
 

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. 

Poz. 1 
 

ZARZĄDZENIE Nr 4 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) 

 

z dnia 14 lutego 2014 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 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 5 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 lutego 2013 r.  

w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz. Urz. MEN 

poz. 4, 13, 16, 30 i 31) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 3 i 4  otrzymują brzmienie: 

„3. Posiedzenia Kolegium zwołuje Minister. 

4. Na polecenie Ministra z posiedzenia Kolegium Biuro Organizacyjne sporządza 

protokół ustaleń, który zatwierdza Minister.”; 

2) w § 12: 

a)  w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) merytoryczną prawidłowość przygotowywanych propozycji nowych rozwiązań do 

dokumentów rządowych i innych aktów prawnych, ich prawidłowe uzasadnienie, w 

                                                 
1)  Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 

1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480). 



 
 

tym także za ocenę przewidywanych skutków (kosztów i korzyści) społeczno-

gospodarczych proponowanych rozwiązań;”, 

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. W przypadku braku zastępcy dyrektora lub jego nieobecności, dyrektora  

w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego w formie pisemnej  

pracownik. Pismo wskazujące pracownika zastępującego dyrektora składa się do akt 

osobowych pracownika. Do pracownika zastępującego dyrektora stosuje się przepisy 

dotyczące zastępcy dyrektora.”; 

3) w § 18: 

a) po pkt 9 dodaje się pkt 9a - 9c w brzmieniu: 

„9a) przygotowywania danych niezbędnych do naliczenia poszczególnym gminom 

dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 

podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej; 

 

9b) ustalania wysokości dla poszczególnych gmin dotacji celowej na dofinansowanie 

zadań w zakresie wychowania przedszkolnego; 

9c) współpracy z Departamentem Współpracy z Samorządem Terytorialnym   

w zakresie dotowania szkół i placówek, które nie są prowadzone przez jednostki 

samorządu terytorialnego;”, 

b) uchyla się pkt 17; 

4) w § 20: 

a) pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie: 

„10) nadzoru merytorycznego nad realizacją w Polsce programu Erasmus+ (2014-

2020) oraz programów „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu” 

(2007-2013); 

11) udziału w posiedzeniach komitetu programu Erasmus+;”, 

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) udzielania dotacji dla Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na administrowanie 

przez nią programem Erasmus+ i innymi programami edukacyjnymi UE;”; 

5) w § 21 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) koordynacji i nadzorowania zadań wynikających z przepisów o dostępie do 

informacji publicznej;”; 

6) w § 23: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 



 
 

„1) wychowania, w tym wychowawczej funkcji szkoły oraz opieki świetlicowej;”, 

b) w pkt 5: 

-  lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących;”, 

- uchyla się lit. c, 

c) po pkt 9 dodaje się pkt 9a i 9b w brzmieniu: 

„9a) dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego, z wyłączeniem przygotowywania danych niezbędnych do naliczenia 

gminom dotacji oraz ustalania jej wysokości dla poszczególnych gmin; 

9b) współpracy z Departamentem Współpracy z Samorządem Terytorialnym   

w zakresie dotowania szkół i placówek, które nie są prowadzone przez jednostki 

samorządu terytorialnego;”, 

d) uchyla się pkt 11 i 24; 

7) w § 24: 

a)  uchyla się pkt 17, 

b) w pkt 38 kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt 38 dodaje się pkt 39  

w brzmieniu: 

„39) współpracy z Departamentem Współpracy z Samorządem Terytorialnym  

w zakresie dotowania szkół i placówek, które nie są prowadzone przez jednostki 

samorządu terytorialnego.”; 

8) w § 26: 

a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) zlecania opracowania i wydania podręczników;”, 

b) w pkt 13 lit. o otrzymuje brzmienie: 

„o) koordynowania działań w zakresie projektów europejskich EURODESK  

i PLOTEUS II,”, 

c) w pkt 14 uchyla się lit. f, 

d) po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu: 

„15a) nadzoru nad Instytutem Badań Edukacyjnych;”, 

e) pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) koordynowania działań wynikających z wielostronnych umów 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;”, 

f) uchyla się pkt 22; 

9) w § 27: 



 
 

a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a - 4c w brzmieniu: 

„4a) sieci szkół i przedszkoli publicznych;  

4b) zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub 

placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 

lub osobę fizyczną; 

4c) dotowania szkół i placówek, które nie są prowadzone przez jednostki samorządu 

terytorialnego, we współpracy z właściwymi departamentami;”, 

b) w pkt 34 kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt 34 dodaje się pkt 35  

w brzmieniu:  

„35) obsługi Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze.”; 

10) w § 28: 

a) pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18) opiekuńczej funkcji szkół, w tym funkcjonowania gabinetów profilaktyki 

zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, stołówek oraz internatów;”, 

b) w pkt 31 kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt 31 dodaje się pkt 32 i 33  

w brzmieniu: 

„32) członkostwa w Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb  

i Edukacji Włączającej (European Agency for Special Needs and Inclusive 

Education); 

33) współpracy z Departamentem Współpracy z Samorządem Terytorialnym   

w zakresie dotowania szkół i placówek, które nie są prowadzone przez jednostki 

samorządu terytorialnego.”; 

11) w § 32 uchyla się pkt 17; 

12) załącznik do regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej 

otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 

Joanna Kluzik-Rostkowska  



 
 

Załącznik  

do zarządzenia Nr 4 

Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 14 lutego 2014 r. 

 

 

WŁA ŚCIWO ŚĆ PODMIOTOWA 

departamentów w stosunku do jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 

Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych 

 

1. Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: 

 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. 

 

2. Departament Jakości Edukacji:  

1) Centralna Komisja Egzaminacyjna; 

2) okręgowe komisje egzaminacyjne; 

3) Centrum Nauki Kopernik; 

4) Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. 

 

3. Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym:  

 zakłady kształcenia nauczycieli. 

 

4. Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej: 

1) Instytut Badań Edukacyjnych;  

2) Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. 

  

5. Biuro Administracyjne: 

 Centrum Informatyczne Edukacji. 

 

 

 


