
                                                                                             
 

 
ZARZĄDZENIE Nr 17 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
 

z dnia 29 lipca 2010 r. 
 

zmieniaj ące zarządzenie w sprawie zakresów czynno ści Sekretarza Stanu           
i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Naro dowej oraz Dyrektora 
Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej 
 
Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1)) oraz art. 25 ust. 4 pkt 4 ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. o słuŜbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn.      
zm. 2)) zarządza się, co następuje: 
 

 
§ 1. 

 
W zarządzeniu nr 8 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 2010 r.               
w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa 
Edukacji Narodowej w § 10 ust. 1, po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 
 
„1a) podejmują działania w celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej 

i efektywnej kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej - oświata               
i wychowanie;”.  

   
 

§ 2. 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
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, z 2009 r. Nr 42, 

poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706. 
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UZASADNIENIE 

 
 

Projektowana nowelizacja zarządzenia nr 8 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
22 kwietnia 2010 r. w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu, podsekretarzy 
stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, zwanego dalej „zarządzeniem”, zakłada wprowadzenie 
uregulowań dotyczących obowiązku zapewnienia przez Ministra Edukacji Narodowej 
funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej 
w kierowanym przez niego dziale administracji rządowej. Obowiązek ten wynika 
z przepisów zawartych w art. 68-70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 
W projekcie nowelizacji proponuje się, aby w § 10 zarządzenia rozszerzyć zadania  
Sekretarza Stanu, podsekretarzy stanu oraz Dyrektora Generalnego, którzy 
w ramach szczegółowych czynności ustalonych w § 5 – 9 zarządzenia mieliby 
podejmować działania w celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej 
i efektywnej kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej - oświata 
i wychowanie. 
Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie zakresów czynności 
Sekretarza Stanu, podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz 
Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej powinien wejść w Ŝycie 
niezwłocznie, tj. z dniem podpisania. 
 
 
 


