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S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY ORAZ KOMISJI  ROLNICTWA I
ROZWOJU WSI

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustaw
o systemie oświaty, o działach administracji
rządowej, przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną (druk nr
331)

Sejm na 24 posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2002 r.- zgodnie z art. 39 ust. 2 Regulaminu
Sejmu skierował powyższy projekt ustawy do Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu rozpatrzenia.

Do prac nad projektem ustawy Prezydium Komisji Ustawodawczej wyznaczyło
przedstawicieli Komisji

Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz  Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu
tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach: 17 lipca 2002 r., 23 kwietnia i 16
października 2003 r. oraz 20 stycznia 2004 r.

wnoszą:

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Komisje – zgodnie z art. 43 ust. 3 Regulaminu Sejmu – przedstawiają, na żądanie
wnioskodawcy, następujący wniosek mniejszości:

odrzucić projekt ustawy w całości
 - poseł K. Marcinkiewicz.

Warszawa, dnia 20 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Z-ca Przewodniczącego
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

/-/ Wojciech Mojzesowicz  /-/ Danuta Grabowska

Sprawozdawca

/-/ Wiktor Osik
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Projekt

USTAWA

z dnia  ........................... 2004 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o działach administracji rządowej

Art. 1.

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67, poz. 329 i Nr
106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz.
759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239) wprowadza
się następujące zmiany:

1) w art. 2 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami inte-
gracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa
sportowego, rolnicze i leśne,”;

2) w art. 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i
prowadzona przez:

1) jednostkę samorządu terytorialnego,

2) inną osobę prawną,

3) osobę fizyczną.”,

b) po ust. 3c dodaje się ust. 3d i 3e w brzmieniu:

„3d. Minister właściwy do spraw rolnictwa:

1) może zakładać i prowadzić publiczne szkoły rolnicze oraz pla-
cówki rolnicze o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym,
kształcące w zawodach dla których właściwym jest minister wła-
ściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju
wsi lub minister właściwy do spraw rynków rolnych,

2) może zakładać i prowadzić publiczne placówki doskonalenia na-
uczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach
rolniczych.
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3e. Minister właściwy do spraw środowiska może zakładać i prowadzić
publiczne szkoły leśne.”,

c) po ust. 5d dodaje się ust. 5e w brzmieniu:

„5e. Prowadzenie publicznych szkół rolniczych i placówek rolniczych o
znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym oraz publicznych szkół
leśnych może być przekazywane w drodze porozumienia zawieranego
między właściwym ministrem a jednostką samorządu terytorialnego.”;

3) w art. 32a:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a:

„1a. Minister właściwy do spraw rolnictwa sprawuje nadzór pedagogiczny
nad publicznymi szkołami rolniczymi, placówkami rolniczymi
oraz placówkami doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodo-
wych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, przez siebie prowadzo-
nymi a minister właściwy do spraw środowiska - nad publicznymi
szkołami leśnymi przez siebie prowadzonymi. W tym celu, a także
w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 7, w odniesieniu
do szkół i placówek przez siebie prowadzonych odpowiednio minister
właściwy do spraw rolnictwa lub minister właściwy do spraw środo-
wiska mogą, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, utworzyć specjali-
styczną jednostkę nadzoru oraz określić jej organizację i zakres po-
wierzonych zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicz-
nego.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Specjalistyczna jednostka nadzoru jest państwową jednostką budżetową
finansowaną odpowiednio z budżetu ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do
spraw rolnictwa lub ministra właściwego do spraw środowiska.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisy ust. 1 i ust. 1a nie naruszają uprawnień kuratora oświaty w za-
kresie nadzoru pedagogicznego nad nauczaniem przedmiotów ogólno-
kształcących w szkołach artystycznych oraz w szkołach rolniczych i
szkołach leśnych.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W odniesieniu do kształcenia zawodowego w publicznych szkołach
rolniczych i placówkach rolniczych oraz publicznych szkołach leśnych,
odpowiednio minister właściwy do spraw rolnictwa albo minister wła-
ściwy do spraw środowiska wydają w porozumieniu z ministrem wła-
ściwym do spraw oświaty i wychowania przepisy określone w art. 22
ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. d i pkt 3.”;

4) w art. 78 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w odniesieniu do pla-
cówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych w porozumieniu z mi-
nistrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
oraz w odniesieniu do placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli
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przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, w poro-
zumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, określi, w drodze
rozporządzenia:

1) warunki i tryb tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organiza-
cję i sposób działania placówek doskonalenia, w tym zakres ich dzia-
łalności obowiązkowej,

2) zadania doradców metodycznych, warunki i tryb powierzania nauczy-
cielom zadań doradcy metodycznego,

z uwzględnieniem zapewnienia nauczycielom dostępu do form doskonale-
nia i dokształcania umożliwiających podnoszenie wiedzy ogólnej i umie-
jętności zawodowych, a także możliwości prowadzenia niektórych form
doskonalenia i dokształcania przez zakłady kształcenia nauczycieli, szkoły
wyższe oraz inne jednostki.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2003
r. Nr 159, poz. 1548, Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864) wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) w art. 22 w ust. 1 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w
brzmieniu:

„12) edukacji rolniczej.”;

2) w art. 28 w ust. 1 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w
brzmieniu:

„11) edukacji leśnej.”.

Art. 3.

1. W terminie do dnia 31 grudnia 2005 r. minister właściwy do spraw rolnictwa
może przejąć, w drodze porozumienia, prowadzenie szkół rolniczych i placówek
rolniczych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym a minister właściwy do
spraw środowiska może przejąć prowadzenie szkół leśnych o znaczeniu co naj-
mniej regionalnym przejętych z dniem 1 stycznia 1999 r. przez samorząd po-
wiatowy.

2. Przejęcie następuje na wniosek właściwego ministra po podjęciu przez radę po-
wiatu uchwały o przekazaniu.

3. Przekazanie szkół następuje wraz z mieniem powiatowym będącym we władaniu
szkół i placówek, o których mowa w ust. 1.

4. Tryb przekazania szkół i placówek, określa porozumienie zawarte między wła-
ściwym ministrem a zarządem powiatu.

5. Z dniem zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 4, prowadzenie przeję-
tych szkół i placówek rolniczych i leśnych staje się zadaniem odpowiednio mi-
nistra właściwego do spraw rolnictwa lub ministra właściwego do spraw środo-
wiska.
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Art. 4.

1. Od dnia ogłoszenia ustawy do dnia 31 grudnia 2005 r. organy jednostek samo-
rządu terytorialnego nie mogą zbywać mienia, które przejęły w związku z prze-
kazaniem im zadań w zakresie prowadzenia szkół rolniczych albo leśnych na
podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określają-
cych kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą
ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1115 i poz. 1126, z
2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 84, poz. 948).

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy zbycia mienia będącego skutkiem czynności prawnych
podjętych przed dniem ogłoszenia ustawy.

Art. 5.

Akty wykonawcze wydane na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy, o której mowa w art.
1, zachowują moc do czasu wydania aktów wykonawczych na podstawie art. 78 ust.
1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.




