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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 19. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2012 r. ustawę  

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. 
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USTAWA 
z dnia 27 lipca 2012 r. 

 
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy  

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
 

Art. 1.  
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 80: 
a) po ust. 3h dodaje się ust. 3i w brzmieniu: 

„3i. W przypadku szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w 
klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu 
lub czerwcu, dotacja, o której mowa w ust. 3, przysługuje również na 
każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym ab-
solwent ukończył szkołę.”, 

b) ust. 6a otrzymuje brzmienie: 
„6a. Do dotacji, o których mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio ust. 3d–

3g oraz 3i.”; 
2) w art. 90: 

a) po ust. 2e dodaje się ust. 2f w brzmieniu: 
„2f. W przypadku szkół niepublicznych  o uprawnieniach szkół publicznych, 

w których  zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  w klasach (semestrach) 
programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja, o 
której mowa w ust. 2a, przysługuje również na każdego absolwenta szko-
ły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył 
szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę.”, 

b) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 

2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 
1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, 
poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, 
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 
235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, 
poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 
r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206. 
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„Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 
niewymienionych w ust. 2a przysługują na każdego ucznia uczestniczą-
cego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym 
miesiącu, w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie odpo-
wiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w 
szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jed-
nego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną 
poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę 
uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 
udzielania dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3h oraz 3i.”, 

 

c) po ust. 3g dodaje się ust. 3h i 3i w brzmieniu: 
„3h. Dotacje dla szkół, o których mowa w ust. 3, przysługują za lipiec i sier-

pień na każdego ucznia, który w czerwcu spełnił warunek uczestniczenia 
w zajęciach, o którym mowa w ust. 3. 

3i. Do szkół, o których mowa w ust. 3, w których zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze  w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą 
się w kwietniu lub czerwcu, przepis ust. 2f stosuje się odpowiednio.”, 

d) ust. 4c otrzymuje brzmienie: 
„4c. Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół 

publicznych niewymienionych w ust. 4b przysługują na każdego ucznia 
uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
w danym miesiącu, w wysokości nie niższej niż 50% wydatków bieżą-
cych ustalonych dla szkół tego samego typu prowadzonych przez mini-
stra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w przelicze-
niu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną 
szkołę poda ministrowi właściwemu do spraw kultury i dziedzictwa na-
rodowego planowaną liczbę uczniów, nie później niż do dnia 30 września 
roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.”, 

e) ust. 4f otrzymuje brzmienie: 
„4f. Do dotacji, o których mowa w ust. 4a–4d, stosuje się odpowiednio ust. 

2f oraz 3d–3i.”. 
 

Art. 2. 
W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) w art. 22 w pkt 2 kropkę zastępuje się 
średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) art. 1 pkt 27 w zakresie dotyczącym art. 64 ust. 4 i 5, który wchodzi w życie z 
dniem 1 września 2014 r.”. 

 
Art. 3.  

Dotacje, o których mowa w art. 80 ust. 3 oraz art. 90 ust. 2a i 3 ustawy wymienionej w 
art. 1 niniejszej ustawy, w przypadku szkół, w których zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwiet-
niu lub czerwcu 2012 r., przysługują również na każdego absolwenta szkoły w okresie 
od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku 
szkolnego 2011/2012. 
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Art. 4.  
Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2012 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. b 
i pkt 2 lit. b–e, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 
 
 
 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
  
 (-) Ewa Kopacz 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


