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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty 

(druk nr 453) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wprowadza zakaz łączenia stanowiska kuratora i wicekuratora 

oświaty z mandatem radnego wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. 

W świetle art. 25b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 594 i 645) mandatu radnego gminy nie można łączyć z wykonywaniem funkcji 

wojewody lub wicewojewody, z mandatem posła lub senatora oraz członkostwem w organie 

innej jednostki samorządu terytorialnego. Podobne rozwiązania zostały przewidziane 

w art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 595 i 645) oraz w art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 i 645). 

Jednocześnie w myśl art. 31 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, kurator oświaty, 

w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone 

w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności realizuje 

politykę oświatową państwa, a także współdziała z organami jednostek samorządu 

terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki 

oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa. 

W związku z powyższym, zdaniem projektodawców, zawartym w uzasadnieniu 

do projektu opiniowanej ustawy, wprowadzenie powyższego ograniczenia „(…) jest zasadne 

m.in. ze względu na sprzeczność interesów wynikających z ustawowych zadań nałożonych 

na osoby pełniące określone funkcje lub zagrożenie, że wypełnianie obowiązków na jednym 

z zajmowanych stanowisk będzie miało wpływ na decyzje podejmowane w związku z innym 
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stanowiskiem lub urzędem (…)”. 

Ponadto ze względu na obowiązującą regulację, która umożliwia łączenie mandatu 

radnego ze stanowiskiem kuratora i wicekuratora oświaty wprowadzony został przepis 

przejściowy, zgodnie z którym w odniesieniu do tych osób będą stosowane przepisy 

dotychczasowe, aż do dnia wygaśnięcia mandatu lub odwołania ze stanowiska kuratora 

lub wicekuratora oświaty. 

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

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 50. posiedzeniu w dniu 27 września 2013 r. 

pochodziła z przedłożenia poselskiego (druk nr 1384). Prace nad projektem ustawy, w tym 

pierwsze czytanie, prowadziła sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja 

Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 

Ponadto została powołana podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy 

o zmianie ustawy o systemie oświaty. W trakcie prac podkomisji nadzwyczajnej rozważano 

możliwość rozszerzenia zakresu regulacji także o przepisy wprowadzające zakaz łączenia 

mandatu radnego jednostki samorządu terytorialnego z innymi podobnymi stanowiskami 

podlegającymi wojewodzie. W świetle opinii Biura Analiz Sejmowych z dnia 4 lipca 2013 r. 

„(…) Wprowadzenie w toku prac nad projektem zawartym w druku nr 1384 poprawek, 

przyjęcia ewentualnych poprawek, które miałyby prowadzić do wprowadzenia zakazu 

„łączenia mandatu radnego jednostki samorządu terytorialnego z innymi podobnymi 

stanowiskami, znajdującymi się pod kierownictwem wojewody, w ramach rządowej 

administracji”, byłoby niedopuszczalne. Ich materia nie korespondowałaby bowiem z materią 

projektu, którą stanowi problematyka zakresu łączenia funkcji kuratorów i wicekuratorów 

z innymi funkcjami bądź stanowiskami (…)”. W związku z powyższym procedowano 

nad projektem w brzmieniu przedłożenia. 

Efekt pracy wymienionych komisji sejmowych oraz podkomisji nadzwyczajnej został 

zawarty w ich sprawozdaniu (druk nr 1719), w którym, w odniesieniu do przedłożenia 

poselskiego, dokonano modyfikacji przepisu przejściowego przy jednoczesnym zachowaniu 

głównego celu projektu ustawy. 

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 25 września 2013 r. 

nie zostały zgłoszone poprawki i w związku z tym niezwłocznie przystąpiono do trzeciego 

czytania. 
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Za przyjęciem projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty opowiedziało się 

438 posłów, przy braku głosów przeciwnych oraz 3 głosach wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Przedmiotowa ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

 

Główny legislator 

Danuta Drypa 


