
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Piotra Gruszczyńskiego i Marka Konopkę 

na 33. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 maja 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas 

Szanowna Pani Minister! 

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie wątpliwości co do stosowania art. 36 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, 

zgodnie z którym jedynie osoba niebędąca nauczycielem w rozumieniu tej ustawy nie sprawuje nadzoru pe-

dagogicznego. 

1. Czy osoba będąca nauczycielem w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, posiadająca stopień awansu 

zawodowego nauczyciel mianowanego, przystępująca do konkursu na dyrektora szkoły publicznej jako me-

nedżer na podstawie §5 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 27 października 2009 r. w 

sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko 

kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (DzU nr 184 z 2009 r., poz. 

1436) może w przypadku powierzenia tego stanowiska sprawować nadzór pedagogiczny? 

2. Czy osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne do zajmowania stanowiska nauczyciela, zgodnie z 

ustawą – Karta Nauczyciela i rozporządzeniem, posiadająca stopień awansu zawodowego nauczyciel miano-

wany, przystępująca do konkursu na dyrektora szkoły publicznej jako menedżer na podstawie §5 ust. 1 roz-

porządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 

odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych 

typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (DzU nr 184 z 2009 r., poz. 1436) może być 

zatrudniona przez mianowanie i tym samym wykonywać funkcje jako nauczyciel dyrektor? 

3. Czy osoba będąca dyrektorem menedżerem na podstawie art. 32 ustawy o systemie oświaty, niesprawu-

jąca nadzoru pedagogicznego, spełniająca wymagania kwalifikacyjne ustawy – Karta  

Nauczyciela może wykonywać w tej samej szkole pracę nauczyciela? Czy odmowa zatrudnienia stanowi 

naruszenie art. 10 ustawy – Kodeks pracy w związku z art. 91c ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela? 

 

Powyższe wątpliwości zostały przedstawione przez dyrektora Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Staro-

stwa Powiatowego w Gnieźnie. Zwracamy się zatem do Pani Minister z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowi-

ska w tej sprawie. 

Piotr Gruszczyński 

Marek Konopka 




