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INFORMACJA 
 

w sprawie działań podejmowanych wobec Ministra Edukacji Narodowej w 2015 r. 
przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 

 
 
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 9 ust. 3 zarządzenia 
nr 8 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2008 r. 
w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej 
z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową, przedstawiam informację 
o działaniach podejmowanych wobec Ministra Edukacji Narodowej przez podmioty 
wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Zainteresowanie pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub 
szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły 
publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu, w trybie ustawy  
z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa  
(Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), zgłosiła Kancelaria Administracyjna ORDO  
sp. z o.o. ul. Witolda Wandurskiego 6, lok. 24, 93-218 Łódź, wpisana do prowadzonego 
przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej rejestru podmiotów 
wykonujących zawodową działalność lobbingową pod numerem 00326, na podstawie 
zaświadczenia DAP-WAR.760.6.2015.MPi wydanego 13 lutego 2015 r. 

Kancelaria Administracyjna ORDO sp. z o.o. zgłosiła uwagę polegającą na dodaniu  
do projektu ww. rozporządzenia kolejnego paragrafu związanego z deklaracją 
dotyczącą udziału w zajęciach religii lub etyki w następującym brzmieniu: „Placówka 
macierzysta przekazuje wraz z odpowiednią dokumentacją złożoną przez rodzica lub 
pełnoletniego ucznia dotyczącą uczęszczania na zajęcia religii lub etyki. Deklaracja,  
o ile nie została wycofana, nie traci mocy w nowej placówce”. 

Powyższa propozycja nie skutkowała wpływem w procesie stanowienia prawa 
w zakresie ww. projektu rozporządzenia – nie została uwzględniona z tego względu,  
iż ta materia wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego do wydania 
przedmiotowego rozporządzenia. 
Pismem z dnia 28 maja 2015 r. nr DJE-WOKO.4030.14.2015.JG poinformowano 
zainteresowanych o nieuwzględnieniu uwagi z podaniem przyczyn tego 
nieuwzględnienia. 
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