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Uzasadnienie 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. poz. 199) uzupełnia regulacje w związku ze 

zmianami jakie zostały wprowadzone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) po czasie wejścia w życie przedmiotowego 

rozporządzenia, tj. po dniu  15 marca 2013 r., oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), które wejdą w życie 1 września 2017 r.  

Projektowane regulacje umożliwią uwzględnienie w działalności publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych ww. zmian poprzez umożliwienie poradniom od 1 września 

2017 r.: 

1) wydawania opinii, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe oraz aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy (§ 1 pkt 1 

projektu); 

2) prowadzenia wspomagania przedszkoli, szkół i placówek, z uwzględnieniem 

obowiązującej ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z uwzględnieniem 

rezygnacji ze wskazania analizy wyników sprawdzianu przeprowadzanego w ostatniej 

klasie szkoły podstawowej w związku ze zmianami wprowadzonymi w przepisach 

ustawy o systemie oświaty w tym zakresie  (§ 1 pkt 2 projektu); 

3) prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi od 1 września 2017 r. 

przepisami, wydanymi na podstawie w art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe (§ 1 pkt 3 projektu). 

Zgodnie z przepisami art. 365 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), dotychczasowe przepisy wydane 

na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 123 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

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 Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy 

Proces Legislacyjny.  

Projekt rozporządzenia 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 rozporządzenia nie jest objęty zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej. 


