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Opinia 

do ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe 

(druk nr 815) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Nowelizacja ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) ma na celu doprecyzowanie regulacji dotyczącej 

wyboru dyrektora szkoły lub placówki w zakresie udziału przedstawicieli związków 

zawodowych w komisji konkursowej. 

W wyniku wprowadzonych zmian do składu komisji konkursowej będzie wchodziło 

po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu 

ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, obejmujących swoim zakresem działania szkołę 

lub placówkę, w której konkurs się odbywa, wyłonionym spośród członków ich jednostek 

organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących 

w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, przy czym 

przedstawiciel ten nie będzie mógł być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs 

dotyczy. Ustawa także zawiera przepis przejściowy wskazujący, że do spraw wszczętych 

i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie będą stosowane przepisy 

w dotychczasowym brzmieniu. 

Ponadto wprowadzona została zmiana w zakresie uchwał rady pedagogicznej 

podejmowanych w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze 

w szkole lub placówce, lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie 

stanowiska. Przyjęty został przepis, w myśl którego uchwały rady pedagogicznej wyżej 

wymienionym zakresie będą podejmowane w głosowaniu tajnym.  
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Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 62. posiedzeniu w efekcie rozpatrzenia poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 2413). 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się 8 maja 2018 r. na posiedzeniu Komisji Edukacji, 

Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki. Efekt tej pracy został 

zawarty w sprawozdaniu wymienionych Komisji (druk nr 2500). Projekt przyjęto 

w brzmieniu przedłożenia. 

W trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu 9 maja 2018 r. zgłoszono 7 

poprawek i w związku z tym projekt został przekazany do wymienionych Komisji w celu 

przedstawienia dodatkowego sprawozdania (druk numer 2500-A). 

Podczas głosowania w dniu 10 maja 2018 r. poparcie uzyskały 3 poprawki, które miały 

na celu: 

1) modyfikację regulacji dotyczącej wyboru dyrektora szkoły lub placówki w zakresie 

udziału przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursowej; 

2) objęcie placówek przepisem dotyczącym tajności głosowań w sprawach związanych 

z osobami pełniącymi funkcje kierownicze lub z opiniowaniem kandydatów na takie 

stanowiska; 

3) wprowadzenie przepisu przejściowego. 

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 263 posłów, 139 było przeciw, 35 posłów 

nie wstrzymało się od głosu. 

 

III. Uwagi szczegółowe  

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


