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Projekt z 14 czerwca 2018 r. 

 

UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze 

edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają 

wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego dla 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zawartego w art. 38y ust. 2 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945). 

Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności uzupełnienia regulacji o katalog środków 

towarzyszących o charakterze edukacyjnym dla wnioskodawców, którzy w ramach zawartych 

umów będą realizować działania wymienione w art. 5 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/40 

(Dz.Urz.UE.L 2017 Nr 5, str. 11).  

Zgodnie z art. 38u ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków 

rolnych - Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa  przyznaje, na podstawie umowy, pomoc 

unijną zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013 na finansowanie kosztów, o których 

mowa w art. 4 ust. 1 lit. b-e rozporządzenia 2017/40, wnioskodawcom, o których mowa w art. 

5 ust. 2 lit. d i e rozporządzenia 2017/40, spełniającym warunki określone w art. 6 

rozporządzenia 2017/40, realizującym działania wymienione w art. 5 ust. 1 lit. b-d tego 

rozporządzenia, wyłonionym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018).  

Ww. katalog (wraz z warunkami dodatkowymi) określony w obecnym  § 1 ust. 2-5 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze 

edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają 

wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz. U. z 2017 poz. 1659) będzie obowiązywał także 

wobec podmiotów, które Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa wyłoni do realizacji 

przygotowania środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym.  

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia. Skrócony termin wejścia w życie przepisów rozporządzenia wynika z konieczności 

wprowadzenia do procedury wyłaniania wnioskodawców warunków określonych w projekcie 

rozporządzenia oraz dostosowania terminów realizacji zadania umożliwiających realizację 

Programu w nowym roku szkolnym 2018/2019. W związku z powyższym, natychmiastowe 

wejście w życie rozporządzenia jest uzasadnione wyższym interesem państwa, a zasady 

demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. 

Rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych podlegających notyfikacji na podstawie 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
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krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 

597). 

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 internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej 

(www.men.gov.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji 

w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów określających warunki wykonywania 

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 ujednolicenia 

terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M.P. poz. 205). 

Projekt rozporządzenia nie wywiera wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców                    

oraz małych i średnich przedsiębiorców. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega przedstawieniu organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.  

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do 

projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. 

 

 


