
 
 

ZARZĄDZENIE Nr  33 
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

 
z dnia 9 listopada 2010 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 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 marca 
2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz. 
Urz. MEN Nr 1, poz. 11 i 22) w § 33 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1)  sporządzają do dnia 31 grudnia plan działalności dla kierowanej przez 
siebie jednostki na rok następny;”. 

 
§ 2. 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 

             MINISTER 
EDUKACJI NARODOWEJ 

 
/-/ Katarzyna Hall 

 

                                                           
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. 
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UZASADNIENIE 
 
Nowelizacja zarządzenia nr 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. 
w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczy 
zmiany określonego w § 33 ust. 2 pkt 1 terminu sporządzania przez kierowników 
jednostek podległych Ministrowi planów działalności dla kierowanych przez siebie 
jednostek na rok następny. 
Przepisami art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Minister Edukacji Narodowej został zobowiązany do 
sporządzania do końca listopada kaŜdego roku planu działalności dla kierowanych 
przez niego działów administracji rządowej oraz otrzymał moŜliwość zobowiązania 
kierowników jednostek podległych do sporządzania planów działalności dla tych 
jednostek.  
Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu 
działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U. Nr 187, poz. 1254) określił 
szczegółowo m.in. sposób sporządzania, terminy oraz elementy ww. planów. 
Zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, Minister ma obowiązek 
przedstawić Prezesowi Rady Ministrów projekt planu działalności na rok następny, 
w terminie do dnia 31 października kaŜdego roku. Natomiast kierownik jednostki, 
który zostanie zobowiązany do sporządzenia planu, zgodnie z § 4 ust. 4 tego 
rozporządzenia, ma obowiązek uwzględnić w nim cele przyjęte do realizacji w planie 
sporządzonym przez właściwego ministra. Oznacza to, Ŝe kierownicy jednostek 
podległych Ministrowi mogą rozpocząć sporządzanie planów działalności dla swoich 
jednostek dopiero po podpisaniu planu działalności przez Ministra Edukacji 
Narodowej. Tymczasem, zgodnie z § 33 ust. 2 pkt 1 regulaminu organizacyjnego 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, w brzmieniu określonym zarządzeniem nr 18 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniającym zarządzenie           
w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz. Urz. 
MEN Nr 1, poz. 22), kierownicy jednostek podległych Ministrowi powinni sporządzić 
plany działalności dla kierowanej przez siebie jednostki do dnia 10 listopada. 
Jak wynika z powyŜszych przepisów, nie jest moŜliwe dotrzymanie terminu 
sporządzenia planów działalności przez kierowników jednostek podległych 
Ministrowi, określonego w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Z tego względu proponuje się zmianę brzmienia § 33 ust. 2 pkt 1 
regulaminu, określając termin sporządzenia planów działalności przez kierowników 
jednostek podległych Ministrowi na 31 grudnia.  
 


