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SEJM 
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VIII kadencja  
 
 
 
 
 Pan  
 Marek Kuchciński 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 - o zmianie ustawy -  Prawo oświatowe. 

 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła  Dariusza Piontkowskiego. 
 
 (-)   Waldemar Andzel;  (-)   Jan Krzysztof Ardanowski;  (-)   Marek 
Ast;  (-)   Ryszard Bartosik;  (-)   Barbara Bartuś;  (-)   Joanna Borowiak;  (-)    
Witold Czarnecki;  (-)   Arkadiusz Czartoryski;  (-)   Anita 
Czerwińska;  (-)   Elżbieta Duda;  (-)   Barbara Dziuk;  (-)   Ewa Filipiak;  (-)    
Szymon Giżyński;  (-)   Małgorzata Golińska;  (-)   Jerzy Gosiewski;  (-)    
Józefa Hrynkiewicz;  (-)   Jan Kilian;  (-)   Wojciech Kossakowski;  (-)    
Andrzej Kryj;  (-)   Bernadeta Krynicka;  (-)   Krzysztof Lipiec;  (-)    
Krzysztof Maciejewski;  (-)   Ewa Malik;  (-)   Andrzej 
Matusiewicz;  (-)   Kazimierz Matuszny;  (-)   Anna Milczanowska;  (-)    
Jan Mosiński;  (-)   Kazimierz Moskal;  (-)   Adam Ołdakowski; (-)  
Dariusz Piontkowski;  (-)   Marek Polak;  (-)   Marcin Porzucek;  (-)    
Piotr Pyzik;  (-)   Urszula Rusecka;  (-)   Bogdan Rzońca;  (-)    
Czesław Sobierajski;  (-)   Krzysztof Szulowski;  (-)   Ewa Szymańska;  (-)    
Robert Telus;  (-)   Ewa Tomaszewska;  (-)    
Piotr Uruski;  (-)   Robert Warwas;  (-)   Jan Warzecha;  (-)    
Jerzy Wilk;  (-)   Grzegorz Wojciechowski;  (-)   Tadeusz Woźniak;  (-)    
Maria Zuba. 

 
 



Projekt  

 

U S T AWA  

z dnia ……… 

o zmianie ustawy Prawo oświatowe  

 

Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59, z późn. 

zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w art. 63: 

a)  ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

„14. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę 

powołuje komisję konkursową w składzie: 

1)   po trzech przedstawicieli: 

a)  organu prowadzącego szkołę lub placówkę, 

b)  organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

2)   po dwóch przedstawicieli: 

a)  rady pedagogicznej, 

b)  rady rodziców, 

3) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych będących 

jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu 

ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji 

związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w 

rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, przy czym 

przedstawiciel ten nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy  

- z zastrzeżeniem ust. 14a, 14b i 15.”; 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 949, Dz. U. z 2017 

r. poz. 2203. 



b) po ust. 14 dodaje się ust. 14a i 14b w brzmieniu: 

„14a. Jeżeli w szkole lub placówce działa więcej niż jedna zakładowa organizacja 

związkowa będąca jednostką organizacyjną organizacji związkowej wchodzącej w skład 

organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu 

Społecznego, zakładowe organizacje związkowe będące takimi jednostkami wyłaniają 

wspólnego przedstawiciela. 

14b. W przypadku niewyłonienia wspólnego przedstawiciela, o którym mowa w ust. 

14a, przedstawiciela do komisji konkursowej deleguje zakładowa organizacja związkowa 

zrzeszająca największą liczbę członków w szkole lub placówce.”; 

 

2) W art. 73.  Po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami 

pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub z opiniowaniem kandydatów na takie 

stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.”. 

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Celem projektu nowelizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe jest 

doprecyzowanie regulacji dotyczących udziału przedstawicieli związków zawodowych w 

komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły oraz utajnienie głosowań rady 

pedagogicznej w sytuacji gdy głosowanie dotyczy spraw osób pełniących stanowiska 

kierownicze w szkole.  

Obecne brzmienie art. 63 ust. 14 ustawy formułuje komisję konkursową w składzie:                                          

- po trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej oraz rady 

rodziców, a także po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych 

będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w 

rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi 

organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych 

w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, przy czym 

przedstawiciel ten nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy z 

zastrzeżeniem ust. 15 (mówiącego o tym, że łączna liczba przedstawicieli organów 

prowadzących szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nie może 

być mniejsza niż łączna liczba pozostałych przedstawicieli). Przepis ten budzi szereg 

wątpliwości, a także problemów interpretacyjnych. Brak skonkretyzowania omawianego 

przepisu prowadzi często do nadreprezentacji ogólnokrajowych zrzeszeń związków 

zawodowych i ogólnokrajowych organizacji międzyzwiązkowych, które zgłosić mogą 

dowolną ilość przedstawicieli do komisji konkursowej z uwagi na mnogość zrzeszonych w 

nich nauczycielskich związków zawodowych.  

Wprowadzona zmiana ma na celu doprecyzowanie regulacji o udziale związków 

zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. Według nowych 

przepisów w komisji konkursowej będą mogli wziąć udział przedstawiciele zakładowych 

organizacji związkowych, jednak jeżeli w szkole lub placówce działa więcej niż jedna zakładowa 

organizacja związkowa będąca jednostką organizacyjną organizacji związkowej wchodzącej w skład 

organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, 



zakładowe organizacje związkowe  będące takimi jednostkami będą wyłaniać wspólnego 

przedstawiciela. 

 

 W przypadku niewyłonienia wspólnego przedstawiciela, przedstawiciela do komisji konkursowej 

będzie delegować zakładowa organizacja związkowa zrzeszająca największą liczbę członków w 

szkole lub placówce. 

Wprowadzona zmiana zapobiegnie nieprawidłowemu stosowaniu dotychczasowych 

przepisów likwidując ich nadinterpretację, a swoim brzmieniem nada jednoznaczność intencji 

ustawodawcy, aby w konkursie na dyrektora szkoły uczestniczyły związki reprezentatywne.  

Istotną zmianą wprowadzaną w projekcie jest dodanie art. 73 ust. 1a, który wprowadza 

tajność głosowań nad uchwałami rady pedagogicznej podejmowanymi w sprawach 

związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub z opiniowaniem 

kandydatów na takie stanowiska. Zdarzało się, że dyrektorzy szkół wywierali na radzie 

pedagogicznej presję i wymuszali jawność głosowania np. za opinią  w sprawie przedłużenia 

powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. Prowadziło to do swoistego zastraszania 

pracowników, którzy bojąc się o swoje stanowiska czy pozycje głosowali według oczekiwań 

dyrektora. Nowe przepisy wprowadzają obowiązkową tajność głosowań w takich 

przypadkach, co ma na celu swobodne i obiektywne podejmowanie decyzji przez członków 

rady.  

Projekt ustawy nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego.  

Projekt wywołuje pozytywne skutki społeczne.  

Projekt ustawy nie stanowi przedmiotu regulacji prawa Unii Europejskiej. 
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BAS-W APM-762/18 

Opinia 

(H) 52 t 1 
BIURO ANALIZ SEJMOWYCH 

KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 6 kwietnia 2018 r. 

Pan 
Marek Kuchciński 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Dariusz Piontkowski) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 roku- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, 
ze zm.) sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt przewiduje zmianę art. 63 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.; dalej: ustawa). 
Proponowana zmiana art. 63 ustawy dotyczy sposobu wskazania 

przedstawiciela zakładowych organizacji związkowych, który wchodzi w skład 
komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły 
lub placówki. Zgodnie z projektem zakładowe organizacje związkowe wyłonią 
wspólnego przedstawiciela, jeśli w szkole lub placówce działała więcej niż 
jedna taka organizacja. W przypadku niewyłonienia wspólnego przedstawiciela 
zakładowa organizacja związkowa zrzeszająca największą liczbę członków 
w szkole lub placówce deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej. 

Projektowana zmiana art. 73 ustawy dotyczy uchwał rady pedagogicznej 
podejmowanych w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje 
kierownicze w szkole lub z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska. 
Zgodnie z projektem takie uchwały będą podejmowane w głosowaniu tajnym. 

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 
Zgodnie z art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia 

przyczynia się do rozwoju edukacji wysokiej jakości poprzez zachęcanie 
do współpracy między państwami członkowskimi oraz wspterante 

ul. Zagćrna 3, 00-441 Warsz;:;wa • te!. {22)621 09 71, 694 17 27, fak,. (22) 694 18 55 • www.bas.sejm.gov.pi 



i uzupełnianie ich działalności, w pełni szanując odpowiedzialność państw 
członkowskich za treść nauczania i organizację systemów edukacyjnych, 
jak również ich różnorodność kulturową i językową. 

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Kwestie stanowiące przedmiot projektu ustawy nie są regulowane 
prawem Unii Europejskiej. 

4. Konkluzje 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy -Prawo oświatowe nie jest 

objęty zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej. 

Akceptował: 
Dyrek i ra Analiz Sejmowych 

2 



RłHl'I'YO~POUlfł POlSKil; 

BAS-W APM-7 63/18 

Opinia 

BIURO ANAliZ SEJMOWYCH 
KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 6 kwietnia 2018 r. 

Pan 
Marek Kuchemski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie stwierdzenia - w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu -
czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Dariusz Piontkowski) jest projektem 
ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

Projekt przewiduje zmianę art. 63 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.; dalej: ustawa). 

Proponowana zmiana art. 63 ustawy dotyczy sposobu wskazania 
przedstawiciela zakładowych organizacji związkowych, który wchodzi w skład 
komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły 
lub placówki. Zgodnie z projektem zakładowe organizacje związkowe wyłonią 
wspólnego przedstawiciela, jeśli w szkole lub placówce działała więcej niż 
jedna taka organizacja. W przypadku niewyłonienia wspólnego przedstawiciela 
zakładowa organizacja związkowa zrzeszająca największą liczbę członków w 
szkole lub placówce deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej. 

Projektowana zmiana art. 73 ustawy dotyczy uchwał rady pedagogicznej 
podejmowanych w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje 
kierownicze w szkole lub z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska. 
Zgodnie z projektem takie uchwały będą podejmowane w głosowaniu tajnym. 

Kwestie stanowiące przedmiot projektu ustawy nie są regulowane 
prawem Unii Europejskiej. 

Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa UE. 

ul. lagórna 3, 00-441 Woru:awa • teł. (22) 621 09 71, 694 17 27, faks {22} 69.4 18 65 • www.bauejm.gov.pl 



Projekt ustawy o zmianie ustawy- Prawo oświatowe nie jest projektem 
ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 

· ura Analiz Sejmowych 

chAmdt 
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