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Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 513) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy  

 





 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona na 55. posiedzeniu Sejmu w dniu 6 grudnia 2013 r. 

w efekcie rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (druk nr 1917), który został wniesiony w trybie pilnym. 

„Rada Ministrów uznała wymieniony projekt ustawy za pilny w związku 

z koniecznością wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r., 

w którym stwierdzono niezgodność z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP przepisów dotyczących 

rekrutacji do publicznych przedszkoli i publicznych szkół (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty) ze względu na brak odpowiednich regulacji 

na poziomie ustawy. Przepis art. 22 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy straci moc obowiązującą z dniem 

19 stycznia 2014 r. i w związku z tym brak będzie podstaw prawnych do przeprowadzenia 

rekrutacji dzieci i młodzieży do publicznych przedszkoli, szkół i placówek na rok 

2014/2015”. 



Prace nad projektem ustawy, w tym pierwsze czytanie, prowadziła sejmowa Komisja 

Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej. 

Ponadto została powołana podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego 

projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. 

Efekt pracy wymienionych komisji sejmowych oraz podkomisji nadzwyczajnej 

został zawarty w sprawozdaniu (druk nr 1952), w którym w odniesieniu do przedłożenia 

rządowego usunięto część przepisów niezwiązanych z wykonaniem orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego. Między innymi zrezygnowano z regulacji dotyczycącej funkcjonowania 

świetlic szkolnych, a także przekazywania wykonywania zadań oświatowych osobie prawnej 

utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub osobie prawnej, w której 

ta jednostka ma udziały. 

Ponadto w wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy będą przyjmowani kandydaci, którzy 

nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych. 

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 4 grudnia 2013 r. został 

zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu ustawy oraz dwie poprawki. W związku z tym 

projekt ustawy został ponownie skierowany do wymienionych komisji w celu przedstawienia 

dodatkowego sprawozdania. Jedna ze zgłoszonych poprawek wprowadzała przepis 

stanowiący, że kurator oświaty nie może wyrazić zgody na zatrudnienie osoby niebędącej 

nauczycielem do prowadzenia zajęć z podstawy programowej. Natomiast w drugiej poprawce 

wnioskodawcy proponowali, aby zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami 

komunikacji publicznej do ukończenia przez dziecko 7 lat był zadaniem zleconym z zakresu 

administracji rządowej. 

W trakcie trzeciego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 6 grudnia 2013 r. wniosek 

o odrzucenie projektu ustawy oraz zgłoszone poprawki nie uzyskały poparcia. 

Natomiast za przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw opowiedziało się 232 posłów, 183 było przeciw, a 33 

posłów wstrzymało się od głosowania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Przedmiotowa ustawa wprowadza do ustawy o systemie oświaty nowy rozdział 2a, 

który określa zasady przyjmowania dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych odpowiednio 



do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, 

publicznych szkół i publicznych placówek. Natomiast w niektórych przepisach tej ustawy 

przy wskazywaniu szkoły pominięte zostało doprecyzowanie wskazujące, że dany przepis 

dotyczy szkoły publicznej. W związku z powyższym wydaje się zasadnym wprowadzenie 

poprawek w celu doprecyzowania określonych przepisów w tym zakresie. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 1 w pkt 11, w art. 20a w ust. 1 po wyrazach „klas pierwszych” dodaje się wyraz 

„publicznych”; 

2) w art. 1 w pkt 11, w art. 20l w części wspólnej po wyrazach „do wybranych” dodaje się 

wyraz „publicznych”; 

3) w art. 12 w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach „kandydatów do” dodaje się wyraz 

„publicznych”; 

4) w art. 13: 

a) w ust. 2 po wyrazach „2015/2016 do” oraz po wyrazach „szkół dla dorosłych,” 

dodaje się wyraz „publicznych”, 

b) w ust. 3 po wyrazach „2013/2014 do” oraz po wyrazach „szkół dla dorosłych,” 

dodaje się wyraz „publicznych”; 

2. W art. 1 w pkt 11, w art. 20f w ust. 1 w pkt 2 wskazano, że do klasy pierwszej 

publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkół, o których mowa w określonych 

przepisach, w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe 

przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie 

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane 

zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych 

lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich. 

Zgodnie § 156 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej jeżeli odesłanie stosuje się tylko 

ze względu na potrzebę osiągnięcia skrótowości tekstu, w przepisie odsyłającym 

jednoznacznie wskazuje się przepis lub przepisy prawne, do których się odsyła. 

Biorąc pod uwagę przytoczoną zasadę, w wyżej wymienionym przepisie należy 

jednoznacznie wskazać, że kandydaci powinni posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające 

orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 

wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.). 



Propozycja poprawek: 

1) w art. 1 w pkt 11, w art. 20f w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „w sprawie badań 

lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, 

studentów i uczestników studiów doktoranckich” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. 

zm.)”; 

2) w art. 1 w pkt 11, w art. 20t w ust. 2 w pkt 4w lit. e wyrazy „w sprawie badań 

lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, 

studentów i uczestników studiów doktoranckich” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy”; 

 

3. W art. 1 w pkt 11, w art. 20g w ust. 2 w pkt 2 w lit d wskazano, że w przypadku 

większej liczby kandydatów spełniających określone warunki, niż liczba wolnych miejsc 

w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego w przypadku kandydata 

pełnoletniego brane jest pod uwagę kryterium niepełnosprawności innej osoby bliskiej, 

nad którą kandydat sprawuje opiekę.  

Wymieniony przepis nie precyzuje kogo należy rozumieć pod pojęciem „osoba 

bliska”, co może powodować problemy interpretacyjne. 

W związku z powyższym wydaje się zasadnym rozważenie możliwości 

doprecyzowania tego przepisu. 

 

4. Analogiczna uwaga, jak przedstawiona w pkt 2, dotycząca stosowania Zasad 

techniki prawodawczej odnosi się także do regulacji zawartej w art. 1 pkt 11, art. 20h ust. 1 

pkt 1. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 11, w art. 20h w ust. 1 w pkt 2 oraz w art. 12 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy 

„w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież 

do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia” 

zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)”;  

 

5. W art. 1 w pkt 11, w art. 20ze w ust. 2 określono, że dane osobowe kandydatów 

nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane 



w publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej 

szkole lub publicznej placówce, które przeprowadzały postępowanie rekrutacyjne, przez 

okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki została 

wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 

prawomocnym wyrokiem.  

Powyższy przepis nie określa, jak długo będą mogły być przechowywane dane 

osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, 

w przypadku, gdy na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki została 

wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 

prawomocnym wyrokiem. 

W związku z powyższym należy rozważyć doprecyzowanie tej regulacji. 

 

6. Uwagi redakcyjne: 

1)  w art. 1 w pkt 11, w art. 20b w pkt 1 wyrazy „samotnym wychowywaniu dziecka” 

zastępuje się wyrazami „samotnym wychowywaniu kandydata”; 

2) w art. 1 w pkt 11, w art. 20c w ust. 2 w pkt 6 skreśla się wyrazy „w rodzinie”; 

3) w art. 1 w pkt 11, w art. 20h w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyraz „kandydata”; 

4) w art. 1 w pkt 11, w art. 20u w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „kandydata i kandydata” zastępuje 

się wyrazami „i kandydata”; 

5) w art. 19 w pkt 1 skreśla się wyrazy „w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą,”. 

 

 

 

 

Główny legislator 

Danuta Drypa 


