
ZARZĄDZENIE  NR 31

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 22 maja 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Kuratorium Oświaty w Warszawie 

Na podstawie  § 5 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 
1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur  (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 973 oraz z 2017 r. poz. 473) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W  załączniku do zarządzenia nr 27  Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 18 maja 
2018 r. w sprawie ustalenia  Regulaminu Organizacyjnego  Kuratorium Oświaty 
w Warszawie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 24 w ust. 3:
a)  pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) koordynowanie działań na terenie województwa oraz gromadzenie 
dokumentacji i informacji z zakresu: 

a) przyznawania wybitnie zdolnym uczniom stypendiów Prezesa Rady 
Ministrów, 

b) przyznawania wybitnie zdolnym uczniom stypendiów ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania;”,

b)     po pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:        
„6) koordynowanie działań na terenie województwa oraz gromadzenie 
dokumentacji i informacji z zakresu olimpiad przedmiotowych, turniejów 
wiedzy i umiejętności zawodowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych 
oraz współpraca z organizatorami w zakresie ich przeprowadzenia; 

        „7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kuratora.”;
2) w § 25 w ust.2 uchyla się pkt 23;
3) w § 26 w ust. 2 uchyla się pkt 18;
4) w § 28 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) udostępnianie informacji publicznej, w rozumieniu przepisów o dostępie do 
informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium i na 
wniosek;”.

 
§ 2. Wicekuratorów, dyrektorów wydziałów, dyrektorów delegatur oraz inne osoby kierujące 

komórkami organizacyjnymi w Kuratorium Oświaty w Warszawie zobowiązuje się 
do zapoznania z treścią Regulaminu Organizacyjnego wszystkich podległych 
pracowników.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Wojewodę Mazowieckiego, z dniem 
3 czerwca 2019 r. 

Mazowiecki Kurator Oświaty
                     /-/
        Aurelia Michałowska 
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