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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Potrzeba nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu,
publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1449), zwanego dalej „rozporządzeniem”, wynika z konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia do zmian
wprowadzonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.),
na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 1730), polegających na zmniejszeniu liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli przez likwidację stopnia
nauczyciela stażysty i stopnia nauczyciela kontraktowego oraz zastąpieniu oceny dorobku zawodowego za okres stażu
oceną pracy.
Potrzeba nowelizacji rozporządzenia wynika również z konieczności uwzględnienia w rozporządzeniu zmian
wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji
kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1652, z późn. zm.), na mocy
rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 2097) polegających
na zastąpieniu stanowiska kierownika szkoły polskiej stanowiskiem dyrektora szkoły polskiej.
Ponadto, w związku z wprowadzeniem możliwości utworzenia stanowiska wicedyrektora w szkołach polskich, w których
zorganizowano co najmniej jeden oddział dziecięcy dla dzieci od 3 do 6 lat, o którym mowa w art. 25a ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, konieczne jest określenie wymagań niezbędnych do zajmowania tego stanowiska
(możliwość utworzenia stanowiska wicedyrektora w ww. szkołach przewiduje procedowany obecnie projekt
rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci
obywateli polskich czasowo przebywających za granicą; jednoczesne procedowanie zmian w obu rozporządzeniach
zapewni spójność przepisów tych rozporządzeń).
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projekt rozporządzenia przewiduje uchylenie przepisów umożliwiających zajmowanie przez nauczyciela kontraktowego
stanowiska kierownika szkoły polskiej (od dnia 14 października 2022 r. – dyrektora szkoły polskiej), wicedyrektora
i innego stanowiska kierowniczego w publicznym przedszkolu, publicznej szkole lub placówce oraz zespole publicznych
przedszkoli, szkół lub placówek, a także wicedyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy
przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej
Polskiej. Zatem, zgodnie z projektem rozporządzenia, ww. stanowiska będzie mógł zajmować nauczyciel mianowany lub
dyplomowany, a nie – jak dotychczas – nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany.
W projekcie rozporządzenia uchyla się również przepisy przewidujące obowiązek posiadania przez nauczyciela
zajmującego stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej
szkole lub placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek, a także stanowisko dyrektora
i wicedyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie
konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej pozytywnej oceny dorobku zawodowego
w okresie ostatniego roku odpowiednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed
powierzeniem stanowiska dyrektora, wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego. Zatem ww. stanowiska będzie
mógł zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie

ostatnich pięciu lat pracy albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich
czterech lat pracy w uczelni, przed odpowiednio przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo powierzeniem
stanowiska dyrektora, wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego.
W konsekwencji uchylenia przepisów dotyczących pozytywnej oceny dorobku zawodowego konieczna stała się również
zmiana § 12 rozporządzenia.
W projekcie rozporządzenia zostały określone również wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska wicedyrektora
szkoły polskiej, w której zorganizowano co najmniej jeden oddział dziecięcy dla dzieci od 3 do 6 lat, umożliwiający naukę
w języku polskim, zgodnie z programem nauki i planem nauczania dla oddziałów dziecięcych, o którym mowa w art. 25a
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Zgodnie z projektem rozporządzenia, stanowisko wicedyrektora
szkoły polskiej będzie mógł zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące
wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie
pedagogiczne;
2) ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami i szkołami polskimi, organizowany na zlecenie ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin;
3) posiada znajomość języka kraju pobytu lub języka angielskiego, odpowiadającą co najmniej poziomowi biegłości
językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
4) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 5–11 rozporządzenia.
Ww. stanowisko będzie mógł zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1) ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami i szkołami polskimi, organizowany na zlecenie ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, oraz
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie
pedagogiczne oraz
3) posiada znajomość języka kraju pobytu lub języka angielskiego, odpowiadającą co najmniej poziomowi biegłości
językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz
4) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2 i 5–11 rozporządzenia.
Wymagania te są tożsame z wymaganiami niezbędnymi do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły polskiej.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Źródło danych
Dane Systemu Informacji
Oświatowej według stanu
na dzień 30.09.2022 r.
oraz dane Ośrodka
Rozwoju Polskiej
Edukacji za Granicą

Dyrektorzy będący
nauczycielami zatrudnieni w
publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach oraz ich
zespołach, w tym dyrektorzy
będący nauczycielami
zatrudnieni w publicznych
szkołach oraz zespołach
publicznych szkół przy
przedstawicielstwach
dyplomatycznych, urzędach
konsularnych lub
przedstawicielstwach
wojskowych Rzeczypospolitej
Polskiej
Dyrektorzy szkół polskich

18 196

74

Dane Ośrodka Rozwoju
Polskiej Edukacji za
Granicą

Kandydaci na wicedyrektorów
szkół polskich

Trudne do
oszacowa
nia
17 459

–

Wicedyrektorzy będący
nauczycielami oraz nauczyciele
zajmujący inne stanowiska
kierownicze, zatrudnieni w
publicznych przedszkolach,

Dane Systemu Informacji
Oświatowej według stanu
na dzień 30.09.2022 r.
oraz dane Ośrodka

Oddziaływanie
Dostosowanie wymagań niezbędnych do
zajmowania stanowiska dyrektora:
1) publicznego przedszkola, publicznej
szkoły i placówki oraz zespołu
publicznych szkół i placówek;
2) publicznej szkoły oraz zespołu
publicznych szkół przy
przedstawicielstwie dyplomatycznym,
urzędzie konsularnym lub
przedstawicielstwie wojskowym
Rzeczypospolitej Polskiej

1) dostosowanie nazwy stanowiska;
2) dostosowanie wymagań niezbędnych do
zajmowania stanowiska dyrektora
szkoły polskiej
Określenie wymagań niezbędnych do
zajmowania stanowiska wicedyrektora
szkoły polskiej
Dostosowanie wymagań niezbędnych do
zajmowania stanowiska:
1) wicedyrektora oraz innego stanowiska
kierowniczego w publicznym
przedszkolu, publicznej szkole i

szkołach i placówkach oraz ich
Rozwoju Polskiej
placówce oraz zespole publicznych
zespołach, w tym
Edukacji za Granicą
szkół i placówek;
wicedyrektorzy będący
2) wicedyrektora w publicznej szkole oraz
nauczycielami zatrudnieni w
zespole publicznych szkół przy
publicznych szkołach oraz
przedstawicielstwie dyplomatycznym,
zespołach publicznych szkół
urzędzie konsularnym lub
przy przedstawicielstwach
przedstawicielstwie wojskowym
dyplomatycznych, urzędach
Rzeczypospolitej Polskiej
konsularnych lub
przedstawicielstwach
wojskowych Rzeczypospolitej
Polskiej
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia został skierowany do zaopiniowania przez reprezentatywne organizacje związkowe w trybie
przewidzianym w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854), reprezentatywne
organizacje pracodawców w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U.
z 2022 r. poz. 97) i partnerów społecznych, tj. przez:
1) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
2) Forum Związków Zawodowych;
3) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”;
4) Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego;
5) Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”;
6) Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata”;
7) Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa”;
8) Chrześcijański Związek Zawodowy „Solidarność im. ks. J. Popiełuszki”;
9) Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Wychowania „Oświata”;
10) Sekcję Oświaty KNSZZ „Solidarność 80”;
11) NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych;
12) Komisję Krajową Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80”;
13) Komisję Krajową Federacji Regionów i Komisji Zakładowych „Solidarność 80”;
14) Komisję Krajową NSZZ „Solidarność 80”;
15) Konfederację Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce;
16) Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego;
17) Społeczne Towarzystwo Oświatowe;
18) Stowarzyszenie Oświatowców Polskich;
19) Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Średnich;
20) Stowarzyszenie Dyrektorów Centrów Kształcenia Ustawicznego;
21) Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Edukacji Zawodowej;
22) Polską Izbę Firm Szkoleniowych;
23) Polską Izbę Książki;
24) Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół;
25) Radę Szkół Katolickich;
26) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty;
27) Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej;
28) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;
29) Polski Związek Głuchych – Zarząd Główny;
30) Polski Związek Niewidomych – Zarząd Główny;
31) Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT;
32) Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”;
33) Stowarzyszenie „Dobra Edukacja”;
34) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierające Edukację Zawodową Pracowników Młodocianych;
35) Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej;
36) Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”;
37) Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski;
38) Polską Radę Ekumeniczną;
39) Alians Ewangeliczny RP;
40) Polski Związek Logopedów;
41) Międzynarodowy Zespół Placówek Oświatowych;
42) Federację Inicjatyw Oświatowych;
43) Fundację Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego;
44) Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców;

45) Fundację Rodzice Szkole;
46) Konferencję Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych;
47) Fundację Rozwoju Systemu Edukacji;
48) Fundację SYNAPSIS;
49) Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
50) Konferencję Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
51) Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
52) Ogólnopolskie Forum Niepublicznych Szkół Wiejskich;
53) Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
54) Unię Miasteczek Polskich;
55) Unię Metropolii Polskich;
56) Związek Gmin Wiejskich RP;
57) Związek Miast Polskich;
58) Związek Powiatów Polskich;
59) Związek Województw RP;
60) Związek Pracodawców Business Centre Club;
61) Konfederację Lewiatan;
62) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej;
63) Związek Rzemiosła Polskiego;
64) Związek Przedsiębiorców i Pracodawców;
65) Federację Przedsiębiorców Polskich.
Projekt rozporządzenia został również przekazany do zaopiniowania przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika
Praw Dziecka oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Projekt rozporządzenia został również skierowany do zaopiniowania przez Radę Dialogu Społecznego, Komisję Wspólną
Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki 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)
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy
Proces Legislacyjny zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin
pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348).
Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną omówione po ich zakończeniu w raporcie z konsultacji publicznych
i opiniowania.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
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Źródła finansowania

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów
publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje, w tym
wskazanie źródeł danych i
przyjętych do obliczeń założeń

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków lub zmniejszenia
dochodów budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z
…… r.)
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Skutki
1
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Łącznie (0-10)

duże przedsiębiorstwa
0
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0
0
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0
0
średnich przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
0
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0
0
0
0
0
gospodarstwa domowe
osoby niepełnosprawne
0
0
0
0
0
0
0
oraz osoby starsze
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
–
niepieniężnym sektor mikro-, małych i
–
średnich przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
–
gospodarstwa domowe
osoby niepełnosprawne
–
oraz osoby starsze
Niemierzalne
–
–
Dodatkowe informacje, w tym
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu
wskazanie źródeł danych i
na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie
przyjętych do obliczeń założeń
przedsiębiorców oraz na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, osób
niepełnosprawnych oraz osób starszych, a także na obywateli i gospodarstwa domowe.
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie
zgodności).
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
zwiększenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
tak
elektronizacji.
nie
nie dotyczy
Komentarz: Brak.
9. Wpływ na rynek pracy
Rozporządzenie nie ma wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
informatyzacja
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
zdrowie
sądy powszechne, administracyjne
inne:
lub wojskowe
Omówienie wpływu
Nie dotyczy.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wykonanie przepisów rozporządzenia nastąpi po jego wejściu w życie. Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie
z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie przewiduje się ewaluacji efektów rozporządzenia.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.

