
8) art. 30 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 30. 1. Kuratora oświaty powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.  

2. Kandydata na stanowisko kuratora oświaty wyłania się w drodze konkursu.  

3. Konkurs ogłasza i przeprowadza wojewoda. 

4. Ogłoszenie konkursu następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia, w którym nastąpiło 

odwołanie kuratora oświaty.  

5. Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada: 

1) wykształcenie wyższe magisterskie; 

2) stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego; 

3) co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela, w tym co najmniej trzyletni staż na 

stanowisku, którego zakres zadań obejmował sprawowanie nadzoru pedagogicznego. 

6. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez wojewodę. W skład komisji 

konkursowej wchodzą: 

1) trzej przedstawiciele ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

2) dwaj przedstawiciele wojewody; 

3) jeden przedstawiciel sejmiku województwa; 

4) po jednym przedstawicielu wojewódzkich struktur związków zawodowych, zrzeszających 

nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. 

7. Do czasu powołania na stanowisko kuratora oświaty osoby wyłonionej w drodze konkursu albo 

ustalonej zgodnie z ust. 8 minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii 

wojewody, wyznacza, spośród osób zatrudnionych w kuratorium oświaty, osobę pełniącą obowiązki 

kuratora oświaty. 

8. Jeżeli do konkursu nie przystąpił żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie został wyłoniony 

żaden kandydat, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii wojewody, 

może powołać na stanowisko kuratora oświaty ustaloną przez siebie osobę spełniającą warunki, o 

których mowa w ust. 5.  

9. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, regulamin 

konkursu na stanowisko kuratora oświaty, wzór ogłoszenia o konkursie, tryb pracy komisji 

konkursowej oraz sposób głosowania, a także możliwość unieważnienia konkursu w przypadku 

naruszenia przepisów dotyczących jego przeprowadzania, kierując się sprawnością i efektywnością 

prac komisji.  

10. Na wniosek kuratora oświaty, po zasięgnięciu opinii wojewody, minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania powołuje i odwołuje wicekuratorów oświaty. 



 


