piśmie pracownikom, o którym 

mowa w pkt 1, dane dotyczące nazwy i siedziby nowego pracodawcy. 
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Przepisy art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 

z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.13)) stosuje się odpowiednio. 

4. Z dniem 1 września 2011 r. mienie stanowiące własność Skarbu Państwa będące 

do dnia 31 sierpnia 2011 r. w dyspozycji Kuratorium Oświaty w Warszawie, 

niezbędne do wykonywania zadań i kompetencji Naczelnego Inspektora Jakości 

Edukacji, przejmuje Naczelny Urząd Jakości Edukacji. 

5. Wojewoda Mazowiecki, w uzgodnieniu z Ministrem Edukacji Narodowej, w terminie 

do dnia 15 lipca 2011 r. sporządzi wykaz mienia Skarbu Państwa, o którym mowa w 

ust. 4. 

 

Art. 39. 1. Z dniem 1 września 2011 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna staje się 

Krajowym Ośrodkiem Jakości Edukacji. 

2. Z dniem 1 września 2011 r. pracownikami Krajowego Ośrodka Jakości Edukacji 

stają się: 

1) pracownicy dotychczasowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, z 

wyjątkiem pracowników, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2; 

2) 35  pracowników dotychczasowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 

Warszawie, których zakres zadań pozostaje w związku z zadaniami 

Krajowego Ośrodka Jakości Edukacji; 

3) 11 pracowników dotychczasowego Kuratorium Oświaty w Warszawie; 

4) 23 pracowników dotychczasowego Krajowego Ośrodka Wspierania 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, których zakres zadań pozostaje w 

związku z zadaniami Krajowego Ośrodka Jakości Edukacji. 

3. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Dyrektor Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Warszawie, Mazowiecki Kurator Oświaty i Dyrektor Krajowego 

Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie: 

                                                 
13 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, 
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 
1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, 
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 
1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, 
poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 
86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, 
poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 
2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, 
poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 
1704 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912 i Nr 182, poz. 1228. 
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1) w terminie do dnia 15 lipca 2011 r. przygotują imienne wykazy 

pracowników, o których mowa w ust. 2; 

2) w terminie do dnia 31 lipca 2011 r. podadzą na piśmie pracownikom, o 

którym mowa w pkt 1, dane dotyczące nazwy i siedziby nowego 

pracodawcy. Przepisy art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy stosuje się odpowiednio. 

4. Z dniem 1 września 2011 r. Krajowy Ośrodek Jakości Edukacji przejmuje mienie 

stanowiące własność Skarbu Państwa będące do dnia 31 sierpnia 2011 r. w 

dyspozycji: 

1) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej; 

2) Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, niezbędne do 

wykonywania zadań i kompetencji Krajowego Ośrodka Jakości Edukacji.  

5. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w terminie do dnia 15 lipca  

2011 r. sporządzi wykaz mienia Skarbu Państwa, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1. 

6. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie sporządzi wykaz mienia 

Skarbu Państwa, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2. 

7. Z dniem 1 września 2011 r. Krajowy Ośrodek Jakości Edukacji: 

1) staje się stroną umów zawartych do dnia 31 sierpnia 2011 r. przez 

Centralną Komisję Egzaminacyjną; 

 2) przejmuje naleŜności i zobowiązania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 

Art. 40. 1. Z dniem 1 września 2011 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w 

Gdańsku staje się Regionalnym Ośrodkiem Jakości Edukacji w Gdańsku. 

2. Z dniem 1 września 2011 r. pracownikami Regionalnego Ośrodka Jakości Edukacji 

w Gdańsku stają się: 

1) pracownicy dotychczasowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 

Gdańsku; 

2) 59 pracowników dotychczasowego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy; 

3) 68 pracowników dotychczasowego Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 

3. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, Kujawsko-Pomorski 

Kurator Oświaty i Pomorski Kurator Oświaty: 

1) w terminie do dnia 15 lipca 2011 r. przygotują imienne wykazy 

pracowników, o których mowa w ust. 2; 
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2) w terminie do dnia 31 lipca 2011 r. podadzą na piśmie pracownikom, o 

którym mowa w pkt 1, dane dotyczące nazwy i siedziby nowego 

pracodawcy. Przepisy art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy stosuje się odpowiednio. 

4. Z dniem 1 września 2011 r. Regionalny Ośrodek Jakości Edukacji w Gdańsku 

przejmuje mienie stanowiące własność Skarbu Państwa, będące do dnia 31 sierpnia 

2011 r. w dyspozycji: 

1) Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku; 

2) Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, niezbędne do wykonywania zadań i 

kompetencji przejmowanych przez Regionalny Ośrodek Jakości Edukacji 

w Gdańsku; 

3) Kuratorium Oświaty w Gdańsku, niezbędne do wykonywania zadań i 

kompetencji przejmowanych przez Regionalny Ośrodek Jakości Edukacji 

w Gdańsku. 

5. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w terminie do dnia 15 

lipca 2011 r. sporządzi wykaz mienia Skarbu Państwa, o którym mowa w ust. 4 pkt 1. 

6. Wojewoda Kujawsko-Pomorski i Wojewoda Pomorski, w uzgodnieniu z 

Dyrektorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, w terminie do dnia 15 

lipca 2011 r. sporządzą wykazy mienia Skarbu Państwa, o którym mowa 

odpowiednio w ust. 4 pkt 2 i 3. 

7. Z dniem 1 września 2011 r. Regionalny Ośrodek Jakości Edukacji w Gdańsku: 

1) staje się stroną umów zawartych do dnia 31 sierpnia 2011 r. przez 

Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku; 

2) przejmuje naleŜności i zobowiązania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 

Gdańsku. 

 

Art. 41. 1. Z dniem 1 września 2011 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w 

Jaworznie staje się Regionalnym Ośrodkiem Jakości Edukacji w Jaworznie. 

2. Z dniem 1 września 2011 r. pracownikami Regionalnego Ośrodka Jakości Edukacji 

w Jaworznie stają się: 

1) pracownicy dotychczasowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 

Jaworznie; 

2) 129 pracowników dotychczasowego Kuratorium Oświaty w Katowicach.  

3. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie i Śląski Kurator Oświaty: 
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1) w terminie do dnia 15 lipca 2011 r. przygotują imienne wykazy 

pracowników, o których mowa w ust. 2; 

2) w terminie do dnia 31 lipca 2011 r. podadzą na piśmie pracownikom, o 

którym mowa w pkt 1, dane dotyczące nazwy i siedziby nowego 

pracodawcy. Przepisy art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy stosuje się odpowiednio. 

4. Z dniem 1 września 2011 r. Regionalny Ośrodek Jakości Edukacji w Jaworznie 

przejmuje mienie stanowiące własność Skarbu Państwa, będące do dnia 31 sierpnia 

2011 r. w dyspozycji: 

1) Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie; 

2) Kuratorium Oświaty w Katowicach, niezbędne do wykonywania zadań i 

kompetencji przejmowanych przez Regionalny Ośrodek Jakości 

Edukacji w Jaworznie. 

5. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie w terminie do dnia 15 

lipca 2011 r. sporządzi wykaz mienia Skarbu Państwa, o którym mowa w ust. 4 pkt 1. 

6. Wojewoda Śląski, w uzgodnieniu z Dyrektorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

w Jaworznie, w terminie do dnia 15 lipca 2011 r. sporządzi wykaz mienia Skarbu 

Państwa, o którym mowa w ust. 4 pkt 2. 

7. Z dniem 1 września 2011 r. Regionalny Ośrodek Jakości Edukacji w Jaworznie: 

 1) staje się stroną umów zawartych do dnia 31 sierpnia 2011 r. przez  

                         Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie; 

 2) przejmuje naleŜności i zobowiązania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

    w Jaworznie. 

 

Art. 42. 1. Z dniem 1 września 2011 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w 

Krakowie staje się Regionalnym Ośrodkiem Jakości Edukacji w Krakowie. 

2. Z dniem 1 września 2011 r. pracownikami Regionalnego Ośrodka Jakości Edukacji 

w Krakowie stają się: 

1) pracownicy dotychczasowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 

Krakowie; 

2) 72 pracowników dotychczasowego Kuratorium Oświaty w Lublinie; 

3) 107 pracowników dotychczasowego Kuratorium Oświaty w Krakowie; 

4) 70 pracowników dotychczasowego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 
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3. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, Lubelski Kurator 

Oświaty, Małopolski Kurator Oświaty i Podkarpacki Kurator Oświaty: 

1) w terminie do dnia 15 lipca 2011 r. przygotują imienne wykazy 

pracowników, o których mowa w ust. 2; 

2) w terminie do dnia 31 lipca 2011 r. podadzą na piśmie pracownikom, o 

którym mowa w pkt 1, dane dotyczące nazwy i siedziby nowego 

pracodawcy. Przepisy art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy stosuje się odpowiednio. 

4. Z dniem 1 września 2011 r. Regionalny Ośrodek Jakości Edukacji w Krakowie 

przejmuje mienie stanowiące własność Skarbu Państwa, będące do dnia 31 sierpnia 

2011 r. w dyspozycji: 

1) Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie; 

2) Kuratorium Oświaty w Lublinie, niezbędne do wykonywania zadań i 

kompetencji przejmowanych przez Regionalny Ośrodek Jakości Edukacji 

w Krakowie; 

3) Kuratorium Oświaty w Krakowie, niezbędne do wykonywania zadań i 

kompetencji przejmowanych przez Regionalny Ośrodek Jakości Edukacji 

w Krakowie; 

4) Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, niezbędne do wykonywania zadań i 

kompetencji przejmowanych przez Regionalny Ośrodek Jakości Edukacji 

w Krakowie. 

5. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w terminie do dnia 15 

lipca 2011 r. sporządzi wykaz mienia Skarbu Państwa, o którym mowa w ust. 4 pkt 1. 

6. Wojewoda Lubelski, Wojewoda Małopolski i Wojewoda Podkarpacki, w 

uzgodnieniu z Dyrektorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, w 

terminie do dnia 15 lipca 2011 r. sporządzą wykazy mienia Skarbu Państwa, o 

którym mowa odpowiednio w ust. 4 pkt 2-4. 

7. Z dniem 1 września 2011 r. Regionalny Ośrodek Jakości Edukacji w Krakowie: 

 1) staje się stroną umów zawartych do dnia 31 sierpnia 2011 r. przez 

Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie; 

 2) przejmuje naleŜności i zobowiązania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

w Krakowie. 
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Art. 43. 1. Z dniem 1 września 2011 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 

staje się Regionalnym Ośrodkiem Jakości Edukacji w Łodzi. 

2. Z dniem 1 września 2011 r. pracownikami Regionalnego Ośrodka Jakości Edukacji 

w Łodzi stają się: 

1) pracownicy dotychczasowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi; 

2) 76 pracowników dotychczasowego Kuratorium Oświaty w Łodzi; 

3) 39 pracowników dotychczasowego Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

3. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, Łódzki Kurator Oświaty i 

Świętokrzyski Kurator Oświaty: 

1) w terminie do dnia 15 lipca 2011 r. przygotują imienne wykazy 

pracowników, o których mowa w ust. 2; 

2) w terminie do dnia 31 lipca 2011 r. podadzą na piśmie pracownikom, o 

którym mowa w pkt 1, dane dotyczące nazwy i siedziby nowego 

pracodawcy. Przepisy art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy stosuje się odpowiednio. 

4. Z dniem 1 września 2011 r. Regionalny Ośrodek Jakości Edukacji w Łodzi 

przejmuje mienie stanowiące własność Skarbu Państwa, będące do dnia 31 sierpnia 

2011 r. w dyspozycji: 

1) Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi; 

2) Kuratorium Oświaty w Łodzi, niezbędne do wykonywania zadań i 

kompetencji przejmowanych przez Regionalny Ośrodek Jakości Edukacji 

w Łodzi; 

3) Kuratorium Oświaty w Kielcach, niezbędne do wykonywania zadań i 

kompetencji przejmowanych przez Regionalny Ośrodek Jakości Edukacji 

w Łodzi. 

5. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w terminie do dnia 15 lipca 

2011 r. sporządzi wykaz mienia Skarbu Państwa, o którym mowa w ust. 4 pkt 1. 

6. Wojewoda Łódzki i Wojewoda Świętokrzyski, w uzgodnieniu z Dyrektorem 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, w terminie do dnia 15 lipca 2011 r. 

sporządzą wykazy mienia Skarbu Państwa, o którym mowa odpowiednio w ust. 4 pkt 

2 i 3. 

7. Z dniem 1 września 2011 r. Regionalny Ośrodek Jakości Edukacji w Łodzi: 

1) staje się stroną umów zawartych do dnia 31 sierpnia 2011 r. przez  

Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi; 
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 2) przejmuje naleŜności i zobowiązania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

                  w Łodzi. 

 

Art. 44. 1. Z dniem 1 września 2011 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w ŁomŜy  

staje się Regionalnym Ośrodkiem Jakości Edukacji w ŁomŜy. 

2. Z dniem 1 września 2011 r. pracownikami Regionalnego Ośrodka Jakości Edukacji 

w ŁomŜy stają się: 

1) pracownicy dotychczasowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 

ŁomŜy; 

2) pracownicy dotychczasowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 

Warszawie, z wyjątkiem pracowników, o których mowa w art. 38 ust. 2 

pkt 3 i art. 39 ust. 2 pkt 2; 

3) 145 pracowników dotychczasowego Kuratorium Oświaty w Warszawie, z 

wyjątkiem pracowników, o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt 3; 

4) 40 pracowników dotychczasowego Kuratorium Oświaty w Białymstoku; 

5) 46 pracowników dotychczasowego Kuratorium Oświaty w Olsztynie. 

3. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w ŁomŜy, Dyrektor Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, Mazowiecki Kurator Oświaty, Podlaski Kurator 

Oświaty i Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty: 

1) w terminie do dnia 15 lipca 2011 r. przygotują imienne wykazy 

pracowników, o których mowa w ust. 2; 

2) w terminie do dnia 31 lipca 2011 r. podadzą na piśmie pracownikom, o 

którym mowa w pkt 1, dane dotyczące nazwy i siedziby nowego 

pracodawcy. Przepisy art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy stosuje się odpowiednio. 

4. Z dniem 1 września 2011 r. Regionalny Ośrodek Jakości Edukacji w ŁomŜy 

przejmuje mienie stanowiące własność Skarbu Państwa, będące do dnia 31 sierpnia 

2011 r. w dyspozycji: 

1) Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w ŁomŜy; 

2) Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, z wyjątkiem mienia, o 

którym mowa w art. 39 ust. 4 pkt. 2; 

3) Kuratorium Oświaty w Białymstoku, niezbędne do wykonywania zadań i 

kompetencji przejmowanych przez Regionalny Ośrodek Jakości 

Edukacji w ŁomŜy; 
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4) Kuratorium Oświaty w Olsztynie, niezbędne do wykonywania zadań i 

kompetencji przejmowanych przez Regionalny Ośrodek Jakości 

Edukacji w ŁomŜy; 

5) Kuratorium Oświaty w Warszawie, niezbędne do wykonywania zadań i 

kompetencji przejmowanych przez Regionalny Ośrodek Jakości 

Edukacji w ŁomŜy. 

5. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w ŁomŜy oraz Dyrektor Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, w terminie do dnia 15 lipca 2011 r., sporządzą 

wykazy mienia Skarbu Państwa, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i 2. 

6. Wojewoda Podlaski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski i Wojewoda Mazowiecki,  w 

uzgodnieniu z Dyrektorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w ŁomŜy, w terminie 

do dnia 15 lipca 2011 r. sporządzą wykazy mienia Skarbu Państwa, o którym mowa 

odpowiednio w ust. 4 pkt 3-5. 

7. Z dniem 1 września 2011 r. Regionalny Ośrodek Jakości Edukacji w ŁomŜy: 

 1) staje się stroną umów zawartych do dnia 31 sierpnia 2011 r. przez  

     Okręgową Komisję Egzaminacyjną w ŁomŜy i Okręgową Komisję 

Egzaminacyjną w Warszawie; 

 2) przejmuje naleŜności i zobowiązania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

     w ŁomŜy i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. 

 

Art. 45. 1. Z dniem 1 września 2011 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w 

Poznaniu staje się Regionalnym Ośrodkiem Jakości Edukacji w Poznaniu. 

2. Z dniem 1 września 2011 r. pracownikami Regionalnego Ośrodka Jakości Edukacji 

w Poznaniu stają się: 

1) pracownicy dotychczasowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 

Poznaniu; 

2) 29 pracowników dotychczasowego Kuratorium Oświaty w Gorzowie 

Wielkopolskim; 

3) 104 pracowników dotychczasowego Kuratorium Oświaty w Poznaniu; 

4) 54 pracowników dotychczasowego Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 

3. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, Lubuski Kurator 

Oświaty, Wielkopolski Kurator Oświaty i Zachodniopomorski Kurator Oświaty: 

1) w terminie do dnia 15 lipca 2011 r. przygotują imienne wykazy 

pracowników, o których mowa w ust. 2; 
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2) w terminie do dnia 31 lipca 2011 r. podadzą na piśmie pracownikom, o 

którym mowa w pkt 1, dane dotyczące nazwy i siedziby nowego 

pracodawcy. Przepisy art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy stosuje się odpowiednio. 

4. Z dniem 1 września 2011 r. Regionalny Ośrodek Jakości Edukacji w Poznaniu 

przejmuje mienie stanowiące własność Skarbu Państwa, będące do dnia 31 sierpnia 

2011 r. w dyspozycji: 

1) Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu; 

2) Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, niezbędne do 

wykonywania zadań i kompetencji przejmowanych przez Regionalny 

Ośrodek Jakości Edukacji w Poznaniu; 

3) Kuratorium Oświaty w Poznaniu, niezbędne do wykonywania zadań i 

kompetencji przejmowanych przez Regionalny Ośrodek Jakości Edukacji 

w Poznaniu; 

4) Kuratorium Oświaty w Szczecinie, niezbędne do wykonywania zadań i 

kompetencji przejmowanych przez Regionalny Ośrodek Jakości Edukacji 

w Poznaniu. 

5. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w terminie do dnia 15 

lipca 2011 r. sporządzi wykaz mienia Skarbu Państwa, o którym mowa w ust. 4 pkt 1. 

6. Wojewoda Lubuski, Wojewoda Wielkopolski i Wojewoda Zachodniopomorski, w 

uzgodnieniu z Dyrektorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, w 

terminie do dnia 15 lipca 2011 r. sporządzą wykazy mienia Skarbu Państwa, o 

którym mowa odpowiednio w ust. 4 pkt 2-4. 

7. Z dniem 1 września 2011 r. Regionalny Ośrodek Jakości Edukacji w Poznaniu: 

 1) staje się stroną umów zawartych do dnia 31 sierpnia 2011 r. przez  

                Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu; 

 2) przejmuje naleŜności i zobowiązania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w  

               Poznaniu. 

 

Art. 46. 1. Z dniem 1 września 2011 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we 

Wrocławiu staje się Regionalnym Ośrodkiem Jakości Edukacji w Wrocławiu. 

2. Z dniem 1 września 2011 r. pracownikami Regionalnego Ośrodka Jakości Edukacji 

we Wrocławiu stają się: 
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1) pracownicy dotychczasowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we 

Wrocławiu; 

2) 80 pracowników dotychczasowego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu; 

3) 33 pracowników dotychczasowego Kuratorium Oświaty w Opolu. 

3. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, Dolnośląski Kurator 

Oświaty i Opolski Kurator Oświaty: 

1) w terminie do dnia 15 lipca 2011 r. przygotują imienne wykazy 

pracowników, o których mowa w ust. 2; 

2) w terminie do dnia 31 lipca 2011 r. podadzą na piśmie pracownikom, o 

którym mowa w pkt 1, dane dotyczące nazwy i siedziby nowego 

pracodawcy. Przepisy art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy stosuje się odpowiednio. 

4. Z dniem 1 września 2011 r. Regionalny Ośrodek Jakości Edukacji we Wrocławiu 

przejmuje mienie stanowiące własność Skarbu Państwa, będące do dnia 31 sierpnia 

2011 r. w dyspozycji: 

1) Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu; 

2) Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, niezbędne do wykonywania zadań i 

kompetencji przejmowanych przez Regionalny Ośrodek Jakości 

Edukacji we Wrocławiu; 

3) Kuratorium Oświaty w Opolu, niezbędne do wykonywania zadań i 

kompetencji przejmowanych przez Regionalny Ośrodek Jakości 

Edukacji we Wrocławiu. 

5. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, w terminie do dnia 15 

lipca 2011 r. sporządzi wykaz mienia Skarbu Państwa, o którym mowa w ust. 4 pkt 1. 

6. Wojewoda Dolnośląski i Wojewoda Opolski, w uzgodnieniu z Dyrektorem 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, w terminie do dnia 15 lipca 2011 r. 

sporządzą wykazy mienia Skarbu Państwa, o którym mowa odpowiednio w ust. 4 pkt 

2 i 3. 

7. Z dniem 1 września 2011 r. Regionalny Ośrodek Jakości Edukacji we Wrocławiu: 

 1) staje się stroną umów zawartych do dnia 31 sierpnia 2011 r. przez  

                Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu; 

 2) przejmuje naleŜności i zobowiązania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we  

               Wrocławiu. 
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Art. 47. 1. Pracowników kuratoriów oświaty, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 2 i 3, 

art. 41 ust. 2 pkt 2, art. 42 ust. 2 pkt 2-4, art. 43 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 44 ust. 2 pkt 3-5, 

art. 45 ust. 2 pkt 2-4 oraz art. 46 ust. 2 pkt 2 i 3, którzy do dnia 31 sierpnia 2011 r. 

byli zatrudnieni na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych, z dniem 

1 września 2011 r. zatrudnia się w regionalnych ośrodkach jakości edukacji 

wymienionych w tych przepisach na stanowiskach inspektorów jakości edukacji, z 

tym Ŝe: 

1) pracownicy, którzy ukończyli doskonalenie w zakresie ewaluacji, o którym 

mowa w § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 

października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr  168, poz. 

1324) mogą przeprowadzać kontrole i ewaluacje w szkołach i placówkach; 

2) pracownicy, którzy nie ukończyli szkolenia, o którym mowa w pkt 1, mogą 

przeprowadzać kontrole w szkołach i placówkach. 

2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są obowiązani ukończyć szkolenie, o 

którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 10, w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. 

 

Art. 48. 1. Pracownicy kuratoriów oświaty, z wyjątkiem pracowników, o których mowa 

w art. 39 ust. 2 pkt 3, art. 40-46 i art. 51 ust. 2 pkt 2-4, z dniem 1 września 2011 r. 

stają się pracownikami odpowiednich urzędów wojewódzkich. 

2. Kuratorzy oświaty: 

1) w terminie do dnia 15 lipca 2011 r. przygotują imienne wykazy pracowników, 

o których mowa w ust. 1; 

2) w terminie do dnia 31 lipca 2011 r. podadzą na piśmie pracownikom, o 

których mowa w pkt 1, dane dotyczące nazwy i siedziby nowego pracodawcy. 

Przepisy art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy stosuje 

się odpowiednio. 

2. Z dniem 1 września 2011 r. mienie stanowiące własność Skarbu Państwa, będące 

do dnia 31 sierpnia 2011 r. w dyspozycji kuratoriów oświaty, inne niŜ mienie, o 

którym mowa w art. 40-46,  przejmują właściwi wojewodowie. 

3. Z dniem 1 września 2011 r. wojewodowie przejmują naleŜności i zobowiązania 

kuratoriów oświaty.  

 

Art. 49. Przepisów art.  38-46, art. 48 i art. 51 ust. 2 pkt 3 i 4, nie stosuje się do 

urzędników słuŜby cywilnej, do których stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 
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21 listopada 2008 r. o słuŜbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 

157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 ). 

 

Art. 50. 1. Z dniem 1 września 2011 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, 

będący placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, staje się Krajowym 

Ośrodkiem  Rozwoju Edukacji. 

2. Z dniem 1 września 2011 r. pracownikami Krajowego Ośrodka Rozwoju Edukacji 

stają się: 

1) pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, będącego placówką 

doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, z wyjątkiem 

pracowników, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt. 4; 

2) pracownicy dotychczasowego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie będącego, placówką doskonalenia 

nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, z wyjątkiem pracowników, o 

których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 5 i art. 39 ust. 2 pkt 4. 

3. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie i Dyrektor Krajowego Ośrodka 

Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie, będących placówkami 

doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonymi przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania: 

1) w terminie do dnia 15 lipca 2011 r. przygotują imienne wykazy pracowników, 

o których mowa w ust. 2; 

2) w terminie do dnia 31 lipca 2011 r. podadzą na piśmie pracownikom, o 

których mowa w pkt 1, dane dotyczące nazwy i siedziby nowego 

pracodawcy. Przepisy art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy stosuje się odpowiednio. 

4. Z dniem 1 września 2011 r. Krajowy Ośrodek Rozwoju Edukacji przejmuje mienie 

stanowiące własność Skarbu Państwa będące w dniu 31 sierpnia 2011 r. w 

dyspozycji Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie i Krajowego Ośrodka 

Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie, będących placówkami 

doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonymi przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania. 
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5. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie i Dyrektor Krajowego Ośrodka 

Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie, będących placówkami 

doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonymi przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 15 lipca 2011 r. 

sporządzą wykazy mienia Skarbu Państwa, o którym mowa w ust. 4. 

6. Z dniem 1 września 2011 r. Krajowy Ośrodek Rozwoju Edukacji: 

1) staje się stroną umów zawartych do dnia 31 sierpnia 2011 r. przez  

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie i Krajowy Ośrodek Wspierania 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie, będących placówkami 

doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonymi przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

2) przejmuje naleŜności i zobowiązania Ośrodka Rozwoju Edukacji w 

Warszawie i Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i 

Ustawicznej w Warszawie, będących placówkami doskonalenia nauczycieli 

o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonymi przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania. 

 

Art. 51. 1. Z dniem 1 września 2011 r. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za 

Granicą w Warszawie, będący zespołem szkół i placówek w rozumieniu ustawy o 

systemie oświaty, staje się Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, o 

którym mowa w art. 5f ustawy o systemie oświaty w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą. 

2. Z dniem 1 września 2011 r. pracownikami Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za 

Granicą, o którym mowa w art. 5f ustawy o systemie oświaty w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą stają się: 

1) pracownicy Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie 

będącego zespołem szkół i placówek w rozumieniu ustawy o systemie 

oświaty; 

2) 5 pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej, których zakres zadań 

pozostaje w związku z zadaniami Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za 

Granicą; 

3) 5 pracowników dotychczasowego Kuratorium Oświaty w Warszawie; 

4) 5 pracowników dotychczasowego Kuratorium Oświaty w Lublinie. 
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3. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie, będącego 

zespołem szkół i placówek w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, Dyrektor 

Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej, Mazowiecki Kurator Oświaty oraz 

Lubelski Kurator Oświaty: 

1) w terminie do dnia 15 lipca 2011 r. przygotują imienne wykazy pracowników, 

o których mowa w ust. 2; 

2)  w terminie do dnia 31 lipca 2011 r. podadzą na piśmie pracownikom, o 

których mowa w pkt 1, dane dotyczące nazwy i siedziby nowego 

pracodawcy. Przepisy art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy stosuje się odpowiednio. 

4. Z dniem 1 września 2011 r. mienie Skarbu Państwa, będące w dyspozycji  

Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie, będącego zespołem 

szkół i placówek w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, przejmuje Ośrodek 

Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, o którym mowa w art. 5f ustawy o systemie 

oświaty w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

5. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie, będącego 

zespołem szkół i placówek w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, w terminie do 

dnia 15 lipca 2011 r. sporządzi wykaz mienia Skarbu Państwa, o którym mowa w ust. 

4. 

6. Z dniem 1 września 2011 r. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w 

Warszawie, o którym mowa w art. 5f ustawy o systemie oświaty w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, staje się stroną umów zawartych do dnia 31 sierpnia 

2011 r. przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie, będący 

zespołem szkół i placówek w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. 

 

Art. 52. 1. Wszczęte i niezakończone do dnia 31 sierpnia 2011 r. postępowania 

toczące się przed kuratorami oświaty w sprawach indywidualnych przechodzących 

do właściwości: 

1) wojewodów – przejmuje właściwy wojewoda; 

2) regionalnych ośrodków jakości edukacji – przejmują właściwi dyrektorzy 

regionalnych ośrodków jakości edukacji; 

3)  Krajowego Ośrodka Rozwoju Edukacji – przejmuje Dyrektor Krajowego 

Ośrodka Rozwoju Edukacji. 
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2. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, wszystkie czynności, a takŜe 

decyzje administracyjne pozostają w mocy.  

3. Odwołania od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez kuratora oświaty do 

dnia 31 sierpnia 2011 r. rozpatruje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

 

Art. 53. 1. Wszczęte i niezakończone do dnia 31 sierpnia 2011 r., toczące się przed 

kuratorami oświaty, postępowania w sprawach dotyczących nadania nauczycielowi 

mianowanemu stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz nadzoru nad czynnościami 

podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopni awansu 

zawodowego przez dyrektorów szkół, organy prowadzące szkoły, komisje 

kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

kontraktowego oraz komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego – przejmują wojewodowie, a w przypadku 

nauczycieli szkół prowadzonych przez ministrów – właściwi ministrowie. 

2. Z dniem 31 sierpnia 2011 r. znosi się komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, powołane przez 

kuratorów oświaty.  

3. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, wszystkie czynności dokonane przez 

komisje kwalifikacyjne, o których mowa w ust. 2, pozostają w mocy. 

 

Art. 54. 1. Odwołania od ustalonych do dnia 31 sierpnia 2011 r. ocen pracy 

nauczycieli oraz ocen dorobku zawodowego, o których mowa odpowiednio w art. 6a 

ust. 5 i 6 oraz art. 9c ust. 9 ustawy, o której mowa w art. 29 niniejszej ustawy, 

rozpatrują organy prowadzące szkoły. 

2. Odwołania od decyzji wydanych do dnia 31 sierpnia 2011 r. w pierwszej instancji 

przez organy prowadzące szkoły, z wyjątkiem ministrów, w sprawach dotyczących 

nadania nauczycielowi kontraktowemu stopnia nauczyciela mianowanego, rozpatrują 

właściwi wojewodowie. 

 

Art. 55. Odwołania od orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych wydanych 

do dnia 31 sierpnia 2011 r. rozpatrują organy prowadzące te poradnie. 
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Art. 56. Nauczyciele, którym do dnia 31 sierpnia 2011 r. udzielono urlopu 

bezpłatnego na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 29 niniejszej 

ustawy, zachowują prawo do tego urlopu do końca okresu, na który został udzielony. 

 

Art. 57. 1.Wszczęte i niezakończone do dnia 31 sierpnia 2011 r. postępowania 

administracyjne dotyczące wpisywania do ewidencji egzaminatorów oraz skreślenia z 

niej, toczące się przed dyrektorami okręgowych komisji egzaminacyjnych, przejmuje 

Dyrektor Krajowego Ośrodka Jakości Edukacji. 

2. Wpisy egzaminatorów do ewidencji prowadzonej do dnia 31 sierpnia 2011 r. przez 

okręgowe komisje egzaminacyjne z dniem 1 września 2011 r. stają się wpisami do 

ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Jakości Edukacji. 

3. Odwołania od decyzji wydanych do dnia 31 sierpnia 2011 r. w pierwszej instancji 

przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych rozpatruje Naczelny 

Inspektor Jakości Edukacji. 

 

Art. 58. Wszczęte i niezakończone do dnia 31 sierpnia 2011 r. postępowania 

administracyjne dotyczące wydania lub cofnięcia zezwolenia na utworzenie oddziału 

międzynarodowego toczące się przed ministrem właściwym do spraw oświaty i 

wychowania przejmuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. 

 

Art. 59. 1. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania, do dnia 15 lipca 2011 r. powierzy pełnienie obowiązków Naczelnego 

Inspektora Jakości Edukacji osobie, która spełnia wymagania określone w art. 6. 

Pełniący obowiązki Naczelnego Inspektora Jakości Edukacji wykonuje swoje zadania 

i kompetencje od dnia 1 września 2011 r. do czasu powołania we właściwym trybie 

Naczelnego Inspektora Jakości Edukacji, nie dłuŜej jednak niŜ do dnia 31 marca 

2012 r., z zastrzeŜeniem ust. 2 i 3 oraz art. 60. 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek pełniącego 

obowiązki Naczelnego Inspektora Jakości Edukacji, do dnia 31 lipca 2011 r., 

powierzy pełnienie obowiązków Dyrektora Krajowego Ośrodka Jakości Edukacji 

osobie, która spełnia wymagania określone w art. 11 ust. 6. Pełniący obowiązki 

Dyrektora Krajowego Ośrodka Jakości Edukacji wykonuje swoje zadania i 

kompetencje od dnia 1 września 2011 r. do czasu powołania we właściwym trybie 
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Dyrektora Krajowego Ośrodka Jakości Edukacji, nie dłuŜej jednak niŜ do dnia 31 

marca 2012 r., z zastrzeŜeniem ust. 3. 

3. Pełniący obowiązki Naczelnego Inspektora Jakości Edukacji, na wniosek 

pełniącego obowiązki Dyrektora Krajowego Ośrodka Jakości Edukacji, do dnia 15 

sierpnia 2011 r. powierzy pełnienie obowiązków dyrektorów regionalnych ośrodków 

jakości edukacji osobom, które spełniają wymagania określone w art. 12 ust. 10. 

Pełniący obowiązki dyrektorów regionalnych ośrodków jakości edukacji wykonują 

swoje zadania i kompetencje od dnia 1 września 2011 r. do czasu powołania we 

właściwym trybie dyrektorów regionalnych ośrodków jakości edukacji, nie dłuŜej 

jednak niŜ do dnia 31 marca 2012 r. 

 

Art. 60. Pełniący obowiązki Naczelnego Inspektora Jakości Edukacji, do dnia 31 

lipca 2011 r. powierzy pełnienie obowiązków Dyrektora Krajowego Ośrodka Rozwoju 

Edukacji osobie, która spełnia wymagania określone w art. 27 ust. 4. Pełniący 

obowiązki Dyrektora Krajowego Ośrodka Rozwoju Edukacji wykonuje swoje zadania i 

kompetencje od dnia 1 września 2011 r. do czasu powołania we właściwym trybie 

Dyrektora Krajowego Ośrodka Rozwoju Edukacji, nie dłuŜej jednak niŜ do dnia 31 

marca 2012 r. 

 

Art. 61. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, do dnia 31 lipca 2011 r. 

powierzy pełnienie obowiązków Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za 

Granicą, o którym mowa w art. 5f ustawy o systemie oświaty w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, osobie, która spełnia wymagania określone w art. 5f ust. 5 ustawy o 

systemie oświaty w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Pełniący obowiązki 

Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, wykonuje swoje zadania i 

kompetencje od dnia 1 września 2011 r. do czasu powołania we właściwym trybie 

Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, nie dłuŜej jednak niŜ do 

dnia 31 marca 2012 r. 

 

Art. 62. 1. w celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów dokonuje, w 

drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych na rok 2011 dochodów i 

wydatków budŜetowych między częściami budŜetu państwa, którymi dysponują 

właściwi wojewodowie a częścią budŜetu państwa, którą dysponuje minister właściwy 

do spraw oświaty i wychowania.  
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2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, zabezpieczy kwotę niezbędną na pokrycie 

do końca 2011 roku wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników 

kuratoriów oświaty, którzy z dniem 1 września 2011 r. staną się pracownikami 

odpowiednio Krajowego Ośrodka Jakości Edukacji, regionalnych ośrodków jakości 

edukacji oraz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a takŜe pozostałych 

wydatków, nie zaliczanych do wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.  

 

Art. 63. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11 ust. 2, 

art. 22 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, art. 22 ust. 2 pkt 4, art. 32a ust. 4, art. 68a ust. 4 i 5, art. 

78 ust. 1 i 2 oraz art. 90k  ustawy, o której mowa w art. 31, zachowują moc do czasu 

wejścia w Ŝycie  przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 2, art. 

22 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, art. 22 ust. 2 pkt 4, 4a i 4b, art. 32a ust. 4, art. 68a ust. 4, art. 

78 ust. 1 i 2 oraz art. 90k ustawy, o której mowa w art. 31, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, nie dłuŜej jednak niŜ przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w 

Ŝycie niniejszej ustawy. 

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9c ust. 8, art. 22 

ust. 2 pkt 13, art. 32a ust. 1 i art. 35 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 31, 

zachowują moc do czasu wejścia w Ŝycie  przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art.  25 ust. 6, art. 24 ust. 5, art. 14 ust. 2 i 4 oraz art. 22 niniejszej ustawy, 

nie dłuŜej jednak niŜ przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie niniejszej 

ustawy.  

 

Art. 64. Ustawa wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2011 r., z wyjątkiem art. 37, 

art. 38 ust. 3 i 5, art. 39 ust. 3 i 5, art. 40 ust. 3,5 i 6, art. 41 ust. 3,5 i 6, art. 42 ust. 3, 

5 i 6, art. 43 ust. 3, 5 i 6, art. 44 ust. 3, 5 i 6, art. 45 ust. 3, 5, i 6, art. 46 ust. 3, 5 i 6, 

art. 48 ust. 2, art. 50 ust. 3 i 5, art. 51 ust. 3 i 5 oraz art. 59-61, które wchodzą w Ŝycie 

z dniem 1 lipca 2011 r. 

 

 
 
 
 
 

 
 


