
Zarządzenie nr .. ~. .. I 2018 

ŚWiętokrz~!f~ie~t~( Kur~tora Oświaty 
z dnia .~ .1. .~CX\(l ~ .Q/ 2018 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu pracy Komisji ds. opiniowania wniosków 
w sprawach o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych 

przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. 

Na podstawie § 13 pkt 42 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty 

w Kielcach stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 535/2017 Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2017 r. w związku z: 

1. Ustawą z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 
2015 r., poz. 475 z późn.zm.) oraz wydanymi na jej podstawie 
rozporządzeniami Prezydenta RP, 

·2. ustawą z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 
r. , poz. 678 z późn.zm.), rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 
7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach 
zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze 
Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1025 z późn.zm.), 

3. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. 
w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji 
Narodowej" trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego 
wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r. Nr 99, poz. 1073 z późn .zm. ), 

zarządzam co następuje: 

§ 1. W celu przeprowadzenia właściwej selekcji wniosków dotyczących odznaczeń 
powołuje się Komisję ds. opiniowania wniosków o nadanie orderu, odznaczeń 

państwowych oraz resortowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty, zwanej dalej 

"Komisją" · 
§ 2. 1. Przedmiotem pracy Komisji jest opiniowanie wniosków o nadanie Orderu 
Odrodzenia Polski, odznaczeń państwowych : Krzyży Zasługi, Medali za Długoletnią 
Służbę oraz odznaczeń resortowych: "Medali Komisji Edukacji Narodowej". 

2. Zasady i tryb przyznawania orderów i odznaczeń państwowych określa ustawa 
z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 
475 z późn.zm.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia Prezydenta RP; 
ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r., 
poz.678 z późn.zm.), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. 
w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na 
podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. , 
poz. 1025 z późn.zm.). 



3. Zasady i tryb przyznawania Medalu "Komisji Edukacji Narodowej" określa 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie 
szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" trybu 
przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 99, poz. 1073 z późn.zm.). 

§ 3. Uprawnionymi do wnioskowania o nadanie orderu, odznaczenia państwowego 
i resortowego są: 

a) dyrektor szkoły lub placówki - dla nauczyciela, pracownika obsługi szkoły oraz 
innej osoby legitymującej się wybitnym, uznanym dorobkiem w zakresie 
oświaty i wychowania, a której działalność związana jest z daną placówką, po 
pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną lub inny organ 
kolegialny pełniący funkcję rady pedagogicznej, 

b) organ prowadzący szkołę lub placówkę - dla dyrektora szkoły lub placówki 
oraz innej osoby legitymującej się wybitnym, uznanym dorobkiem w zakresie 
oświaty i wychowania, a której działalność związana jest z działalnością 

danego organu prowadzącego, 
c) Świętokrzyski Kurator Oświaty - dla dyrektora szkoły lub placówki, dla 

pracowników organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dla innej osoby 
legitymującej się wybitnym, uznanym dorobkiem w zakresie oświaty 

i wychowania. 

§ 4. W skład Komisji ds. opiniowania wniosków o nadanie orderu, odznaczeń 
państwowych oraz "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" wchodzą odpowiednio: 

a) Przewodniczący Komisji w osobie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub 
Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty, 

b) ośmiu przedstawicieli Kuratora, 
c) po czterech upoważnionych przedstawicieli wojewódzkich organizacji 

związkowych działających w środowisku nauczycielskim, 
d) sekretarz Komisji wyznaczony przez Kuratora. 

§ 5. Imienny skład Komisji każdorazowo powoływany jest zarządzeniem 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

§ 6 Komisja rozpatruje tylko wnioski spełniające wymogi formalne zawarte w 
odpowiednich rozporządzeniach regulujących zasady nadawania ww. odznaczeń 

oraz sporządzone na obowiązującym wzorze druku. 
§ 6.1. Czynności administracyjno - biurowe związane z wnioskami o nadanie 
orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych prowadzi sekretarz Komisji. 

2. Po otrzymaniu wniosków sekretarz podejmuje czynność polegające na: 
1) weryfikacji wniosków pod względem formalnym, 



2) sporządzeniu i przekazaniu Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty oraz 
członkom Komisji, wykazów wniosków sporządzonych poprawnie pod 
względem formalnym. 

§ 7. 1. Rozpatrywanie wniosków przez Komisję odbywa się w drodze głosowania 
jawnego. 

2. Decyzje podejmowane przez Komisję są prawomocne przy obecności 75% Jej 
członków. 

3. Wnioski uchwalane są bezwzględną większością głosów, w przypadku równej 
ilości głosów "za" i "przeciw" decyduje głos przewodniczącego Komisji. 

§ 8. 1. W celu usprawnienia pracy Komisji mogą być tworzone podkomisje 
rozpatrujące wnioski wg kryterium terytorialnego lub merytorycznego. 

2. Wnioski rozpatrywane przez podkomisję kierowane są do ostatecznego 
rozpatrzenia przez Komisję. 

§ 9. 1. Z obrad Komisji sekretarz sporządza protokół. 

2. Protokoły sporządzone przez podkomisje oraz podpisane przez członków 

opiniujących grup są załączane do protokołu sekretarza. 

§ 10. 1. Członkowie komisji zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich 
danych, do których mieli dostęp w związku z pracami w komisji. 

2. Przed przystąpieniem do prac w komisji, członkowie wypełniają stosowne w tym 
zakresie oświadczenie przedstawione przez sekretarza Komisji. 

§ 11. Ostateczną decyzję w sprawie wniosków zaopiniowanych przez Komisję 

podejmuje Świętokrzyski Kurator Oświaty. 

§ 12. Traci moc Zarządzenie Nr 9 I 2010 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 
3 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Komisji ds. opiniowania 
wniosków w sprawach o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i 
resortowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. 

§ 13. Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe. 

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



UZASADNIENIE 
W oparciu o obowiązujące przepisy, w celu przeprowadzenia właściwej selekcji 
wniosków dotyczących odznaczeń, powołuje się Komisję ds. opiniowania wniosków 
o nadanie orderu, odznaczeń państwowych oraz resortowych działającą przy 
Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. 
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