
 
   

ZARZĄDZENIE Nr 9 
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

 
z dnia 3 czerwca 2009 r. 

 
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji 

Narodowej 
 
 
Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 
 

W załączniku do zarządzenia Nr 8 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2009 r. 
w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadza się 
następujące zmiany: 

 
1) w § 18 w ust. 1: 

a) pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) sporządzania zbiorczych planów wydatków dla jednostek bezpośrednio 
podległych Ministrowi w zakresie wydatków części 30 – Oświata 
i wychowanie, a także zmian tych planów,”, 

b) dodaje się pkt 19-21 w brzmieniu: 

 „19) sporządzania planu zbiorczego zamówień publicznych do realizacji w danym 
roku kalendarzowym; 

20) koordynacji działań związanych z przygotowaniem przez departamenty 
i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych; 

21) prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych, 
wnioskowanych przez departamenty, we współpracy z tymi 
departamentami;”; 

2) w § 25 dodaje się pkt 47 w brzmieniu: 

 „47) obsługi Rady Edukacji Narodowej.”; 

3) w § 28 uchyla się pkt 1-3. 

 
§ 2. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2009 r. 
 
 

       /-/ Katarzyna Hall 
Minister Edukacji Narodowej  

 
 
 
                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr  
45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337. 
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UZASADNIENIE 

Projekt nowelizacji zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa 
Edukacji Narodowej zakłada przeniesienie z Biura Administracyjnego zadań realizowanych 
przez Wydział Zamówień Publicznych do zakresu działania Departamentu Ekonomicznego. 
Przeniesienie Wydziału Zamówień Publicznych do Departamentu Ekonomicznego pozwoli na 
wzmocnienie i usprawnienie procesu wydatkowania środków publicznych, umożliwiając 
jednocześnie utworzenie kompleksowego systemu koordynacji zamówień publicznych w 
Ministerstwie.  

Jednocześnie w projekcie do zakresu działania Departamentu Strategii dodano zadanie dot. 
obsługi Rady Edukacji Narodowej, powołanej jako organ pomocniczy przez Ministra 
Edukacji Narodowej. W skład Rady wchodzą byli sekretarze i podsekretarze stanu, 
odpowiedzialni za realizację zadań z obszaru oświaty w kolejnych rządach, począwszy od 
1989 r. 

 
Projektowana regulacja nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej.  

 
 

Ocena skutków regulacji 
 
1. Podmioty, na które oddziałuje projekt zarządzenia 
Projekt dotyczy komórek organizacyjnych, tworzących strukturę organizacyjną Ministerstwa 
Edukacji Narodowej.  
 
2. Konsultacje społeczne 
Ze względu na wewnętrzny charakter projektowanej regulacji nie zachodzi potrzeba 
przeprowadzenia konsultacji społecznych. 
 
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego  
Wejście w życie zarządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu 
państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Środki na funkcjonowanie urzędu 
Ministra Edukacji Narodowej oraz środki na realizację zadań wykonywanych przez urząd 
ujęte są w budżecie państwa w części 30 – Oświata i wychowanie. 
 
4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Projektowana regulacja nie wpłynie na rynek pracy. 
 
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Projektowane zarządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
 
6. Wpływ regulacji na rozwój regionalny 
Projektowane zarządzenie nie będzie miało wpływu na rozwój regionalny. 

 

 

 


