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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty 

(druk nr 570 ) 

 

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572, z późn. zm.)  

 

Art. 22a. 

1. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do 

użytku szkolnego. 

2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego lub 

program nauczania. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza 

do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania 
przedszkolnego lub program nauczania. 

2a. (uchylony). 

2b. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy wychowania przedszkolnego lub 

programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania 

przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest 

odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i 

szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla 

danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - 

także całości podstawy programowej kształcenia w zawodach, w których kształci szkoła.  

2c. (uchylony). 

2d. (uchylony). 

[2e. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw 
podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.] 

<2e. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, który 

obowiązuje w roku szkolnym.> 

2f. (uchylony). 

2g. (uchylony). 

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku podręczników do szkół 

artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w 

drodze decyzji administracyjnej, dopuszcza do użytku szkolnego odpowiednio podręczniki 
i podręczniki do szkół artystycznych. 

4. Podręcznik może być dopuszczony do użytku szkolnego, jeżeli uzyskał pozytywne opinie 

rzeczoznawców wskazanych odpowiednio przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
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spośród rzeczoznawców wpisanych na listy rzeczoznawców prowadzone przez tych 

ministrów. 

5. Podmiot ubiegający się o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego wnosi opłatę. 

6. (uchylony). 

7.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku podręczników do szkół 

artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w 

drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć dopuszczenie do użytku szkolnego 

podręcznika: 

1) na wniosek podmiotu, który posiada tytuł prawny do podręcznika; 

2) z urzędu - w przypadku gdy co najmniej dwóch rzeczoznawców, o których mowa w 

ust. 4, stwierdzi, że podręcznik utracił aktualność lub przydatność dydaktyczną, albo od 

wyczerpania nakładu minęły 3 lata i nie przewiduje się wznowienia wydania. 

8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku programów i 

podręczników do szkół artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, określa, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów 
wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły; 

2) szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podręczniki dopuszczane do użytku 

szkolnego; 

3) szczegółowe warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego; 

4) warunki, jakie muszą spełnić osoby wpisywane na listę rzeczoznawców, oraz warunki i 
tryb skreślania z listy; 

5) wysokość i tryb wnoszenia opłat w postępowaniu o dopuszczenie podręcznika do 

użytku szkolnego, a także warunki wynagradzania rzeczoznawców. 

9. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 8, powinno w szczególności przewidywać 

obowiązek uwzględniania w podręcznikach treści nauczania zawartych w podstawach 

programowych oraz uwzględniać: 

1) zapewnienie zgodności programów wychowania przedszkolnego i programów 
nauczania z treściami nauczania zawartymi w podstawach programowych; 

2) posiadanie przez rzeczoznawców wykształcenia wyższego oraz doświadczenia w pracy 

naukowej lub dydaktycznej; 

3) instytucje, których rekomendacja jest wymagana przy ubieganiu się o wpisanie na listę 
rzeczoznawców; 

4) prowadzenie wykazów podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego; 

5) wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie podręcznika do użytku 

szkolnego, z możliwością różnicowania opłat w zależności od rodzaju podręcznika oraz 
etapu edukacyjnego, do którego są przeznaczone. 

<Art. 22c.  

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku podręczników do 

szkół artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, może zlecić opracowanie i wydanie podręcznika lub jego części.  

2. Podręcznik lub jego część opracowane w wyniku zlecenia, o którym mowa w ust. 1, 

oraz zaakceptowane odpowiednio przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, są dopuszczone do użytku szkolnego z mocy prawa.> 


