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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 29 grudnia 1998 r.
w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur
Na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Kuratorium oświaty, zwane dalej "kuratorium", jest państwową jednostką budżetową
wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie, jako wyodrębniona
jednostka organizacyjna.
2. Kuratorium jest aparatem pomocniczym kuratora oświaty, zwanego dalej "kuratorem",
służącym do wykonywania przez kuratora zadań i kompetencji wynikających w
szczególności z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz z przepisów
odrębnych.
3. Nazwę, siedzibę oraz zakres działania kuratorium określa statut urzędu wojewódzkiego.
4. Pracą kuratorium kieruje kurator przy pomocy wicekuratora oraz osób zajmujących inne
stanowiska kierownicze. W przypadkach uzasadnionych rozmiarem zadań, w szczególności
liczbą nadzorowanych szkół i placówek, może być powołany drugi wicekurator.
5. Wicekurator wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez kuratora.
6. W przypadku gdy kurator nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa
wicekuratora rozciąga się na wszystkie kompetencje kuratora, a gdy powołano dwóch
wicekuratorów, kompetencje kuratora wykonuje wicekurator wyznaczony przez kuratora.
§ 2.
1. 2 W kuratorium tworzy się wydziały i stanowiska pracy w celu realizacji zadań
merytorycznych oraz obsługi organizacyjnej, uwzględniając:
1) charakter i zakres zadań i czynności;
2) wymagania praworządnego, skutecznego i ekonomicznego funkcjonowania
kuratorium;
3) potrzeby i warunki lokalne.
2. W celu zapewnienia właściwego wykonywania zadań wynikających ze sprawowania
nadzoru pedagogicznego w wydziałach kuratorium mogą być tworzone oddziały.
2a. 3 (uchylony).

3. W kuratorium tworzy się stanowiska pracy:
1) głównego księgowego,
2) radcy prawnego,
3) do spraw obronnych
- bezpośrednio podporządkowane kuratorowi.
4. Wieloosobowe stanowiska pracy mogą nosić nazwę zespołów.
§ 3. W kuratorium mogą być tworzone stanowiska kierownicze:
1) dyrektorów wydziałów;
2) dyrektorów delegatur;
3) zastępców dyrektorów wydziałów;
4) zastępców dyrektorów delegatur;
5) kierowników oddziałów.
§ 4.
1. Delegatury kuratorium mogą być tworzone z uwzględnieniem zasad:
1) sprawnego wykonywania zadań, w szczególności gdy wymaga tego sieć szkół i
placówek na obszarze województwa lub warunki komunikacyjne;
2) właściwego wykorzystania wykwalifikowanej kadry niezbędnej do sprawowania
nadzoru pedagogicznego;
3) racjonalnego wykorzystania środków budżetowych, w szczególności zmniejszenia
kosztów funkcjonowania administracji poprzez racjonalne wykorzystanie istniejącej bazy
lokalowej i wyposażenia technicznego.
2. Wniosek kuratora w sprawie utworzenia delegatury kuratorium powinien zawierać
uzasadnienie uwzględniające zasady określone w ust. 1 oraz siedzibę, obszar, zakres
działania i organizację delegatury.
3. W delegaturach mogą być tworzone wewnętrzne komórki organizacyjne - oddziały i
stanowiska pracy.
4. Nazwy, siedziby, obszary i zakresy działania delegatur określa statut urzędu
wojewódzkiego.
§ 5.
1. Szczegółową organizację oraz tryb pracy kuratorium, w tym jego delegatur, określa
regulamin kuratorium ustalony przez kuratora oświaty i zatwierdzony przez wojewodę.
2. Regulamin kuratorium określa w szczególności:
1) strukturę organizacyjną, w tym wykaz komórek organizacyjnych;
2) zadania komórek wymienionych w pkt 1;
3) wykaz stanowisk kierowniczych;
4) wykaz szkół i placówek, nad którymi kurator sprawuje nadzór pedagogiczny.
3. Kurator przesyła do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania
regulamin kuratorium, zatwierdzony przez wojewodę.
4. Zmiany regulaminu następują w trybie i na zasadach określonych dla jego ustalania i
zatwierdzania.
5. (uchylony).

§ 6.
1. W kuratorium zatrudnia się pracowników na stanowiskach:
1) urzędniczych, w tym wymagających kwalifikacji pedagogicznych;
2) pomocniczych, robotniczych i obsługi.
2. 4 (uchylony).
§ 7. Regulamin kuratorium udostępnia się do powszechnego wglądu.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
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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.2011.248.1480).
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§ 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 20 lutego 2017 r.
(Dz.U.2017.473) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 marca 2017 r.
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§ 2 ust. 2a uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 20 lutego 2017 r.
(Dz.U.2017.473) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 marca 2017 r.
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§ 6 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 lutego 2017 r. (Dz.U.2017.473)
zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 marca 2017 r.

