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Projekt z dnia 4 stycznia 2018 r. 

Uzasadnienie 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ma na celu uspójnienie 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie 
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1516, z późn. zm.), które pozostaje w mocy na 
podstawie art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), z nowym rozporządzeniem 
wydawanym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe.  

W związku z art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe, dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 2 
pkt 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z 
późn. zm.) zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym 
gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach 
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, 
dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w 
dotychczasowych szkołach artystycznych.  

Projekt rozporządzenia zakłada dokonanie odpowiednich zmian, które znajdą czasowe 
zastosowanie wyłącznie do zasad organizacji krajoznawstwa i turystyki w ww. 
dotychczasowych gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach artystycznych. 

Dostosowanie uwzględnia nowe rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu wydawanym na 
podstawie art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, m.in.:  

a) przepisy dotyczące bezpieczeństwa zostały uzupełnione o konieczność stosowania się do 
zasad ustalonych przez organy zarządzające danym terenem, np. dyrektorów Parków 
Narodowych;  

b) ustalono trzy formy organizowania krajoznawstwa i turystyki, w zależności od specyfiki 
organizowanej formy (np. przygotowania kondycyjnego i posługiwania się specjalistycznym 
sprzętem); zaproponowany katalog form  krajoznawstwa i turystyki obejmuje: wycieczki 
przedmiotowe, wycieczki krajoznawczo-turystyczne i specjalistyczne wycieczki 
krajoznawczo-turystyczne;  

c) kierownikiem wycieczki może być jedynie wyznaczony przez dyrektora szkoły pracownik 
pedagogiczny tej szkoły, a nie inna osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły;  
 
d) opiekun wycieczki niebędący pracownikiem pedagogicznym szkoły musi spełnić warunek 
niekaralności i przedstawić dyrektorowi szkoły aktualną informację z Krajowego Rejestru 
Karnego; informacja ta zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania.  
 
 
W załączniku do rozporządzenia określono wzór karty wycieczki, który zawiera informacje o 
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wycieczce i programie wycieczki, a także oświadczenie zobowiązujące do przestrzegania 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa składane przez kierownika i opiekunów wycieczki. Do 
karty wycieczki będzie dołączana lista uczniów wycieczki. 
Wycieczki i imprezy, których karty zostały zatwierdzone przez dyrektora szkoły przed dniem 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, będą organizowane zgodnie z dotychczasowym 
przepisami. 
 
Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
Skrócony termin wejścia w życie przepisów rozporządzenia wynika z konieczności 
dostosowania organizacji krajoznawstwa i turystyki w szkołach funkcjonujących według 
starego ustroju szkolnego (na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) 
do organizacji krajoznawstwa i turystyki w szkołach funkcjonujących w nowym ustroju 
szkolnym. Zarówno w szkołach starego, jak i nowego ustroju szkolnego, powinny być 
jednakowe zasady organizowania dla uczniów krajoznawstwa i turystyki. W związku 
z powyższym, natychmiastowe wejście w życie rozporządzenia jest uzasadnione ważnym 
interesem państwa, a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu 
na przeszkodzie. 
 
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony          
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Edukacji Narodowej 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.  

Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku             
z tym nie podlega notyfikacji. 

Przedmiot regulacji nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, 
dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Rozporządzenie nie będzie miało wypływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych 
i średnich przedsiębiorców. 

Projekt nie zwiera przepisów określających warunki wykonania działalności gospodarczej,  
w związku z powyższym nie ma konieczności stosowania przepisów uchwały nr 20 Rady 
Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicania terminów wejścia w życie 
niektórych aktów normatywnych (M.P. poz. 205).  

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do 
projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.  

 

 


