
 
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 

 

 

 
 
 
 
 

Warszawa,  15 listopada 2017 r. 
BO-WP.035.1.1.2016.AG 
 

Wykaz 
prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej 

– aktualizacja (26) 
 

lp. 
planowana nazwa 

aktu prawnego 

zwięzła informacja o przyczynach i potrzebie 
wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć  

w projekcie 
istota planowanych rozwiązań 

planowany 
termin 

wydania 
aktu 

prawnego 

imię i nazwisko  
oraz stanowisko 

osoby 
odpowiedzialnej 
za opracowanie  

projektu 
aktu prawnego 

1 2 3 4 5 6 

102. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie akredytacji 
placówek i ośrodków prowadzących 
kształcenie ustawiczne w formach 
pozaszkolnych. 

Wydanie rozporządzenia jest konieczne w związku 
z reformą zmieniającą ustrój szkolny. Przepis 
upoważniający został przeniesiony z art. 68b ust. 9 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) do art. 118 ust. 9 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 59 i 949). Obecnie obowiązujące 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

Projektowane rozporządzenie określi szczegółowe warunki 
i tryb przyznawania i cofania akredytacji, skład i sposób 
działania zespołu powołanego przez kuratora oświaty do 
oceny działalności danej placówki lub ośrodka, oraz 
warunki wynagradzania jego członków, wzory dokumentów 
stosowanych w postępowaniu o uzyskanie akredytacji, 
a także wysokość i tryb wnoszenia opłat przez podmioty 
ubiegające się o akredytację. Projektowane 
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z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek 
i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne 
w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2247 oraz z 2005 r. 
poz. 746) zostało utrzymane w mocy do czasu wydania 
nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 365 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 60 i 949). 

rozporządzenie będzie uwzględniało w szczególności 
wdrażanie i upowszechnianie przez podmioty ubiegające 
się o akredytację nowatorskich rozwiązań  programowo-
metodycznych i organizacyjnych, mających wpływ na 
jakość prowadzonego kształcenia, udział w zespole 
przedstawicieli wojewódzkiego lub powiatowego urzędu 
pracy oraz organizacji pracodawców, a także ustalać 
wysokość opłat tak, aby nie przekraczała kwoty 1000 zł 
waloryzowanej corocznie średniorocznym wskaźnikiem cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalonym  
w ustawie budżetowej. 

114. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie warunków 
kierowania za granicę nauczycieli w celu 
doskonalenia. 

Wydanie rozporządzenia jest konieczne w związku 
z reformą zmieniającą ustrój szkolny. Przepis 
upoważniający został przeniesiony z art. 94 ust. 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) do art. 70b ust. 3 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1189) na mocy art. 4 pkt 9 oraz art. 15  
pkt 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 60 i 949). 

Dotychczasowe zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie zasad i warunków 
kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia 
i nauczycieli w celu doskonalenia (M.P. poz. 275), wydane 
na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 7 września  
1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 30 marca 2001 r., utraciło moc z dniem  
1 września 2017 r.  
Projektowane rozporządzenie określi warunki kierowania 
za granicę nauczycieli w celu doskonalenia, uwzględniając 
w szczególności:  
- możliwość udzielania nauczycielom pozostającym 

w zatrudnieniu urlopu szkoleniowego lub bezpłatnego 
oraz okres, na jaki udziela się tych urlopów, a także 
zasady obliczania wysokości wynagrodzenia za okres 
urlopu szkoleniowego; 

- możliwość przyznania świadczeń na rzecz rodzin tych 
nauczycieli; 

- organy uprawnione do przyznawania świadczeń oraz 
udzielania urlopów; 

- warunki zaliczania okresu doskonalenia za granicą 
do okresu zatrudnienia w kraju; 

- warunki odwoływania nauczycieli skierowanych za 
granicę oraz warunki zwrotu wypłaconych im świadczeń. 
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137. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej zmieniające rozporządzenie 

Dostosowanie do obowiązującego stanu prawnego 
w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

Wprowadzenie zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów 
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w sprawie rodzajów innych form 
wychowania przedszkolnego, warunków 
tworzenia i organizowania tych form oraz 
sposobu ich działania. 

nowego przepisu art. 9b ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1428), wprowadzonego 
art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie 
niektórych ustaw związanych z systemem wsparcia rodzin 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1428). 

innych form wychowania przedszkolnego, warunków 
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich 
działania (Dz. U. poz. 1657), polegającej na wykreśleniu 
z § 4 ust. 2 pkt 9 wyrazów: „ani lokale, w których jest 
sprawowana opieka nad dziećmi do lat 3 zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz 
z 2017 r. poz. 60 i 1428);”, wskutek czego będzie możliwe, 
aby lokal żłobka lub klubu dziecięcego mieścił się w tym 
samym budynku, a także w tej samej strefie pożarowej, 
co lokal innej formy wychowania przedszkolnego.  

2017 r.  
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138. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, jakie musi spełniać 
lokal, w którym są prowadzone oddział 
przedszkolny lub oddziały przedszkolne 
zorganizowane w szkole podstawowej 
albo jest prowadzone przedszkole 
utworzone w wyniku przekształcenia 
oddziału przedszkolnego lub oddziałów 
przedszkolnych zorganizowanych 
w szkole podstawowej. 

Dostosowanie do obowiązującego stanu prawnego 
w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 
nowego przepisu art. 9b ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1428), wprowadzonego 
art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie 
niektórych ustaw związanych z systemem wsparcia rodzin 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1428). 

Wprowadzenie zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań 
ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, 
w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały 
przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo 
jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku 
przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów 
przedszkolnych zorganizowanych w szkole (Dz. U. 
poz. 1642), polegającej na wykreśleniu z § 4 pkt 8 
wyrazów: „ani lokale, w których jest sprawowana opieka 
nad dziećmi do lat 3 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1428);”, 
wskutek czego będzie możliwe, aby lokal żłobka lub klubu 
dziecięcego mieścił się w tym samym budynku, a także 
w tej samej strefie pożarowej, co lokal przedszkola 
utworzonego w wyniku przekształcenia oddziału 
przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych 
zorganizowanych w szkole podstawowej. 
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