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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

V kadencja  
 
 
 
 
 
 
 
 Pan  
 Marek Jurek 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 Regulaminu Sejmu RP, niżej podpisani posłowie 
wnoszą projekt ustawy: 

 
 - o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz ustawy - Karta Nauczyciela. 
 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy posła Zbigniewa Włodkowskiego. 
 
 
 

 (-)   Jan Bury;  (-)   Bronisław Dutka;  (-)   Eugeniusz Grzeszczak;  (-)   Andrzej 
Grzyb;  (-)   Stanisław Kalemba;  (-)   Jarosław Kalinowski;  (-)   Mieczysław 
Kasprzak;  (-)   Jan Łopata;  (-)   Mieczysław Marcin Łuczak;  (-)   Krystyna Ozga; 
 (-)   Waldemar Pawlak;  (-)   Marek Sawicki;  (-)   Henryk Smolarz; 
 (-)   Aleksander Sopliński;  (-)   Zbigniew Sosnowski;  (-)   Franciszek Jerzy 
Stefaniuk; (-) Zbigniew Włodkowski;  (-)   Wiesław Woda;  (-)   Józef Zych; 
 (-)   Stanisław Żelichowski. 



 

Projekt 

 

Ustawa 

z dnia ……………2006 r. 

 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Karta Nauczyciela  

 

 

  

Art. 1. 

 

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 

z późn. zm1)  w art. 62 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Dyrektor zespołu jest dyrektorem szkoły lub placówki w rozumieniu ustawy, 

wykonuje zadania dyrektora określone w przepisach prawa, w szczególności w art. 39 

ustawy.”. 

 

Art. 2. 

 W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674 i Nr 

170, poz.1218) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania 

zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej, w zespole szkół na podstawie 

umowy o pracę lub mianowania, z zastrzeżeniem ust. 8.”. 

 

Art. 3 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 
281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 
1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz.1043. 
 



 

 

Uzasadnienie 

 

 

Celem wprowadzenia nowelizacji ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jest 

ograniczenie niekorzystnej dla nauczycieli i uczniów wykładni ustawy, poprzez 

doprecyzowanie jej przepisów.  

Obowiązujące zapisy ustawy o systemie oświaty, w szczególności art. 62 w obecnym 

brzmieniu w znacznym stopniu ograniczają wykonywanie zadań dyrektora zespołu szkół 

wobec pracowników i uczniów poszczególnych szkół wchodzących w skład zespołu. 

Oficjalna interpretacja przepisów ustawy pozwala na np. zatrudnianie nauczycieli w szkołach 

tworzących zespół na cząstkach etatu, co pozostaje w sprzeczności z wymogami przepisów 

emerytalnych i słusznym interesem pracowników. Zespół szkół jest pracodawcą dla 

pracowników niebędących nauczycielami, jednocześnie pracodawcą dla nauczycieli są 

poszczególne szkoły, co implikuje konsekwencje o których wyżej. Jednocześnie nie zostały 

sprecyzowane uprawnienia dyrektora zespołu wobec uczniów poszczególnych szkół.  

W zakresie przewidywanych skutków społecznych, projekt wychodzi naprzeciw 

oczekiwaniom środowisk nauczycielskich  i uczniowskich, przyniesie zatem pozytywne 

skutki społeczne. Usprawni zawieranie umów o pracę z nauczycielami, eliminując tzw. 

umowy cząstkowe, uczyni system wypłaty wynagrodzeń bardziej przejrzysty.  

Nowelizacja nie przyniesie negatywnych skutków gospodarczych. Przewidywane skutki 

prawne są pozytywne ze względu na poprawę interpretacji przepisów.   

Wprowadzenie w życie przedmiotowej regulacji nie wpłynie na budżety jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Wejście w życie projektowanych regulacji nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu 

państwa.  

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 

 



Warszawa, 31 października 2006 r. 
BAS-WAEM-2445/06 

 
 

Pan 
Marek Jurek 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Karta 
Nauczyciela (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Zbigniew Włodkowski) 
 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398, ze 
zmianami) sporządza się następującą opinię: 
 
 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Przedstawiony projekt ustawy zakłada zmianę ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami). 
Zmiana dotyczy wykonywania przez dyrektora zespołu szkół lub placówek 
zadań dyrektora określonych w przepisach prawa, w szczególności w art. 39 
zmienianej ustawy (proponowane brzmienie art. 62 ust. 2 ustawy o systemie 
oświaty). 

Jednocześnie projekt przewiduje nowe brzmienie art. 10 ust. 1 ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i 
Nr 170, poz. 1218), zgodnie z którym stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje 
się – w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki 
organizacyjnej – w zespole szkół.  

Art. 3 projektu stanowi, że ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

 
2. Stan prawa wspólnotowego w materii objętej projektem ustawy  
Kwestie stanowiące przedmiot projektu ustawy nie są regulowane 

prawem Unii Europejskiej.  
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 

wspólnotowego 



 2

Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach 
opiniowanego projektu. 

 

4. Konkluzja 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Karta 

Nauczyciela nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
 

Sporządził: Zespół Prawa Europejskiego 
 

Akceptował: Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 
 
        Lech Czapla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deskryptory Bazy REX:  oświata, projekt ustawy, Unia Europejska 



Warszawa, 31 października 2006 r. 
BAS-WAEM-2446/06 

 
Pan 
Marek Jurek 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

  
 

Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu – czy 
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – 
Karta Nauczyciela (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Zbigniew 
Włodkowski) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

 
Przedstawiony projekt ustawy zakłada zmianę ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami). 
Zmiana dotyczy wykonywania przez dyrektora zespołu szkół lub placówek 
zadań dyrektora określonych w przepisach prawa, w szczególności w art. 39 
zmienianej ustawy (proponowane brzmienie art. 62 ust. 2 ustawy o systemie 
oświaty). Jednocześnie projekt przewiduje nowe brzmienie art. 10 ust. 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 
i Nr 170, poz. 1218), zgodnie z którym stosunek pracy z nauczycielem 
nawiązuje się – w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki 
organizacyjnej – w zespole szkół. 

Proponowana ustawa nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Karta 

Nauczyciela nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii 
Europejskiej. 

 
 

Sporządził: Zespół Prawa Europejskiego 
 

Akceptował: Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 
 
 
        Lech Czapla 
 
 
 
 

Deskryptory Bazy REX:  oświata, projekt ustawy, Unia Europejska 


	2445-06.pdf
	BAS-WAEM-2445/06
	Przedmiot projektu ustawy
	Stan prawa wspólnotowego w materii objętej projektem ustawy
	Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
	Konkluzja

	2446-06.pdf
	Rzeczypospolitej Polskiej


