
Warszawa, dnia 21 maja 2019 r. 

Poz. 26 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Ś R O D O W I S K A 1 )  

z dnia 21 maja 2019 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu  

na kandydata na stanowisko dyrektora Technikum Leśnego w Miliczu 

Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1.  Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata 

na stanowisko dyrektora Technikum Leśnego w Miliczu, dalej "TL w Miliczu", w składzie: 

1) Tomasz Zygmont – przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego TL w Miliczu; 

2) Jacek Falkowski – przedstawiciel organu prowadzącego TL w Miliczu; 

3) Grażyna Strządała – przedstawiciel organu prowadzącego TL w Miliczu; 

4) Agnieszka Sakowicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad TL 

w Miliczu; 

5) Zbigniew Kłosowski – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad TL 

w Miliczu; 

6) Katarzyna Kaliszczak – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny  

nad TL w Miliczu;  

7) Bartłomiej Pudłowski – przedstawiciel Rady Pedagogicznej TL w Miliczu; 

8) Paulina Szymańska – przedstawiciel Rady Pedagogicznej TL w Miliczu; 

9) Ewelina Fabiańczyk-Kustosz – przedstawiciel Rady Rodziców TL w Miliczu; 

                                                 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 

Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96). 
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10) Katarzyna Antkowiak – przedstawiciel Rady Rodziców TL w Miliczu; 

11) Małgorzata Dziarko – przedstawiciel MOZ NSZZ "Solidarność" Powiatu Milickiego; 

12) Katarzyna Potocka – przedstawiciel Oddziału w Miliczu Związku Nauczycielstwa                                          

Polskiego Okręgu Dolnośląskiego. 

 

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

MINISTER ŚRODOWISKA 

Henryk Kowalczyk 
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UZASADNIENIE 

Wydanie zarządzenia Ministra Środowiska w sprawie powołania komisji konkursowej  

w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Technikum Leśnego 

w Miliczu wiąże się z koniecznością wyłonienia osoby, która zostanie powołana na ww. 

stanowisko. 

Zgodnie z art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wyłania się 

w drodze konkursu. Art. 63 ust. 14 ww. ustawy stanowi, że w celu przeprowadzenia konkursu 

organ prowadzący szkołę powołuje komisję konkursową, w skład której wchodzi  

po trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny nad szkołą, po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców danej 

szkoły oraz po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych 

w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich 

jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych 

wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających 

nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę, w której konkurs się odbywa. 

Minister Środowiska jako organ prowadzący szkoły leśne, powołuje komisję konkursową, 

w skład której wchodzi sześciu przedstawicieli Ministra Środowiska (trzech przedstawicieli 

Ministra Środowiska jako organu prowadzącego Technikum Leśne w Miliczu i trzech 

przedstawicieli Ministra Środowiska jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad 

Technikum Leśnym w Miliczu), dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej Technikum 

Leśnego w Miliczu, dwóch przedstawicieli Rady Rodziców tej szkoły oraz jeden przedstawiciel 

Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Powiatu Milickiego i jeden 

przedstawiciel Oddziału w Miliczu Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręgu 

Dolnośląskiego, jako przedstawiciele organizacji związkowych reprezentatywnych 

w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego zrzeszających nauczycieli. 

Rada Pedagogiczna Technikum Leśnego w Miliczu do udziału w komisji konkursowej 

jako swoich przedstawicieli delegowała pana Bartłomieja Pudłowskiego i panią Paulinę 

Szymańską. 

Rada Rodziców Technikum Leśnego w Miliczu do udziału w komisji konkursowej jako 

swoich przedstawicieli delegowała panią Ewelinę Fabiańczyk-Kustosz i panią Katarzynę 

Antkowiak. 



– 5 – 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" jako swojego 

przedstawiciela w komisji konkursowej delegowała panią Małgorzatę Dziarko. 

Odział w Miliczu Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręgu Dolnośląskiego jako 

swojego przedstawiciela w komisji konkursowej delegował panią Katarzynę Potocką. 
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