
Warszawa, dnia 9 marca 2010 r.

Opinia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

(druk nr 801)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem ustawy jest zmodyfikowanie przepisu, który określa katalog zadań

i kompetencji organu prowadzącego szkołę, które wykonuje organ stanowiący jednostki

samorządu terytorialnego (odpowiednio: rada gminy, rada powiatu sejmik województwa).

Ustawodawca wyłącza z katalogu sformułowanego w art. 5c pkt 1 zadania

i  kompetencje wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 36a ust. 12

nowelizowanej ustawy. Zostały one bowiem zastrzeżone w art. 5c pkt 2 odpowiednio dla:

wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarządu powiatu oraz zarządu województwa.

W przepisie art. 36a ust. 12 ustawodawca sformułował upoważnienie do określenia,

w drodze rozporządzenia, regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki

oraz trybu pracy komisji konkursowej, które uwzględniać mają m.in. sposób ogłaszania

konkursu oraz sposób nadzorowania prawidłowości postępowania konkursowego przez

organ prowadzący szkołę lub placówkę.

Dotychczasowa redakcja art. 5c pkt 1 i 2 budzi wątpliwości, który organ jest

odpowiedzialny za prowadzenie czynności nadzorczych nad postępowaniem konkursowym

na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. Podnoszone są również wątpliwości dotyczące

tego, czy akt podstawowy może określać zasady podziału kompetencji pomiędzy organami

stanowiącymi i wykonawczymi jednostek samorządu terytorialnego.

Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy

o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zadania i kompetencje związane
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z postępowaniem konkursowym na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki przypisane

były w całości organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiana ustawy wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 62. posiedzeniu w dniu 4 marca 2010 r. Projekt był

przedłożeniem poselskim. W trakcie drugiego czytania zgłoszono poprawki, które

wprowadzały do ustawy instytucję odwołania od orzeczeń komisji konkursowej dotyczących

wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły lub placówki (poprawki zgłosił Klub

Parlamentarny Lewica).  Nie uzyskały one poparcia większości sejmowej. W efekcie Sejm

uchwalił ustawę w brzmieniu proponowanym w przedłożeniu.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Jakub Zabielski

Główny legislator


