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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

 

o finansowaniu zadań oświatowych 

 

(druk nr 625 ) 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) 

 

Art. 1. 

1. Ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni 

w: 

1)  publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz placówkach doskonalenia 

nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), z zastrzeżeniem ust. 2 pkt la, lb oraz pkt 2 lit. a; 

2)   zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich działających na podstawie 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1654 oraz z 2017 r. poz. 773); 

3)   (uchylony); 

4)   publicznych kolegiach pracowników służb społecznych. 

1a. (uchylony). 

2. Ustawie podlegają również, w zakresie określonym ustawą: 

1)   nauczyciele mianowani lub dyplomowani zatrudnieni na stanowiskach, na których 

wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w: 

a)  urzędach organów administracji rządowej, 

b)  kuratoriach oświaty, 

c)  specjalistycznej jednostce nadzoru, 

d)  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych, 

e)  organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, 

schroniskami dla nieletnich oraz szkołami przy zakładach karnych; 
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1a)  nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach i szkolnych punktach 

konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych 

i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej; 

1b)  nauczyciele zatrudnieni w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o 

zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół 

artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów 

zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, oraz publicznej placówce 

doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, o 

których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i ust. 14 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 

2)   nauczyciele zatrudnieni w: 

a)  publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby 

fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, 

b)  przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, o których mowa w ust. 1 

pkt 1, oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych [;] <,> 

<c) publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 

osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz niepublicznych innych formach wychowania 

przedszkolnego;> 

3)   nauczyciele urlopowani na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o 

związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881); 

4)   pracownicy zatrudnieni u pracodawców niewymienionych w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1-3, 

pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kierowników 

praktycznej nauki zawodu, posiadający kwalifikacje określone dla nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu oraz wykonujący pracę dydaktyczną i wychowawczą w 

wymiarze przewidzianym dla tych nauczycieli; 

5)   pracownicy zatrudnieni w Ochotniczych Hufcach Pracy na stanowiskach 

wychowawców, pedagogów oraz na stanowiskach kierowniczych, posiadający 

kwalifikacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, wykonujący pracę dydaktyczną i 

wychowawczą co najmniej w połowie obowiązującego ich czasu pracy. 
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Art. 6. 

Nauczyciel obowiązany jest: 

1)   rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym 

zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę; 

2)   wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3)   dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

<3a) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły;> 

4)   kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 

człowieka; 

5)   dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

 

Art. 6a. 

[1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy 

nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie 

roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w 

art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: 

1)   nauczyciela; 

2)   organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3)   organu prowadzącego szkołę; 

4)   rady szkoły; 

5)   rady rodziców.] 

<1. Praca nauczyciela podlega ocenie. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się: 

1) po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela 

mianowanego i nauczyciela dyplomowanego; 

2) po zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9g ust. 8; 

3) co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, 

nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.> 

<1a. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, upływa w okresie 

odbywania przez nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego stażu na 
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kolejny stopień awansu zawodowego, oceny pracy dokonuje się po zakończeniu tego 

stażu. 

1b. W razie usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 3 

miesiące, termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ulega przedłużeniu o czas tej 

nieobecności. 

1c. W przypadku zmiany miejsca zatrudnienia nauczyciela ocena pracy jest 

dokonywana nie wcześniej niż po upływie roku od dnia podjęcia pracy w danej 

szkole, a termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ulega odpowiednio przedłużeniu. 

1d. Ocena pracy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela 

dyplomowanego może być także dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak 

niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły 

lub na wniosek: 

1) nauczyciela; 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli 

placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty; 

3) organu prowadzącego szkołę; 

4) rady szkoły; 

5) rady rodziców. 

1e. Kryteria oceny pracy nauczyciela dotyczą stopnia realizacji obowiązków określonych 

w art. 6 i art. 42 ust. 2 oraz w art. 5 ustawy – Prawo oświatowe i obejmują wszystkie 

obszary działalności szkoły odpowiednio do posiadanego stopnia awansu 

zawodowego. 

1f. Kryteria oceny pracy dyrektora szkoły dotyczą stopnia realizacji obowiązków 

określonych w art. 6 i art. 7 oraz w art. 68 ust. 1, 5 i 6 ustawy – Prawo oświatowe, a w 

przypadku realizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych – także obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 

oraz w art. 5 ustawy – Prawo oświatowe. 

1g. Na ocenę pracy nauczyciela i dyrektora szkoły nie mogą mieć wpływu jego 

przekonania religijne i poglądy polityczne, a także odmowa wykonania przez niego 

polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania, że 

wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia albo dobrem publicznym.> 

[2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym 

niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 1.] 
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<2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie 

dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, a w przypadku oceny pracy 

dokonywanej z własnej inicjatywy oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 

– w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia nauczyciela na 

piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy.> 

<2a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dyrektor szkoły jest obowiązany 

dokonać oceny pracy nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia 

złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 9c ust. 3. 

2b. Do okresów, o których mowa w ust. 2 i 2a, nie wlicza się okresów usprawiedliwionej 

nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 14 dni, oraz okresów ferii 

szkolnych wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego, a w 

przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane 

ferie szkolne – okresów urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwanie co 

najmniej 14 dni kalendarzowych.> 

3. (uchylony). 

[4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem 

uogólniającym: 

1)   ocena wyróżniająca; 

2)   ocena dobra; 

3)   ocena negatywna. 

5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może 

zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.] 

<4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem 

uogólniającym: 

1) ocena wyróżniająca; 

2) ocena bardzo dobra; 

3) ocena dobra; 

4) ocena negatywna. 

5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu: 

1) zasięga opinii rady rodziców, z wyjątkiem szkół i placówek, w których nie 

tworzy się rad rodziców; 

2) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – zasięga opinii 

opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu; 
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3) może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego; 

4) na wniosek nauczyciela zasięga, a z własnej inicjatywy może zasięgnąć opinii 

właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela, a w przypadku 

braku takiej możliwości – opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub 

mianowanego, a w przypadku nauczyciela publicznego kolegium pracowników 

służb społecznych – opinii opiekuna naukowo-dydaktycznego.> 

<5a. Rada rodziców przedstawia pisemną opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii 

przez radę rodziców nie wstrzymuje dokonywania oceny pracy. 

5b. W przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, oceny 

pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem 

zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór 

pedagogiczny, a w przypadku innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli, 

szkół i placówek, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 – nauczyciel upoważniony 

przez organ prowadzący. 

5c. W przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, oceny 

pracy nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze i sprawującego w tej 

szkole nadzór pedagogiczny dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek 

doskonalenia nauczycieli – dyrektor szkoły w porozumieniu z kuratorem oświaty. 

5d. W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć na podstawie art. 22 ust. 1 oceny pracy nauczyciela dokonuje 

dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć. 

5e. W przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 3, oceny pracy nauczyciela po 

zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego dokonuje dyrektor szkoły 

wyznaczony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z 

dyrektorami szkół, w których nauczyciel odbywał staż. 

5f. Oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego, 

dokonuje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu oceny 

pracy dokonanej przez dyrektora właściwej placówki doskonalenia nauczycieli, w 

zakresie dotyczącym wykonywania zadań doradcy metodycznego.> 
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[6. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie 

obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w 

porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ prowadzący 

szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny - oceny dokonuje ten 

organ. 

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu 

opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Przy 

ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.] 

<6. Oceny pracy dyrektora szkoły, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie 

obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki 

dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy dokonuje organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w 

przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym 

nadzór pedagogiczny – oceny dokonuje ten organ. W przypadku placówek 

doskonalenia nauczycieli oceny pracy dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, 

nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora placówki 

doskonalenia nauczycieli, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki 

dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy 

dokonuje kurator oświaty w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. 

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły, nauczyciela, 

któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz 

nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co 

najmniej 6 miesięcy po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji 

związkowych działających w tej szkole.> 

<7a. Do oceny pracy, o której mowa w ust. 6, przepisy ust. 2–2b stosuje się 

odpowiednio.> 

8. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego 

uwag i zastrzeżeń. 

<8a. Nauczyciel, po ustaleniu oceny jego pracy, otrzymuje kartę oceny pracy 

zawierającą ocenę pracy, jej uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia 

odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny. 
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8b. Przy dokonywaniu oceny pracy do doręczeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 39, 

art. 42, art. 43, art. 44, art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).> 

[9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje: 

1)   nauczycielowi - prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą; 

2)   dyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie 

obowiązków dyrektora szkoły - prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny 

jego pracy do organu, który tę ocenę ustalił. 

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku 

zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje 

odwołanie.] 

<9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje: 

1) nauczycielowi – prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora 

szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, 

a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – prawo 

wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora placówki, do kuratora 

oświaty; 

2) dyrektorowi szkoły, nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie 

obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczycielowi pełniącemu w zastępstwie 

obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy, a także 

dyrektorowi placówki doskonalenia nauczycieli, nauczycielowi, któremu 

czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora placówki doskonalenia 

nauczycieli, oraz nauczycielowi pełniącemu w zastępstwie obowiązki dyrektora 

placówki doskonalenia nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy – prawo 

złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny jego pracy do organu, który tę 

ocenę ustalił. 

10. Odwołanie albo wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy rozpatruje zespół 

oceniający powołany przez organ, o którym mowa w ust. 9.> 

<10a. Organ, o którym mowa w ust. 9, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania 

albo wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy, po rozpatrzeniu odwołania albo 

wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy przez zespół oceniający: 
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1) podtrzymuje ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ, o którym 

mowa w ust. 6, albo 

2) uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ, o którym mowa 

w ust. 6, oraz ustala nową ocenę pracy nauczyciela, albo 

3) uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ, o którym mowa 

w ust. 6, oraz przekazuje sprawę do ponownego ustalenia oceny pracy, jeżeli 

ocena pracy została dokonana z naruszeniem prawa. 

10b. Ocena pracy ustalona przez organ, o którym mowa w ust. 9, w wyniku odwołania 

albo wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy jest sporządzana w formie pisemnej i 

zawiera uzasadnienie. 

10c. Ocena pracy ustalona przez organ, o którym mowa w ust. 9, jest ostateczna.> 

11. (uchylony). 

[12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół 

artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich odpowiednio - minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Minister 

Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i 

wychowania, określą, w drodze rozporządzeń, kryteria i tryb dokonywania oceny pracy 

nauczyciela, tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu 

oceniającego, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu wykonywania pracy 

przez nauczyciela.] 

<12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli 

szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich odpowiednio – 

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz 

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty 

i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria i tryb 

dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i 

sposób powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania 

odwoławczego, mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu 

wykonywania pracy przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego, a w przypadku nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze także 

wykonywania obowiązków związanych z zajmowanym stanowiskiem, zróżnicowania 

szczegółowych kryteriów oceny pracy dla poszczególnych stopni awansu 
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zawodowego oraz uwzględnienia w szczegółowych kryteriach oceny pracy 

dokonywanej po zakończeniu stażu stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego 

nauczyciela.> 

[13. Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w 

art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a także z inicjatywy 

dyrektora lub na wniosek organu prowadzącego. Praca nauczyciela, któremu powierzono 

stanowisko dyrektora w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 

pkt 2, podlega ocenie na jego wniosek lub na wniosek organu prowadzącego. W 

przypadku gdy dyrektorem przedszkola, placówki lub szkoły jest osoba nieposiadająca 

kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczycieli dokonuje nauczyciel upoważniony 

przez organ prowadzący. Przepisy ust. 4-10 i 12 stosuje się odpowiednio.] 

<14. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz zakładowych 

organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji 

związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o 

Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 

1240) albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w 

skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 

lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego, zrzeszających nauczycieli, które przedstawiły dyrektorowi szkoły 

informację, o której mowa w art. 25
1
 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o 

związkach zawodowych, ustala regulamin określający wskaźniki oceny pracy 

nauczycieli, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny 

pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz 

uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole.  

15. W przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, regulamin, 

o którym mowa w ust. 14, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem 

zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór 

pedagogiczny, a w przypadku innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli, 

szkół i placówek, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 – nauczyciel upoważniony 

przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii, o których mowa w ust. 14.  

16. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organami prowadzącymi 

szkoły, a w przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny – ten organ, po zasięgnięciu opinii organizacji 
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związkowych zrzeszających nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z 

dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego, oraz organizacji związkowych, reprezentatywnych w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach 

dialogu społecznego, w skład których wchodzą organizacje związkowe zrzeszające 

nauczycieli, ustala regulamin określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół, 

nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły 

oraz nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co 

najmniej 6 miesięcy, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów 

oceny pracy, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 12, oraz 

uwzględniające specyfikę pracy w szkołach, w których dany organ sprawuje nadzór.  

17. W przypadku placówek doskonalenia nauczycieli regulamin określający wskaźniki 

oceny pracy dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli, którym 

czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora placówki doskonalenia 

nauczycieli, oraz nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora placówki 

doskonalenia nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy, odnoszące się do 

spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 12, oraz uwzględniające specyfikę pracy w tych 

placówkach, ustala kurator oświaty w porozumieniu z organami prowadzącymi 

placówki doskonalenia nauczycieli, po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych 

zrzeszających nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 

2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, oraz 

organizacji związkowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 

2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, w 

skład których wchodzą organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli. 

18. Jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek 

doskonalenia nauczycieli – kurator oświaty, nie uzyska porozumienia z organem 

prowadzącym szkołę albo placówkę doskonalenia nauczycieli w sprawie regulaminu, 

o którym mowa w ust. 16 i 17, regulamin ten ustala odpowiednio organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny albo kurator oświaty.> 
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Art. 9a. 

1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 

1)   nauczyciel stażysta; 

2)   nauczyciel kontraktowy; 

3)   nauczyciel mianowany; 

4)   nauczyciel dyplomowany. 

2. Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w 

szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole 

wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek 

zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela 

kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 

3-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w 

kolegium pracowników służb społecznych uzyskują stopień nauczyciela mianowanego. 

<5. Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co 

najmniej 5-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku 

pracy w szkole uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.> 

 

 

Art. 9b. 

[1. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie 

wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3, odbycie 

stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1-3, zakończonego pozytywną oceną dorobku 

zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6, oraz: 

1)   w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po 

przeprowadzonej rozmowie; 

2)   w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją 

egzaminacyjną; 

3)   w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej 

po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej 

rozmowie.] 
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<1. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest 

spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 

2 i 3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1–3, zakończonego co najmniej dobrą 

oceną pracy, oraz: 

1) w przypadku nauczyciela stażysty – zdanie egzaminu przed komisją 

egzaminacyjną; 

2) w przypadku nauczyciela kontraktowego – zdanie egzaminu przed komisją 

egzaminacyjną; 

3) w przypadku nauczyciela mianowanego – uzyskanie akceptacji komisji 

kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela 

i przeprowadzonej rozmowie.> 

2. Komisje kwalifikacyjne lub egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają 

odpowiednio postępowania kwalifikacyjne lub egzaminacyjne na wniosek nauczyciela 

skierowany odpowiednio do dyrektora szkoły lub właściwego organu, o którym mowa w 

ust. 4 pkt 2-4. 

3. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania 

kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, 

o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia 

awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. 

3a. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania 

kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy 

organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia 

awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. 

[4. Nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa w ust. 1, oraz nauczycielom 

zatrudnionym w trybie art. 9a ust. 3 lub 4, w drodze decyzji administracyjnej, stopień 

awansu zawodowego nadaje: 

1)   nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego - dyrektor szkoły; 

2)   nauczycielowi kontraktowemu stopień nauczyciela mianowanego - organ prowadzący 

szkołę; 

3)   nauczycielowi mianowanemu stopień nauczyciela dyplomowanego - organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny; 

4)  nauczycielom, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 1b oraz art. 9e ust. 3, odpowiedni 

stopień - właściwy minister. 
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5. Akt nadania stopnia awansu zawodowego zawiera w szczególności: nazwę komisji 

kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu 

akceptacji lub zdaniu egzaminu, stopień awansu zawodowego, a także informację o 

poziomie wykształcenia nauczyciela. W przypadku uzyskania stopnia awansu zawodowego 

z mocy prawa albo w sposób określony w art. 9a ust. 3 lub 4 akt nadania stopnia awansu 

zawodowego nie zawiera odpowiednio nazwy komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, 

numeru i daty wydania zaświadczenia o akceptacji lub zdaniu egzaminu.] 

|<4. Nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa w ust. 1, oraz nauczycielom 

zatrudnionym w trybie art. 9a ust. 3, 4 lub 5, w drodze decyzji administracyjnej, 

stopień awansu zawodowego nadaje: 

1) stopień nauczyciela kontraktowego – dyrektor szkoły; 

2) stopień nauczyciela mianowanego – organ prowadzący szkołę; 

3) stopień nauczyciela dyplomowanego – organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a 

w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem 

placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, 

ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe – kurator oświaty; 

4) odpowiedni stopień nauczycielom, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 1b oraz 

art. 9e ust. 3 – właściwy minister. 

5. Akt nadania stopnia awansu zawodowego zawiera w szczególności: nazwę komisji 

kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia 

o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu, stopień awansu zawodowego, a także 

informację o poziomie wykształcenia nauczyciela. W przypadku uzyskania stopnia 

awansu zawodowego z mocy prawa albo w sposób określony w art. 9a ust. 3, 4 lub 5 

akt nadania stopnia awansu zawodowego nie zawiera odpowiednio nazwy komisji 

kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numeru i daty wydania zaświadczenia o 

akceptacji lub zdaniu egzaminu.> 

6. W przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w ust. 1, 

dyrektor szkoły lub właściwy organ, o którym mowa w ust. 4 pkt 2-4, odmawia 

nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego. 

[7. Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w 

sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 oraz ust. 6, są odpowiednio: 

1)   w stosunku do dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę; 
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2)   w stosunku do organu prowadzącego szkołę - organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny; 

3)   w stosunku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny - właściwy minister.] 

<7. Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 1–3 oraz ust. 6, są 

odpowiednio: 

1) w stosunku do dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę, a w przypadku, gdy 

dyrektor szkoły jest jednocześnie osobą prowadzącą szkołę – organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny; 

2) w stosunku do organu prowadzącego szkołę – organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli, z 

wyjątkiem placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 

pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe – kurator 

oświaty;  

3) w stosunku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – właściwy minister; 

4) w stosunku do kuratora oświaty – minister właściwy do spraw oświaty 

i wychowania.> 

 

Art. 9c. 

1. Staż, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień: 

[1)   nauczyciela kontraktowego - 9 miesięcy;] 

<1) nauczyciela kontraktowego – rok i 9 miesięcy;> 

2)   nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego - 2 lata i 9 miesięcy. 

2. Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień 

naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego 

po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy. Dyrektor szkoły może nauczycielowi 

kontraktowemu, który uzyskał awans w sposób określony w art. 9a ust. 3 i ubiega się o 

uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego, skrócić staż do roku i 9 miesięcy. 

3. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez 

dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10. Po 

zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego 

planu. 
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3a. Nauczycielowi mianowanemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela 

dyplomowanego, za spełnienie odpowiednich wymagań, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 9g ust. 10, uznaje się także jego odpowiedni dorobek 

zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela 

mianowanego. 

4. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor 

szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym 

że w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, 

opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również 

nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze. 

[5. Zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust. 4, jest udzielanie nauczycielowi pomocy, 

w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego 

nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres 

stażu.] 

<5. Zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust. 4, jest udzielanie nauczycielowi 

pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju 

zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym 

nauczyciela za okres stażu.> 

[6. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym 

niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem 

stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły: 

1)   w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z 

projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady 

rodziców; 

2)   w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców. 

7. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. 

Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym mowa w 

ust. 6. 

8. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena 

sporządzana jest na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości 

wniesienia odwołania. 
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9. Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego 

nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna. 

10. W przypadku niedotrzymania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny terminu 

rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 9, nauczyciel jest dopuszczony 

odpowiednio do rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1, egzaminu, 

o którym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2, lub może się ubiegać o akceptację komisji, o której 

mowa w art. 9b ust. 1 pkt 3. 

11. W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, 

ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za 

zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.] 

 

Art. 9d. 

1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 

14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym 

że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. 

2. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, 

nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego. 

[3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 

11 i art. 9g ust. 8. 

4. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po 

przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć 

staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 

roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.] 

<3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 

9g ust. 8. 

4. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po 

przepracowaniu w szkole co najmniej 3 lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć 

staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 

4 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.> 

<4a. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą 

oceną pracy, może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po 
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przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia 

awansu zawodowego.> 

5.  W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w stanie 

nieczynnym, czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku 

świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa 

w ust. 5a, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas 

trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest 

obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. 

5a. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub 

urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W 

przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których 

mowa w zdaniu pierwszym oraz w ust. 5, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest 

obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. 

6. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany mogą przerwać staż na swój wniosek w 

każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywają staż w pełnym 

wymiarze. 

[7. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio 

postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny 

dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o 

podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej 

oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów 

złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym 

wymiarze.] 

<7. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie 

postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania co najmniej dobrej oceny pracy 

dokonanej w przypadkach, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lub 2. Nauczyciel 

mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego 

w okresie 3 lat od dnia otrzymania co najmniej dobrej oceny pracy dokonanej 

w przypadkach, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lub 2. W razie niedotrzymania 

terminów złożenia wniosków nauczyciele ci są obowiązani do ponownego odbycia 

stażu w pełnym wymiarze.> 
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8. Dyrektor szkoły corocznie, w arkuszu organizacyjnym szkoły, o którym mowa w 

odrębnych przepisach, podaje liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu 

zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w 

roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny, oraz wskazuje terminy 

złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań. 

9. Nauczyciele skierowani do pracy za granicą w celu wspomagania nauczania języka 

polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w 

języku polskim w środowiskach polonijnych po powrocie do pracy w polskiej szkole 

mogą złożyć wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego lub postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień 

nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy. 

 

Art. 9e. 

[1. Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co 

najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy 

doktora co najmniej 2 lata oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może złożyć 

wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela 

dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w 

przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 

lat. 

2. Nauczyciel mianowany, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 1b, zatrudniony na 

stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, posiadający 

nieprzerwany okres pracy na tym stanowisku co najmniej 3 lata, a w przypadku 

nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata, może 

złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela 

dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w 

przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 

lat. 

3. Nauczyciel urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie 

przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3, posiadający okres urlopowania lub 

zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy trwający nieprzerwanie co najmniej 3 lata, 

może odpowiednio złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego lub wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego 
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o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego odpowiednio po upływie 5 lat od dnia 

nadania stopnia nauczyciela kontraktowego i po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia 

nauczyciela mianowanego.] 

<1. Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy 

wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej 

stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata, oraz legitymujący się wyróżniającą 

oceną pracy może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans 

na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia 

nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej 

stopień naukowy doktora po upływie 4 lat. 

2. Nauczyciel mianowany, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 1b, zatrudniony na 

stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, posiadający 

nieprzerwany okres pracy na tym stanowisku wynoszący co najmniej 3 lata, 

a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora 

co najmniej 2 lata, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego 

o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 5 lat od dnia nadania 

stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co 

najmniej stopień naukowy doktora po upływie 4 lat. 

3. Nauczyciel urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie 

ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, którego okres urlopowania 

lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy trwa nieprzerwanie co najmniej 3 

lata, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego lub wniosek o podjęcie postępowania 

kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego odpowiednio po 

upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego i po upływie 5 lat 

od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.> 

4. Nauczyciele, którzy w danym roku szkolnym przestali zajmować stanowisko dyrektora 

szkoły, przestali być zatrudnieni na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje 

pedagogiczne, oraz nauczyciele mianowani, pełniący z wyboru funkcje związkowe, 

którzy przestali w danym roku szkolnym korzystać z urlopu lub zwolnienia z obowiązku 

świadczenia pracy, mogą złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na 

stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy, o ile 
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staż rozpoczęli z dniem 1 września roku szkolnego następującego bezpośrednio po tym 

roku szkolnym. 

5. Jeżeli w okresie stażu nauczycielowi powierzono stanowisko dyrektora szkoły, zatrudniono 

go na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, urlopowano go lub 

zwolniono z obowiązku świadczenia pracy, do nieprzerwanego okresu, o którym mowa w 

ust. 1-3, zalicza się okres odbytego stażu. 

 

Art. 9f. 

1. Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia 

niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, dyrektor szkoły lub 

określony organ, o którym mowa w art. 9b ust. 4 pkt 2-4, wydaje na wniosek nauczyciela 

nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany 

poziom wykształcenia. 

[2. Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania 

stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2, zalicza 

się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 

miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu 

otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego. 

3. Ocenę, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku 

zawodowego nauczyciela za okres całego stażu.] 

<2. Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie 

trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 

pkt 2, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w 

szkole nie później niż w okresie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i 

za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali co najmniej dobrą ocenę pracy. 

3. Ocenę pracy, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się przy dokonywaniu oceny pracy 

nauczyciela po zakończeniu całego stażu.> 

<4. W przypadku przywrócenia nauczyciela do pracy, do stażu, o którym mowa w art. 

9c ust. 1, zalicza się okres stażu odbytego przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem 

stosunku pracy.> 
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Art. 9g. 

[1. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą: 

1)   dyrektor (wicedyrektor), jako jej przewodniczący; 

2)   przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeżeli zespół taki nie 

został w tej szkole powołany - nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w 

szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki, o których mowa w art. 1 ust. 

2 pkt 2, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani - 

nauczyciel kontraktowy; 

3)   opiekun stażu.] 

<1. Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji; 

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę; 

4) ekspert z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania; 

5) opiekun stażu.> 

2. Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą: 

1)   przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący; 

2)   przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3)   dyrektor szkoły; 

4)   dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania. 

[3. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

dyplomowanego powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W skład komisji 

wchodzą: 

1)   przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako jej przewodniczący, a 

w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 1 - także przedstawiciel 

organu prowadzącego szkołę; 

2)   dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły; 
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3)   trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania.] 

<3. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela dyplomowanego powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w 

przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek 

doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 

2 i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe – kurator oświaty. W skład komisji wchodzą: 

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku 

nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek 

doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 

pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe – przedstawiciel kuratora oświaty, jako 

jej przewodniczący, a w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 1 

– także przedstawiciel organu prowadzącego szkołę; 

2) dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły; 

3) trzej eksperci z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania.> 

4. W pracach komisji, o których mowa w ust. 1-3, o ile nie wchodzi w ich skład, może brać 

również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

5. Na wniosek nauczyciela w skład komisji, o których mowa w ust. 1-3, wchodzi 

przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego. 

5a. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku. 

6.  Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli mianowanych, o których mowa w art. 9e ust. 2, 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje w przypadku 

nauczycieli zatrudnionych w: 

1)   urzędzie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kuratoriach oświaty, 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i 

publicznej placówce doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym - minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania; 

2)   urzędzie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

specjalistycznej jednostce nadzoru oraz publicznej placówce doskonalenia 

nauczycieli szkół artystycznych - minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego; 
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3)   organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, 

schroniskami dla nieletnich oraz szkołami przy zakładach karnych - Minister 

Sprawiedliwości; 

4)   urzędzie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i urzędach 

wojewódzkich - minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego; 

5)   urzędzie ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz publicznych placówkach 

doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach 

rolniczych - minister właściwy do spraw rolnictwa; 

6)   urzędzie ministra właściwego do spraw zdrowia oraz publicznej placówce 

doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, o zasięgu ogólnokrajowym, o 

której mowa odpowiednio w art. 8 ust. 14 - minister właściwy do spraw zdrowia[.] 

<;> 

<7) urzędzie ministra właściwego do spraw środowiska – minister właściwy do 

spraw środowiska.> 

6a. W skład komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 6, wchodzą: 

1)   przedstawiciel właściwego ministra; 

2)   kierownik jednostki, w której jest zatrudniony nauczyciel ubiegający się o awans, lub 

jego przedstawiciel, z wyjątkiem przypadku ubiegania się o awans przez kierownika 

jednostki; 

3)   trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania.  

Przepisy ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio. 

7. Komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną dla nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 

3, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela 

dyplomowanego powołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

7a. W skład komisji, o której mowa w ust. 7, wchodzą: 

1)   przedstawiciel właściwego ministra; 

2)   dyrektor szkoły, z której nauczyciel został urlopowany lub zwolniony z obowiązku 

świadczenia pracy; 

3)   trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania.  

Przepisy ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio. 
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[8. Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio przed 

komisjami, o których mowa w ust. 1-3, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie 

postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela 

i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym że: 

1)   nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy mogą przystąpić ponownie odpowiednio 

do rozmowy z komisją kwalifikacyjną lub do egzaminu przed komisją egzaminacyjną 

tylko jeden raz w danej szkole; 

2)   nauczyciel mianowany w przypadku powtórnego nieuzyskania akceptacji przed 

kolejnym ubieganiem się o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest 

obowiązany do odbycia stażu w wymiarze określonym w art. 9c ust. 1 pkt 2.] 

<8. Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio przed 

komisjami, o których mowa w ust. 1–3, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie 

odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego po odbyciu, na 

wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 

miesięcy, z tym że: 

1) nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy mogą przystąpić ponownie do 

egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole; 

2) nauczyciel mianowany, w przypadku powtórnego nieuzyskania akceptacji, przed 

kolejnym ubieganiem się o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest 

obowiązany do odbycia stażu w wymiarze określonym w art. 9c ust. 1 pkt 2.> 

8a. Nauczyciele, o których mowa w art. 9e ust. 1-3, którzy nie uzyskali akceptacji lub nie 

zdali egzaminu, mogą ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania 

kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po upływie roku. 

<8b. W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, egzamin, o 

którym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1, może być przeprowadzany w formie 

wideokonferencji przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych 

umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym.”; 

9. Komisja kwalifikacyjna lub egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie 

odpowiednio o akceptacji lub zdaniu egzaminu. Rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi 

odpowiednio dyrektor szkoły lub organ, który powołał komisję. 

10. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony 

Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia: 



- 26 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1)   sposób odbywania stażu, 

2)   rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania 

kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, 

3)   zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, 

4)   tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, 

5)   wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów 

nadania stopni awansu zawodowego 

- uwzględniając potrzebę stopniowania i różnicowania wymagań stawianych 

nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz potrzebę 

prawidłowego przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. 

11. Listę ekspertów prowadzi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

11a. Na listę ekspertów może być wpisana osoba, która: 

1)    posiada co najmniej wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister 

inżynier lub równorzędny; 

2)   jest nauczycielem dyplomowanym; 

3)   przepracowała po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego co najmniej 3 lata i 

w tym czasie ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na 

ekspertów organizowane przez publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli, o której 

mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo oświatowe, lub publiczną placówkę 

doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy - 

Prawo oświatowe; wymóg ukończenia szkolenia nie dotyczy osób, o których mowa w 

pkt 5 lit. a, posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki; 

4)   posiada co najmniej 10-letni staż pracy pedagogicznej, psychologicznej, naukowo-

dydaktycznej albo artystycznej; 

5)   spełnia jeden z następujących warunków: 

a)  jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w szkole wyższej, kształcącym 

nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa 

w art. 1 ust. 1, 

b)  jest nauczycielem zatrudnionym w przedszkolu, szkole, placówce lub innej jednostce 

organizacyjnej, o której mowa w art. 1, 

c)  jest konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej; 

6)   spełnia warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1-4; 

7)   nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną; 
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8)   uzyskała rekomendację, zawierającą opis dorobku zawodowego nauczyciela lub 

nauczyciela akademickiego, wydaną przez instytucję lub stowarzyszenie działające w 

systemie oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki lub na ich rzecz albo 

nauczycielski związek zawodowy. 

11b. W przypadku osoby spełniającej warunek, o którym mowa w ust. 11a pkt 5 lit. c, wpis na 

listę ekspertów następuje po akceptacji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego. 

11c. Skreślenie z listy ekspertów następuje: 

1)   na wniosek eksperta; 

2)   na umotywowany wniosek organu powołującego komisję egzaminacyjną lub 

kwalifikacyjną albo organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku: 

a)  dwukrotnego nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach komisji 

egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej, w skład której ekspert został powołany, 

b)  nieprzestrzegania przepisów dotyczących postępowania egzaminacyjnego lub 

kwalifikacyjnego; 

3)   w razie niespełniania warunków, o których mowa w ust. 11a pkt 5 i 6; 

4)   w razie prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną; 

5)   w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa. 

11d. Wpis na listę ekspertów, odmowa wpisu oraz skreślenie z listy następuje w drodze 

decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony 

Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, ramowy program 

szkolenia kandydatów na ekspertów, sposób prowadzenia listy ekspertów, tryb 

wpisywania i skreślania ekspertów z listy, uwzględniając w szczególności podstawowe 

treści programowe szkolenia i minimalny wymiar godzin szkolenia, a także dokumenty 

wymagane od osób ubiegających się o wpis na listę ekspertów oraz zakres danych 

objętych wpisem na listę. 

 

[Art. 9h. 

1. Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom 

stopnia awansu zawodowego przez: 
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1)   dyrektorów szkół, organy prowadzące szkoły oraz komisje, o których mowa w art. 9g 

ust. 1 i 2 - sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

2)   organy sprawujące nadzór pedagogiczny oraz komisje, o których mowa w art. 9g ust. 

3, 6a i 7a - sprawuje właściwy minister. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, podjęte z naruszeniem przepisów ustawy, przepisów o 

kwalifikacjach nauczycieli lub przepisów wydanych na podstawie art. 9g ust. 10 są 

nieważne. Nieważność czynności stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, 

odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub właściwy minister.] 

 

<Art. 9h. 

1. Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom 

stopnia awansu zawodowego przez: 

1) dyrektorów szkół, organy prowadzące szkoły oraz komisje, o których mowa 

w art. 9g ust. 1 i 2 – sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

a w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek 

doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 

pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe – kurator oświaty; 

2) organy sprawujące nadzór pedagogiczny, kuratora oświaty oraz komisje, o 

których mowa w art. 9g ust. 3, 6a i 7a – sprawuje właściwy minister. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, podjęte z naruszeniem przepisów ustawy, 

przepisów o kwalifikacjach nauczycieli lub przepisów wydanych na podstawie art. 9g 

ust. 10, są nieważne. Nieważność czynności stwierdza, w drodze decyzji 

administracyjnej, odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny, kurator 

oświaty lub właściwy minister.> 

 

Art. 9i. 

1. Nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w 

zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel 

dyplomowany, oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy, na wniosek Kapituły do 

Spraw Profesorów Oświaty może być nadany przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania tytuł honorowy profesora oświaty. 

1a. Członków Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty powołuje i odwołuje minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania. 
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[2. Wnioski do Kapituły o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty składa organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny.] 

<2. Wnioski do Kapituły o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty składa organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia 

nauczycieli, z wyjątkiem placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 

8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe – kurator 

oświaty.> 

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z właściwymi 

ministrami określi, w drodze rozporządzenia, sposób powoływania i odwoływania 

członków Kapituły, tryb jej pracy i sposób obsługi administracyjno-biurowej, kryteria 

dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela zgłoszonego do nadania tytułu 

honorowego profesora oświaty, sposób i tryb składania wniosków o nadanie tego tytułu, 

uwzględniając w szczególności niezawisłość Kapituły w rozpatrywaniu wniosków oraz 

dokonanie wszechstronnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela. 

 

Art. 10. 

1. Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu 

szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej - w zespole szkół na podstawie umowy o 

pracę lub mianowania, z zastrzeżeniem ust. 8. 

[2. Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, z zastrzeżeniem ust. 3, i rozpoczynającą 

pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas 

określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu 

na stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 7. W przypadkach, o których 

mowa w art. 9c ust. 11 i art. 9g ust. 8, w razie ustalenia dodatkowego stażu, z 

nauczycielem stażystą nawiązuje się stosunek pracy na czas określony na kolejny jeden 

rok szkolny. 

3. W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w 

ust. 2, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą 

przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba 

ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. 

W przypadku gdy nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska 

przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych, z nauczycielem może 

być zawarta umowa o pracę na kolejny jeden rok szkolny. Staż wymagany do ubiegania 
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się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedłuża się do czasu uzyskania 

przygotowania pedagogicznego.] 

<2. Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, rozpoczynającą pracę w szkole, 

stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony 

obejmujący 2 lata szkolne w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu 

na stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 7. W przypadkach, o 

których mowa w art. 9g ust. 8, w razie ustalenia dodatkowego stażu, z nauczycielem 

stażystą nawiązuje się stosunek pracy na czas określony na kolejny rok szkolny. 

3. W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której 

mowa w ust. 2, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz 

nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie 

stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania 

pedagogicznego w trakcie odbywania stażu.> 

4. Stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę 

zawieranej na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 7. 

4a. (uchylony). 

5. Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje 

się na podstawie mianowania, jeżeli: 

1)   posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

2)   ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; 

3)   nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; 

4)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

4a)  nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 

3, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o 

której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4; 

5)   posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska; 

6)   istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na 

czas nieokreślony. 
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5a. Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca 

się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym: 

1)   nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są warunki 

określone w ust. 5; 

2)   w przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w czasie trwania umowy 

o pracę zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 5. 

5b. Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, o którym mowa w ust. 5a, potwierdza 

na piśmie dyrektor szkoły. 

6. W przypadku braku warunków do zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w ust. 5 pkt 6, 

stosunek pracy z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym nawiązuje się na 

podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze, z zastrzeżeniem 

ust. 7. 

7. W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa 

nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę 

w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5, 

stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony. 

8. Nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem, który nie spełnia warunków, o 

których mowa w ust. 5 pkt 2-5, z zastrzeżeniem ust. 9. 

[8a. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, nauczyciel, 

przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły 

informację z Krajowego Rejestru Karnego.] 

<8a. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, 

nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić 

dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego, z wyjątkiem 

przypadku gdy z nauczycielem jest nawiązywany kolejny stosunek pracy w tej samej 

szkole w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia na podstawie art. 20 

ust. 5c poprzedniego stosunku pracy.> 

8b. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4a, dyrektor 

szkoły, przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, jest obowiązany zasięgnąć 

informacji z rejestru, o którym mowa w art. 85w ust. 1, w trybie określonym w art. 85y 

ust. 1a. 
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9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby 

posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie spełnia warunku wymienionego w ust. 5 

pkt 5. 

10. Do nauczycieli zatrudnionych na podstawie ust. 9 nie stosuje się przepisów rozdziału 3a. 

Dla celów płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele stażyści. 

11. W przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie ust. 7, posiadającego wymagane 

kwalifikacje, na jego wniosek odstępuje się od stosowania przepisów rozdziału 3a. Dla 

celów płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele stażyści, chyba że 

posiadają wyższy niż stażysta stopień awansu zawodowego. 

 

<Art. 10a. 

W przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, 

o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o 

pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962).> 

 

 

[Art. 19. 

1. W razie konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi 

kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom programowym szkoły, organ prowadzący 

szkołę może przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do tej szkoły - 

bez zgody nauczyciela, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na 

uprzednio zajmowane stanowisko. 

2. W wypadku określonym w ust. 1, a dotyczącym pracy w innej szkole w innej miejscowości, 

nauczycielowi przysługuje: 

1)   czterodniowy tydzień pracy; 

2)   dodatek za uciążliwość pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego; 

3)   zakwaterowanie w miejscu czasowego zatrudnienia.] 

 

Art. 20. 

1. Dyrektor szkoły w razie: 

1)   całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy; 
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2)   częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących 

zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania 

uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć 

rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan 

nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na 

ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2. 

2. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek 

pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości 

sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na 

podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych 

w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach 

rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 

pracowników. 

3. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 następuje z końcem roku 

szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Warunek rozwiązania stosunku pracy z końcem roku szkolnego nie dotyczy nauczycieli 

szkół, w których w organizacji pracy nie przewidziano ferii szkolnych, nauczycieli 

placówek kształcenia ustawicznego oraz nauczycieli szkół, w których zakończenie cyklu 

kształcenia następuje w trakcie roku szkolnego. 

5. Okres wypowiedzenia może być skrócony do 1 miesiąca, z tym że w takim wypadku 

nauczycielowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia w 

wysokości wynagrodzenia liczonego jak za okres urlopu wypoczynkowego. Okres, za 

który przysługuje odszkodowanie, wlicza się nauczycielowi pozostającemu w tym okresie 

bez pracy do okresu zatrudnienia. 

5a. O zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 

1 pkt 2 dyrektor szkoły zawiadamia reprezentującą nauczyciela zakładową 

(międzyzakładową) organizację związkową, która w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia może zgłosić na piśmie dyrektorowi szkoły umotywowane zastrzeżenia. 

5b. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią 

stanowiska w ustalonym terminie, dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie 

wypowiedzenia. 

5c. Wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela, w terminie do 

30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 
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pkt 2, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Z upływem 

sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa. 

Wygaśnięcie stosunku pracy powoduje dla nauczyciela skutki, jakie przepisy prawa wiążą 

z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w zakresie 

świadczeń przedemerytalnych. 

[6. Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym 

dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54, do czasu wygaśnięcia stosunku pracy.] 

<6. Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym 

dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5, do czasu wygaśnięcia stosunku pracy.> 

7. Dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela 

pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez 

nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który 

została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod 

warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. Odmowa podjęcia 

pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy. 

8. W wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania w tej samej 

lub w innej szkole nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym może, na swój wniosek 

lub na wniosek dyrektora szkoły, podjąć pracę zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w 

niepełnym lub w pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie dłuższy niż okres stanu 

nieczynnego. Z tytułu wykonywania pracy nauczycielowi przysługuje odpowiednie do 

wymiaru zajęć wynagrodzenie, niezależnie od pobieranego wynagrodzenia z tytułu 

pozostawania w stanie nieczynnym. 

 

 

 

Art. 22. 

1. Organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej 

szkole lub szkołach i na tym samym lub - za jego zgodą - na innym stanowisku, w celu 

uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego 
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wymiaru zajęć. W wypadku niewyrażenia zgody nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za 

część obowiązkowego wymiaru zajęć. 

2. Zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do 

wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego 

zmniejszenia wynagrodzenia może być - za zgodą nauczyciela - stosowana również w 

wypadku, gdy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1, nie ma możliwości 

zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz nie istnieją warunki do 

uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych lub opiekuńczych w innej szkole. W razie braku zgody nauczyciela 

zatrudnionego na podstawie mianowania na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i 

proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, stosuje się przepisy art. 20. 

2a. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy z przyczyn, o których mowa w 

art. 20 ust. 1, lub przeniesienia go w stan nieczynny, po uprzednim zastosowaniu ust. 2, 

podstawą ustalenia odprawy, o której mowa w art. 20 ust. 2, lub wynagrodzenia, o którym 

mowa w art. 20 ust. 6, jest wynagrodzenie zasadnicze określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 30 ust. 5, ustalone odpowiednio do posiadanego przez nauczyciela 

stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji oraz z uwzględnieniem wymiaru 

zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed 

zastosowaniem ust. 2. 

<2b. W razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela, któremu ograniczono 

wymiar zatrudnienia, pracy w wymiarze wyższym niż wynikający z tego 

ograniczenia, w tej samej szkole, na tym samym lub za zgodą nauczyciela na innym 

stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji, 

dyrektor szkoły ma obowiązek w pierwszej kolejności zwiększyć wymiar 

zatrudnienia tego nauczyciela.> 

3. Do nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, który w żadnej z tych szkół nie jest 

zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak 

wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego 

stanowiska, nie ma zastosowania przepis art. 91b ust. 1. 

[4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza 

dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez 

nauczyciela, w tym powołuje opiekuna stażu, dokonuje oceny dorobku zawodowego 

nauczyciela oraz wskazuje nauczycielowi właściwego dyrektora szkoły lub właściwy 
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organ do złożenia wniosku odpowiednio o postępowanie kwalifikacyjne lub 

egzaminacyjne.] 

<4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

wyznacza dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu 

przez nauczyciela, w tym powołuje opiekuna stażu, dokonuje oceny pracy 

nauczyciela po zakończeniu stażu oraz wskazuje nauczycielowi właściwego 

dyrektora szkoły lub właściwy organ do złożenia wniosku o podjęcie odpowiednio 

postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego.> 

 

 

Art. 23. 

1. Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega 

rozwiązaniu: 

1)   na wniosek nauczyciela; 

[2)   w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli 

okres tej niezdolności przekracza 182 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy 

wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w 

szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia; w szczególnie 

uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o 

kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, 

o którym mowa w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub zostanie mu udzielony urlop dla 

poratowania zdrowia;] 

<2) w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, 

jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy 

została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – 270 dni, przy 

czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym 

okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, nie odbywają się zajęcia; w szczególnie uzasadnionych wypadkach 

okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile 

nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w 

przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w 
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razie choroby i macierzyństwa, lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania 

zdrowia;> 

3)   w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne 

o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy; 

4)   (uchylony); 

5)   w razie uzyskania negatywnej oceny pracy dokonanej w trybie i na zasadach 

określonych w art. 6a; 

6)   w razie cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. 

2. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z 

przyczyn określonych w ust. 1 następuje odpowiednio: 

1)   z końcem roku szkolnego, po uprzednim złożeniu przez nauczyciela trzymiesięcznego 

wypowiedzenia; 

2)   z końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela 

do pracy; 

3)   z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie 

lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy; 

4)   (uchylony); 

5)   z końcem tego miesiąca, w którym upływa trzymiesięczne wypowiedzenie, licząc od 

otrzymania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy; 

6)   z końcem tego miesiąca, w którym nastąpiło cofnięcie skierowania do nauczania 

religii. 

3. Rozwiązanie stosunku pracy z końcem roku szkolnego w przypadku określonym w ust. 2 

pkt 1 nie dotyczy nauczyciela szkoły, w której w organizacji pracy nie przewidziano ferii 

szkolnych. 

4. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może 

nastąpić również: 

1)   na mocy porozumienia stron; 

2)   w razie nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub 

kontrolne, z końcem miesiąca, w którym dyrektor otrzymał o tym informację, z 

zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Dyrektor szkoły może skierować nauczyciela mianowanego na badanie okresowe lub 

kontrolne z własnej inicjatywy w każdym czasie. W przypadku dwukrotnego 
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nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie ust. 4 pkt 2 stosuje się 

odpowiednio. 

 

Art. 27. 

1. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z 

końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. 

[2. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony może nastąpić 

w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności nauczyciela do pracy z powodu 

choroby trwającej dłużej niż jeden rok, chyba że w szczególnie uzasadnionych wypadkach 

lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu do pracy w zawodzie nauczyciela. W tym 

wypadku okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą może być przedłużony do 

dwóch lat, licząc łącznie okres niezdolności do pracy i urlopu dla poratowania zdrowia.] 

[3. Do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o 

pracę na czas nieokreślony stosuje się również przepisy art. 23 ust. 1 pkt 3, 5 i 6, ust. 2 pkt 

3, 5 i 6 oraz ust. 3-5.] 

<3. Do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy 

o pracę na czas nieokreślony stosuje się również przepisy art. 23 ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6, 

ust. 2 pkt 3, 5 i 6 oraz ust. 3–5.> 

 

 

Art. 30. 

1. Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z: 

1)   wynagrodzenia zasadniczego; 

[2)   dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;] 

<2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, za wyróżniającą pracę, funkcyjnego 

oraz za warunki pracy;> 

3)   wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 

[4)   nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem 

świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych 

określonych w art. 54.] 

<4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem 

świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatku, o którym 

mowa w art. 54 ust. 5.> 
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2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu 

zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość 

dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania 

dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz 

trudnych lub uciążliwych warunków pracy. 

3. Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla: 

1)   nauczyciela stażysty - 100%, 

2)   nauczyciela kontraktowego - 111%, 

3)   nauczyciela mianowanego - 144%, 

4)   nauczyciela dyplomowanego - 184% 

- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. 

4. (uchylony). 

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i 

Samorządu Terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia: 

1)   corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla 

nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa 

w art. 42 ust. 3, oraz dla nauczycieli, których tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin ustala się na podstawie art. 42 ust. 7, oraz sposób udokumentowania prawa do 

określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego, 

2)   sposób obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę 

przeliczeniową i minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli 

realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 

ust. 4a, 

3)   wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela do dodatku 

funkcyjnego oraz ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku 

motywacyjnego, 

4)   sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy 

- uwzględniając stopnie awansu zawodowego, poziom wykształcenia nauczycieli i 

wymiar zajęć obowiązkowych, stanowiska kierownicze w szkole i sprawowane 

funkcje, stopień zaangażowania nauczycieli w pracę oraz zapewniając, że 

wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy uwzględnia osobistą stawkę 

zaszeregowania nauczyciela i dodatek za warunki pracy. 
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6. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając 

przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni 

awansu zawodowego, w drodze regulaminu: 

1)   wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe 

warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34, 

2)   szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3, 

3)   wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 

pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach 

- w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o 

których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu 

terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w 

ust. 3. 

6a. Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. 

6b. (uchylony). 

[7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony 

Narodowej, ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw 

środowiska określa, w drodze rozporządzenia, dla nauczycieli poszczególnych stopni 

awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji 

rządowej wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 

33, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw, wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w 

ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w przepisach ustawy lub w odrębnych 

przepisach, z zastrzeżeniem ust. 7a, uwzględniając wysokości średniego wynagrodzenia 

nauczycieli, o których mowa w ust. 3, oraz zróżnicowanie szkół prowadzonych przez 

poszczególnych ministrów.] 

<7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony 

Narodowej, ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do 

spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem 

właściwym do spraw żeglugi śródlądowej i ministrem właściwym do spraw 
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rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, dla nauczycieli poszczególnych 

stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 

ministrów wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z 

zastrzeżeniem art. 33, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania 

składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one 

określone w przepisach ustawy lub w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 7a, 

uwzględniając wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w 

ust. 3, oraz zróżnicowanie szkół prowadzonych przez poszczególnych ministrów.”, 

7a. Minister Sprawiedliwości, uwzględniając co najmniej wysokość średniego wynagrodzenia 

nauczycieli, o których mowa w ust. 3, określi, w drodze rozporządzenia, dla nauczycieli 

poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w zakładach poprawczych, 

schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych 

wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki 

przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33, a także szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których 

mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w przepisach ustawy lub w odrębnych 

przepisach, uwzględniając w szczególności specyfikę organizacji nauki, pracy 

wychowawczej i resocjalizacyjnej, a także specyfikę nauczania prowadzonego w 

warunkach izolacji. 

7b. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, składniki wynagrodzenia 

przysługującego nauczycielom, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, ich wysokość oraz 

warunki i sposób wypłacania, z uwzględnieniem posiadanych stopni awansu 

zawodowego. 

[8. Środki niezbędne na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w ust. 3, wraz z 

pochodnymi od wynagrodzeń, środki na odpis, o którym mowa w art. 53 ust. 1, oraz 

środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem 

doradztwa metodycznego, o których mowa w art. 70a ust. 1, zagwarantowane są przez 

państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.] 
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<8. Środki niezbędne na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w ust. 3, 

wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki na dodatek za wyróżniającą pracę, 

środki na odpis, o którym mowa w art. 53 ust. 1, oraz środki na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o 

których mowa w art. 70a ust. 1, są zagwarantowane przez państwo w dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego.> 

8a. W przypadku szkół prowadzonych przez właściwych ministrów środki niezbędne na 

wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki na odpis, o 

którym mowa w art. 53 ust. 1, oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o których mowa w art. 70a ust. 

1, zagwarantowane są w budżetach tych ministrów. 

9. (uchylony). 

10. Organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego mogą 

zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać minimalne stawki 

wynagrodzenia zasadniczego, ustalone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1. 

Organy prowadzące mogą ponadto upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych 

przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkoły, do przyznawania 

minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1 lub podwyższonej przez organ 

prowadzący. 

10a. Podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego następuje w trybie 

określonym w ust. 6. 

10b. Zwiększenie środków na poszczególne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli ponad 

poziom określony w ust. 3 może odbywać się wyłącznie z dochodów własnych jednostek 

samorządu terytorialnego lub ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

11. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy 

po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku. 

 

<Art. 33a. 

1. Nauczycielowi dyplomowanemu legitymującemu się co najmniej trzyletnim okresem 

pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz 

wyróżniającą oceną pracy przysługuje dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości 

16% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. 
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2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć, ma 

prawo do dodatku za wyróżniającą pracę w wysokości proporcjonalnej do wymiaru 

zatrudnienia.  

3. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, nabywa prawo do dodatku za wyróżniającą 

pracę: 

1) z dniem 1 stycznia – w przypadku uzyskania ostatecznej wyróżniającej oceny 

pracy w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego dany 

rok kalendarzowy;  

2) z dniem 1 września – w przypadku uzyskania ostatecznej wyróżniającej oceny 

pracy w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku 

kalendarzowego.  

4. Prawo do dodatku za wyróżniającą pracę wygasa z ostatnim dniem miesiąca 

kalendarzowego, w którym uzyskana przez nauczyciela ocena pracy niższa niż ocena 

wyróżniająca stała się ostateczna. 

5. Dodatku za wyróżniającą pracę nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot 

wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 

ust. 3.> 

 

 

 

Art. 42. 

1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 

godzin na tydzień. 

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia 

nauczyciel obowiązany jest realizować: 

1)   zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z 

uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub 

ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7; 

2)   inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia 

opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów; 

3)   zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i 

doskonaleniem zawodowym. 
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2a. Nauczyciel, na swój wniosek złożony na piśmie do dyrektora szkoły przed rozpoczęciem 

zajęć w danym roku szkolnym, może realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i 

opiekuńcze w wymiarze określonym w ust. 4a. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na 

realizację zajęć w danym roku szkolnym w ustalonym z nauczycielem wymiarze 

określonym w ust. 4a, jeżeli taka możliwość wynika z zatwierdzonego przez organ 

prowadzący szkołę arkusza organizacyjnego szkoły. 

2b. W ramach: 

1)   zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w 

przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego; 

2)    innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, o których mowa 

w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu 

odpowiednio: egzaminu ósmoklasisty, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu 

maturalnego - z wyjątkiem części ustnej. 

2c. Nauczyciel prowadzi zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w ramach zajęć, o 

których mowa w ust. 2 pkt 1. 

2d.  W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel nie prowadzi 

zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3.  Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 

rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się, z zastrzeżeniem 

ust. 2a i 4a, według następujących norm: 

  

Lp. Stanowisko - typ (rodzaj) szkoły Tygodniowa liczba 

godzin 

obowiązkowego 

wymiaru zajęć 

dydaktycznych, 

wychowawczych, 

opiekuńczych 

1 2 3 

1 Nauczyciele przedszkoli, z wyjątkiem 25 
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nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-

letnich 

2 Nauczyciele przedszkoli i innych placówek 

przedszkolnych pracujących z grupami 

dzieci 6-letnich 

22 

3 Nauczyciele: przedszkoli specjalnych, szkół 

podstawowych, szkół specjalnych, liceów 

ogólnokształcących, przedmiotów 

teoretycznych w szkołach prowadzących 

kształcenie zawodowe, w tym w szkołach 

specjalnych i szkolenia rzemieślniczego w 

schroniskach dla nieletnich oraz zakładach 

poprawczych, przedmiotów teoretycznych 

na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, 

przedmiotów artystycznych i 

ogólnokształcących w szkołach 

artystycznych i innych placówkach 

kształcenia artystycznego 

18 

4 (uchylona)   

5 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we 

wszystkich typach szkół i na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych 

22 

6 Wychowawcy świetlic szkolnych i 

półinternatów (z wyjątkiem wychowawców 

świetlic szkół specjalnych), świetlic i 

klubów środowiskowych, w tym: 

profilaktyczno-wychowawczych i 

terapeutycznych, wychowawcy 

młodzieżowych ośrodków socjoterapii 

26 

7 Wychowawcy internatów, burs, ogrodów 

jordanowskich, świetlic dworcowych, 

stałych szkolnych schronisk młodzieżowych 

30 



- 46 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

8 

     

Wychowawcy:   

a) w zakładach opiekuńczo-leczniczych dla 

dzieci, 

26 

b) w domach wczasów dziecięcych 26 

  - w tym na zajęcia dydaktyczne, 10 

c) w specjalnych ośrodkach szkolno-

wychowawczych, zakładach 

poprawczych, schroniskach dla 

nieletnich, świetlicach szkół 

specjalnych, młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych, zespołach 

pozalekcyjnych zajęć wychowawczych 

zorganizowanych w podmiotach 

leczniczych 

24 

9 Nauczyciele pałaców młodzieży, 

młodzieżowych domów kultury, ognisk 

pracy pozaszkolnej, pozaszkolnych 

placówek specjalistycznych, 

międzyszkolnych ośrodków sportowych 

18 

10 Nauczyciele - bibliotekarze bibliotek szkolnych 30 

11 Nauczyciele poradni psychologiczno-

pedagogicznych 

20 

<12 Nauczyciele posiadający kwalifikacje z 

zakresu pedagogiki specjalnej zatrudniani 

dodatkowo w celu współorganizowania 

kształcenia integracyjnego oraz 

współorganizowania kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym 

20> 

  

3a. (uchylony). 



- 47 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3b. (uchylony). 

3c. (uchylony). 

4. (uchylony). 

4a. Zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze mogą być realizowane, z zastrzeżeniem 

ust. 2a, w wymiarze: 

1)   od 19 do 27 godzin - przez nauczycieli, o których mowa w ust. 3 w tabeli w rubryce: 

stanowisko - typ (rodzaj) szkoły, w lp. 3 i 9; 

2)   od 23 do 26 godzin - przez nauczycieli, o których mowa w ust. 3 w tabeli w rubryce: 

stanowisko - typ (rodzaj) szkoły, w lp. 5. 

5. Pracę wykonywaną w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a 

albo ust. 7 uznaje się w zakresie uprawnień pracowniczych za pracę wykonywaną w 

pełnym wymiarze zajęć. 

5a. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z ust. 4a, nie 

może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem godzin doraźnych 

zastępstw. 

5b. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z ust. 3 i dla 

którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje 

obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

powinien nauczać odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach danego roku 

szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą w 

godzinach ponadwymiarowych. 

<5c. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby 

realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych 

tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych 

godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny 

liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny 

ponadwymiarowe.> 

6. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko 

kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w 

zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły 
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oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa 

w ust. 3. 

<6a. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom, o których mowa 

w ust. 6, korzystającym z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć, nie przydziela się godzin ponadwymiarowych, chyba że jest to konieczne dla 

zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a za zgodą 

organu prowadzącego szkołę także gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji 

ramowego planu nauczania w więcej niż jednym oddziale.> 

7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę określa: 

1)   zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 

dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego; 

2)   zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w ust. 6, oraz przyznaje 

zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3; 

[3)    tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w 

ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników 

służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w 

ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców 

zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i 

zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i 

zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 

5 ustawy - Prawo oświatowe, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w 

kształceniu na odległość.] 

<3)  tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 

a) nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w 

art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, 

nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na 

odległość, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do 

wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na 

odległość, 
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b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 

godzin.> 

7a. Zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela, o których mowa w 

ust. 2 pkt 1, są rejestrowane i rozliczane w okresach tygodniowych odpowiednio w 

dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć. 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

<7b. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli 

zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – Minister 

Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zajęć prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, o których mowa w 

ust. 2 pkt 1, przez nauczycieli, o których mowa w ust. 3 w tabeli w lp. 11 i ust. 7 pkt 3 

lit. b, uwzględniając zróżnicowaną specyfikę szkół i placówek.> 

 

 

Art. 42a. 

1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę może określić przypadki, w jakich nauczycielowi 

zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć, oraz warunki i tryb tego obniżenia. 

<1a. Nauczycielowi niepełnosprawnemu zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności, dla którego maksymalny tygodniowy wymiar czasu 

pracy jest ustalany zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428), obniża się 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć proporcjonalnie do obniżenia 

maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, z zaokrągleniem do pełnych 

godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny 

liczy się za pełną godzinę.> 

2. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może spowodować 

zmniejszenia wynagrodzenia oraz ograniczenia innych uprawnień nauczyciela. 
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[3. Nauczyciel korzystający z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nie może mieć godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem nauczycieli, o których mowa 

w art. 42 ust. 6.] 

<3. Nauczycielowi korzystającemu z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nie przydziela się godzin ponadwymiarowych.> 

4. (uchylony). 

 

Art. 53. 

1. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku 

kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć 

(po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej 

przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 

110% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3, obowiązującej w dniu 1 stycznia 

danego roku. 

1a. Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w ust. 1, 

wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w 

wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu 

zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. 

2. Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi 

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz 

nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. 

2a. (uchylony). 

3. Odpisy, o których mowa w ust. 1 i 2, łącznie z naliczonymi odpisami podstawowymi na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pozostałych pracowników oraz emerytów, 

rencistów i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - 

byłych pracowników, stanowią jeden fundusz w szkole. 

[3a. W przypadku likwidacji szkoły organ prowadzący szkołę jest obowiązany wskazać inną 

szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 

każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły oraz 

nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego szkoła 
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była ostatnim miejscem pracy. Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowanych z 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w 

regulaminie obowiązującym we wskazanej szkole.] 

<3a. W przypadku likwidacji szkoły lub przekazania jej prowadzenia osobie prawnej 

niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, na podstawie 

art. 9 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, organ prowadzący szkołę jest obowiązany 

wskazać inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą 

zlikwidowanej lub przekazanej szkoły oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie 

świadczenie kompensacyjne, którego szkoła była ostatnim miejscem pracy. Osoby te 

korzystają z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym we 

wskazanej szkole.> 

4. Organ prowadzący szkołę może tworzyć służbę socjalną powołaną do gospodarowania 

funduszem, o którym mowa w ust. 3. 

5. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1-4 stosuje się przepisy o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych. 

 

Art. 54. 

[1. Nauczyciel zatrudniony na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców 

ma prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy, w której położona jest szkoła. 

2. Obowiązek realizacji uprawnień nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, należy do dyrektora 

szkoły i organu prowadzącego szkołę. 

3. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania 

stanowiska nauczyciela, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, którego 

wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela. Wysokość dodatku może być 

także zróżnicowana w zależności od miejscowości, w której nauczyciel jest zatrudniony. 

4. Nauczyciel po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 

zachowuje prawo do zajmowania mieszkania. Prawo to służy także małżonkowi 

nauczyciela emeryta (rencisty, pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne) 

oraz dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu i prowadzącym z nim wspólne 

gospodarstwo domowe.] 
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5. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, 

zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, przysługuje 

odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Organ prowadzący 

szkołę może podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na 

którym występuje deficyt kadr. 

[6. W razie zbiegu prawa do dodatku, o którym mowa w ust. 3, z prawem do dodatku 

przysługującym na podstawie przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach 

mieszkaniowych
(16)

, nauczycielowi spełniającemu wymagane warunki przysługują obydwa 

dodatki. 

7. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określa w trybie, o 

którym mowa w art. 30 ust. 6, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz 

szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, z uwzględnieniem zasad określonych 

w ust. 3. 

8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, 

wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 

przyznawania i wypłacania, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 3, w stosunku do 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji 

rządowej.] 

 

[Art. 56. 

1. Nauczyciel zatrudniony na terenie wsi ma prawo otrzymać do osobistego użytkowania i 

jego rodziny działkę gruntu szkolnego. 

2. Organ prowadzący szkołę przydziela w miarę możliwości potrzebny obszar gruntu, o ile 

grunty szkolne nie wystarczają na realizację uprawnienia określonego w ust. 1, jednak o 

powierzchni nie większej niż 0,25 ha.] 

 

[Art. 58. 

Mieszkania w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły mogą być zajmowane tylko 

przez nauczycieli i pracowników zatrudnionych w szkołach.] 

 

[Art. 60. 

Uprawnienia określone w art. 56 i 58 zachowują nauczyciele również po przejściu na 

emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.] 
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[Art. 61. 

1. Nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia 

podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole i posiada kwalifikacje wymagane 

do zajmowania danego stanowiska, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe 

miejsce zatrudnienia na swój wniosek jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie w 

wysokości dwumiesięcznego otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Do pierwszej 

pracy zawodowej w życiu nie zalicza się pracy wykonywanej w okresie studiów lub nauki 

w zakładzie kształcenia nauczycieli. 

2. Prawo do złożenia wniosku o wypłacenie zasiłku na zagospodarowanie przysługuje 

nauczycielowi w okresie roku, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela 

kontraktowego. 

3. Zasiłek na zagospodarowanie podlega zwrotowi, jeżeli nauczyciel nie przepracuje w szkole 

trzech lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę może zwolnić nauczyciela w całości 

lub w części z obowiązku zwrotu zasiłku.] 

 

Art. 64. 

[1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie 

letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi 

ferii i w czasie ich trwania.] 

<1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano 

ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym 

okresowi ferii i w czasie ich trwania.> 

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, może być zobowiązany przez dyrektora do 

wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności: 

1)   przeprowadzania egzaminów; 

2)   prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku 

szkolnego; 

3)   opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu 

zawodowym w określonej formie. 

Czynności, o których mowa w pkt 1-3, nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 

dni. 



- 54 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<2a. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne 

stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co 

najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, 

któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu 

wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie 

urlopów.> 

3. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, 

przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie 

ustalonym w planie urlopów. 

<3a. Nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki 

nauczyciela szkoły, o której mowa w ust. 1, oraz szkoły, o której mowa w ust. 3, 

przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, 

w której nauczyciel realizuje większą liczbę godzin zajęć, a w przypadku 

realizowania w tych szkołach równej liczby godzin zajęć nauczycielowi przysługuje 

prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, o której 

mowa w ust. 1.> 

4. W ramach ustalonego w ust. 1 wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciel ma prawo do 

nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego. 

5. Nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym w szkole, 

w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu 

wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych w ust. 1. Nauczyciel 

zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy 

przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 

proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć. 

5a. Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której nie są przewidziane ferie szkolne, w przypadku 

nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, ma prawo do 

urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

Art. 66. 

[1. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii 

szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w 

związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 
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macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, odbywania ćwiczeń 

wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje 

urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni. Urlop 

uzupełniający w ciągu roku szkolnego przysługuje również dyrektorowi i wicedyrektorowi 

szkoły, którzy na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego szkołę nie wykorzystali 

urlopu w czasie ferii szkolnych z powodu wykonywania zadań zleconych przez ten organ 

lub prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów.] 

<1. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie 

ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub 

odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, 

urlopu dla poratowania zdrowia, odbywania ćwiczeń wojskowych albo 

krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje urlop w 

ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni.> 

2. W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu 

rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej 

albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub 

do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje 

ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 8 

tygodni w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 1, a nie więcej niż za 

35 dni roboczych w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 3. 

3. (uchylony). 

 

<Art. 66a. 

1. Jeżeli nauczyciel szkoły, o której mowa w art. 64 ust. 3, nie może rozpocząć urlopu 

wypoczynkowego w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających 

nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu: 

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, 

2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, 

3) powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia 

się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy, 

4) urlopu macierzyńskiego, 

5) urlopu dla poratowania zdrowia 
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– urlop wypoczynkowy ulega przesunięciu na termin późniejszy. 

2. Część urlopu wypoczynkowego niewykorzystaną z powodu: 

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, 

2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, 

3) odbywania ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego albo pełnienia 

terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, przez czas do 3 miesięcy, 

4) urlopu macierzyńskiego, 

5) urlopu dla poratowania zdrowia 

– udziela się w terminie późniejszym. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz 

nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, 

który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie 

nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.> 

 

<Art. 67d. 

1. Nauczyciel uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć dyrektorowi szkoły 

pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy oraz odpowiednio obniżenie 

wymiaru zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru 

zatrudnienia w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Dyrektor 

szkoły jest obowiązany uwzględnić wniosek nauczyciela. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na 21 dni przed rozpoczęciem 

wykonywania pracy w obniżonym wymiarze zatrudnienia. Do wniosku dołącza się 

dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 186
8a

 Kodeksu 

pracy. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, dyrektor szkoły obniża 

wymiar zatrudnienia nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku. 

3. W przypadku nauczycieli szkół, w których organizacji pracy przewidziano ferie 

szkolne, obniżenie wymiaru zatrudnienia może nastąpić bezpośrednio po 

zaprzestaniu korzystania przez nauczyciela lub drugiego rodzica lub opiekuna 

dziecka z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, a w innych przypadkach – z 

początkiem roku szkolnego. 

4. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia, o którym 

mowa w ust. 1, może korzystać jedno z nich. 
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5. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany podstawy 

nawiązania stosunku pracy z nauczycielem. 

Art. 67e. 

1. Nauczycielowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat 

przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni, z 

zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

2. Prawo do zasiłku za czas nieobecności w pracy z powodu konieczności sprawowania 

osobistej opieki nad dzieckiem regulują odrębne przepisy. 

3. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia, o którym 

mowa w ust. 1, może korzystać jedno z nich.> 

 

[Art. 70a. 

1. W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w 

wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 

osobowe nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 2. 

1a. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą być również przeznaczone, w wysokości nie 

większej niż 20%, na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom 

dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego. Dofinansowanie 

polegające na zwiększeniu funduszu wynagrodzeń w planach finansowych szkół nie może 

być wyższe niż skutki finansowe zatrudnienia nauczyciela w wymiarze odpowiadającym 

przyznanej zniżce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycielowi dyplomowanemu. 

2. Przepis ust. 1 nie obejmuje finansowania publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i 

bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

2a. Podziału środków, o których mowa w ust. 1, dokonuje się po zasięgnięciu opinii związków 

zawodowych zrzeszających nauczycieli. 

3. W budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie na obszarze województwa 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, w łącznej wysokości 5000 średnich wynagrodzeń 

nauczyciela stażysty. 

4. W budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wyodrębnia się środki na 

realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w 
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łącznej wysokości 5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem ust. 

5. 

5. Przepis ust. 4 nie obejmuje finansowania publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o 

zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania. 

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób podziału środków, o których mowa w ust. 3, pomiędzy budżety poszczególnych 

wojewodów, uwzględniając w szczególności liczbę nauczycieli zatrudnionych w 

poszczególnych województwach, formy doskonalenia zawodowego dofinansowywane ze 

środków, o których mowa w ust. 1-5, oraz szczegółowe kryteria i tryb przyznawania tych 

środków, uwzględniając kompetencje organów wymienionych w ust. 1, a także dyrektorów 

szkół i placówek w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.] 

 

<Art. 70a. 

1. W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – w wysokości 0,8% 

planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przepis ust. 1 nie obejmuje finansowania publicznych placówek doskonalenia 

nauczycieli i bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego. 

3. Podziału środków, o których mowa w ust. 1, dokonuje się po zasięgnięciu opinii 

zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi 

organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 

2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego albo 

jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład 

organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 

2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, 

zrzeszających nauczycieli. 

4. W budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie organizacji doradztwa 

metodycznego na obszarze województwa, w łącznej wysokości 12400 średnich 

wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego. 
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5. Środki na realizację zadania, o którym mowa w ust. 4, w budżetach poszczególnych 

wojewodów wyodrębnia się w wysokości proporcjonalnej do liczby nauczycieli 

zatrudnionych w województwie, ustalonej na podstawie danych systemu informacji 

oświatowej.  

6. Ze środków, o których mowa w ust. 4, wojewoda udziela jednostkom samorządu 

terytorialnego prowadzącym placówki doskonalenia nauczycieli zatrudniające 

doradców metodycznych, o których mowa w art. 183 ust. 4 ustawy – Prawo 

oświatowe, dotacji na finansowanie wynagrodzenia tych nauczycieli z tytułu 

powierzonych zadań doradcy metodycznego. 

7. W budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wyodrębnia się 

środki na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, w łącznej wysokości 2700 średnich wynagrodzeń nauczyciela 

dyplomowanego, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Przepis ust. 7 nie obejmuje finansowania publicznych placówek doskonalenia 

nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania. 

9. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, 

formy doskonalenia zawodowego nauczycieli i rodzaje wydatków związanych z 

organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, które mogą być 

dofinansowywane ze środków, o których mowa w ust. 1 i 7, oraz szczegółowe 

kryteria i tryb przyznawania tych środków, uwzględniając kompetencje organów 

wymienionych w ust. 1, a także kuratorów oświaty oraz dyrektorów szkół i placówek 

w zakresie planowania i wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli.> 

 

Art. 73. 

[1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po 

przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla 

poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze 

nieprzekraczającym jednorazowo roku, z zastrzeżeniem ust. 2.] 

<1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po 

przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym 
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niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor szkoły udziela urlopu dla 

poratowania zdrowia: 

1) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia: 

a) choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub 

b) choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób 

wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub 

2) na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową 

– w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.> 

<1a. Okres siedmioletniej pracy w szkole, o którym mowa w ust. 1, uważa się za 

nieprzerwany, jeżeli nauczyciel podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu 

3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole.> 

2. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla 

poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. 

3. Do okresu siedmioletniej pracy w szkole, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okresy 

czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, 

trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i 

urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres. 

4. Okres siedmioletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać 

bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Wymóg 

siedmioletniego okresu pracy w szkole dotyczy udzielenia pierwszego urlopu dla 

poratowania zdrowia. 

[5. Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo 

do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do 

innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54. 

6. Dyrektor szkoły, nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla 

poratowania zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu 

stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.] 

<5. W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel zachowuje 

prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz 

prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatku, o którym mowa w art. 

54 ust. 5. 
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6. W przypadku udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze dłuższym niż 

30 dni, nauczyciel podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia 

zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.> 

7. W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać 

stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w 

okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub 

inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając 

termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy. 

8. Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż 

po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. 

Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego 

zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat. 

[9. Nauczyciel nie ponosi kosztów związanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia w związku z 

potrzebą udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.] 

[10. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu 

przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący 

nauczyciela. Od orzeczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przysługuje odwołanie 

do organu odwoławczego określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 oraz 

w trybie określonym w tych przepisach.] 

<10. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu 

przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby 

zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób 

wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę, orzeka lekarz posiadający 

uprawnienia do wykonywania badań, o których mowa w art. 229 § 1, 2 i 5 Kodeksu 

pracy, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy, 

wykonujący działalność w jednostce służby medycyny pracy, z którą szkoła zawarła 

umowę, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie 

medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 oraz z 2017 r. poz. 60), zwany dalej 

„uprawnionym lekarzem”.> 

<10a. Dyrektor szkoły na pisemny wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla 

poratowania zdrowia wydaje skierowanie na badanie lekarskie przeprowadzane 

przez uprawnionego lekarza. 
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10b. Uprawniony lekarz orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla 

poratowania zdrowia na podstawie: 

1) wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego; 

2) wyników badań dodatkowych lub konsultacji specjalistycznych, których 

przeprowadzenie uzna za niezbędne; 

3) dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia. 

10c. Uprawniony lekarz wydaje orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia 

nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, określające czas potrzebny na 

przeprowadzenie zalecanego leczenia. 

10d. Nauczycielowi i dyrektorowi szkoły przysługuje odwołanie od orzeczenia 

lekarskiego, o którym mowa w ust. 10c, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela lub ze względu na 

siedzibę szkoły. W przypadku gdy orzeczenie lekarskie zostało wydane przez 

uprawnionego lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, 

odwołanie od tego orzeczenia wnosi się do instytutu badawczego w dziedzinie 

medycyny pracy najbliższego ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela lub ze 

względu na siedzibę szkoły. 

10e. Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się na piśmie w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w ust. 10c, za pośrednictwem 

uprawnionego lekarza, który wydał to orzeczenie. 

10f. Uprawniony lekarz przekazuje odwołanie wraz z kopią dokumentacji badań, o 

których mowa w ust. 10b, podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia odwołania w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

10g. Podmiot właściwy do rozpatrzenia odwołania, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania odwołania, wydaje orzeczenie lekarskie po przeprowadzeniu badań 

lekarskich. Orzeczenie to jest ostateczne. 

10h. Koszty badań, o których mowa w ust. 10b pkt 1 i 2 oraz ust. 10g, ponosi szkoła. 

10i. Dyrektor szkoły udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na 

podstawie orzeczenia lekarskiego. 

10j. Urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację 

uzdrowiskową dyrektor szkoły udziela na podstawie potwierdzonego skierowania, o 

którym mowa w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
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opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1938), na okres ustalony w tym skierowaniu.> 

[11. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, tryb orzekania o potrzebie 

udzielenia nauczycielowi urlopu, o którym mowa w ust. 1, wzór orzeczenia i sposób 

prowadzenia dokumentacji związanej z wydawaniem orzeczeń o potrzebie udzielenia 

urlopu dla poratowania zdrowia oraz organ odwoławczy od orzeczeń o potrzebie 

udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, uwzględniając w szczególności 

sposób wydawania orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu oraz termin 

odwołania się od orzeczenia.] 

<11. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: 

1) zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego, w celu udzielenia urlopu 

dla poratowania zdrowia, 

2) wzór skierowania, o którym mowa w ust. 10a, 

3) wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla 

poratowania zdrowia 

– uwzględniając konieczność przyjęcia obiektywnych i niezbędnych kryteriów oceny 

stanu zdrowia dokonywanej w celu stwierdzenia potrzeby leczenia oraz 

określenia czasu na jego przeprowadzenie, a także zapewnienia jednolitości 

stosowanych dokumentów.> 

 

 

Art. 85i. 

1. W postępowaniu wyjaśniającym i postępowaniu dyscyplinarnym w zakresie 

nieuregulowanym odmiennie w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy art. 168-170, 

art. 171 § 1, 2 i 4-7, art. 173, art. 177 § 1 i 2, art. 178, art. 182, art. 183, art. 185, art. 186, 

art. 190 i art. 191 oraz art. 193-196, art. 198, art. 199, art. 200, art. 201 i art. 204-208 

Kodeksu postępowania karnego. 

2. Na każdym etapie postępowania wyjaśniającego nauczyciel, którego dotyczy postępowanie 

wyjaśniające, lub jego obrońca, a na każdym etapie postępowania dyscyplinarnego - 

obwiniony lub jego obrońca, mogą przeglądać akta sprawy oraz sporządzać z nich notatki 

i kopie. 
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<3. W postępowaniu wyjaśniającym i postępowaniu dyscyplinarnym do doręczeń stosuje 

się odpowiednio przepisy art. 39, art. 42, art. 43, art. 44, art. 46 i art. 47 Kodeksu 

postępowania administracyjnego.> 

 

Art. 91a. 

[1. Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym w: 

1)   urzędach organów administracji rządowej i kuratoriach oświaty na stanowiskach 

wymagających kwalifikacji pedagogicznych przysługują uprawnienia wynikające z art. 

9a-9i, art. 51, art. 58-60, art. 86, art. 88 i art. 90; 

2)   w specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujących nadzór 

pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz szkołami 

przy zakładach karnych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych 

przysługują uprawnienia wynikające z art. 9a-9i. art. 51, art. 58-60, art. 63, art. 86, art. 

88 i art. 90. 

2.  Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym w Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których 

wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, publicznych placówkach doskonalenia 

nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli 

szkół artystycznych , publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów 

zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, oraz publicznej placówce 

doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, o których 

mowa odpowiednio w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy - Prawo 

oświatowe, przysługują uprawnienia wynikające z art. 9a-9i, art. 30 ust. 5, art. 32, art. 33, 

art. 47, art. 49 ust. 1 pkt 3, art. 51, art. 58, art. 60, art. 63, art. 86-88 i art. 90. 

3. Nauczycielom urlopowanym na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2 

pkt 3, przysługują uprawnienia wynikające z art. 9a-9i, art. 30, 31, 33, 49, 51, 58-60, 73, 

86-88 i 90.] 

<1. Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym w: 

1) urzędach organów administracji rządowej i kuratoriach oświaty na 

stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych przysługują 

uprawnienia wynikające z art. 9a–9i, art. 51, art. 86, art. 88 i art. 90; 

2) specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujących nadzór 

pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz 
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szkołami przy zakładach karnych na stanowiskach wymagających kwalifikacji 

pedagogicznych przysługują uprawnienia wynikające z art. 9a–9i, art. 51, 

art. 63, art. 86, art. 88 i art. 90. 

2. Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym w Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na 

których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, publicznych placówkach 

doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach 

doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, publicznych placówkach doskonalenia 

nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, oraz 

publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu 

ogólnokrajowym, o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 

7 pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe, przysługują uprawnienia wynikające z 

art. 9a–9i, art. 30 ust. 5, art. 32, art. 33, art. 47, art. 49 ust. 1 pkt 3, art. 51, art. 63, 

art. 86–88 i art. 90. 

3. Nauczycielom urlopowanym na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 

ust. 2 pkt 3, przysługują uprawnienia wynikające z art. 9a–9i, art. 30, art. 31, art. 33, 

art. 49, art. 51, art. 73, art. 86–88 i art. 90.> 

4. Do nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach 

konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i 

przedstawicielstwach wojskowych mają zastosowanie przepisy rozdziałów 2-4, art. 31, 

art. 42 ust. 1, 2 i 7a, art. 51, art. 63-67 oraz rozdziałów 8-11. 

<5. W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, przez staż rozumie 

się okres zatrudnienia nauczyciela w publicznych szkołach i szkolnych punktach 

konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 

konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych, bez względu na wymiar 

zatrudnienia, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w 

przepisach rozdziału 3a, z tym że w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e 

ust. 1, równoważny z odbywaniem stażu jest odpowiednio okres zatrudnienia na tym 

stanowisku.> 

 

Art. 91b. 

[1. Do nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru 

zajęć nie stosuje się przepisów art. 54-61, 71
(18)

, 72 i 86-91
(19)

. 



- 66 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. Do nauczycieli zatrudnionych w: 

1)   przedszkolach i szkołach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, bez względu na wymiar 

zatrudnienia, mają zastosowanie przepisy art. 6, art. 6a ust. 4-10, 12 i 13, art. 9, art. 

11a, art. 26, art. 63 i art. 75-85z; 

2)   placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, bez względu na wymiar 

zatrudnienia, mają zastosowanie przepisy art. 6, art. 6a ust. 4-10, 12 i 13, art. 9, art. 

26, art. 63 i art. 75-85z; 

3)   przedszkolach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a, oraz szkołach i placówkach, 

o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego 

wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora, mają 

zastosowanie przepisy art. 9a-9i, art. 22 ust. 3 i 4, art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51, art. 

70a ust. 3, 4 i 6, art. 86, art. 88 i art. 90; 

4)   przedszkolach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b, w wymiarze co najmniej 1/2 

obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela zatrudnionego na stanowisku 

dyrektora, mają zastosowanie przepisy art. 9a-9i, art. 22 ust. 3 i 4, art. 49 ust. 1 pkt 2 

i 3, art. 51, art. 70a ust. 3, 4 i 6 oraz art. 88.] 

<1. Do nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego 

wymiaru zajęć nie stosuje się przepisów art. 54 ust. 5, art. 72 i art. 86–90. 

2. Do nauczycieli zatrudnionych w: 

1) przedszkolach, szkołach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, o 

których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, bez względu na wymiar zatrudnienia, mają 

zastosowanie przepisy art. 6, art. 6a, art. 9, art. 10a, art. 11a, art. 26, art. 63 i art. 75–

85z; 

2) placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, bez względu na wymiar 

zatrudnienia, mają zastosowanie przepisy art. 6, art. 6a, art. 9, art. 10a, art. 26, art. 

63 i art. 75–85z; 

3) przedszkolach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a, oraz szkołach i 

placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej 1/2 

obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela zatrudnionego na stanowisku 

dyrektora, mają zastosowanie przepisy art. 9a–9i, art. 22 ust. 3 i 4, art. 49 ust. 1 pkt 2 

i 3, art. 51, art. 70a ust. 4 i 7, art. 86, art. 88 i art. 90 oraz przepisy wydane na 

podstawie art. 70a ust. 9; 



- 67 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 4) przedszkolach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b, oraz innych formach 

wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. c, w wymiarze 

co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela zatrudnionego 

na stanowisku dyrektora, mają zastosowanie przepisy art. 9a–9i, art. 22 ust. 3 i 4, 

art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51, art. 70a ust. 4 i 7 i art. 88 oraz przepisy wydane na 

podstawie art. 70a ust. 9.> 

2a. Do pracowników, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4 i 5, mają zastosowanie przepisy 

art. 6, art. 51, art. 63, art. 64 ust. 3, art. 86-88 i art. 90. 

[2b. Nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem przedszkola, szkoły lub placówki, o 

których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, który nie spełnia warunków, o których mowa w art. 10 

ust. 5 pkt 2-5. Przepisy art. 10 ust. 8a i 8b stosuje się odpowiednio.] 

<2b. Nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem przedszkola, szkoły, placówki 

lub innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, 

który nie spełnia warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2–5. Przepisy art. 

10 ust. 8a i 8b stosuje się odpowiednio.> 

<2c. W przypadku publicznych innych form wychowania przedszkolnego, 

prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 

lub osoby fizyczne, oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego 

zadania i kompetencje określone w ustawie dla dyrektora szkoły wykonuje osoba 

kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego wyznaczona przez osobę 

prowadzącą inną formę wychowania przedszkolnego.> 

3. Zakres stosowania ustawy do nauczycieli zatrudnionych w szkołach oraz w placówkach 

oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez 

kościoły i inne związki wyznaniowe określają odrębne przepisy. 

4.  Z nauczycielami, o których mowa w art. 17 ust. 2a, na czas skierowania do pracy w 

szkołach europejskich, nawiązuje się stosunek pracy na podstawie umowy o pracę w 

jednostce organizacyjnej, której zadaniem statutowym jest organizacja i koordynacja 

funkcjonowania szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo 

oświatowe. 

5. W okresie wykonywania pracy w szkołach, o których mowa w ust. 4, nauczycielom 

przysługuje wynagrodzenie w wysokości równej ekwiwalentowi pieniężnemu za urlop 

wypoczynkowy, ustalonemu według zasad określonych w przepisach wydanych na 
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podstawie art. 67 ust. 3. W pozostałym zakresie prawa i obowiązki tych nauczycieli 

określają odrębne przepisy. 

6. Okres wykonywania pracy w szkołach, o których mowa w ust. 4, jest zaliczany do okresu 

pracy, od którego zależą uprawnienia nauczyciela wynikające ze stosunku pracy. 

 

Art. 91d. 

W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, 

zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w: 

[1)   art. 30 ust. 6 i 10a, art. 42 ust. 7, art. 42a ust. 1, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7, art. 70a 

ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 - wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik 

województwa;] 

<1) art. 30 ust. 6 i 10a, art. 42 ust. 7, art. 42a ust. 1, art. 49 ust. 2, art. 70a ust. 1 oraz 

art. 72 ust. 1 – wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik 

województwa;> 

2)   art. 9g ust. 2, art. 29 ust. 1, art. 30a oraz art. 53 ust. 3a i 4 - wykonuje odpowiednio: 

wójt, burmistrz (prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa; 

[3)   art. 6a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 6 i 13, art. 9b ust. 3, 3a i 4 pkt 2 oraz ust. 6 i 7 pkt 1, art. 

9f ust. 1, art. 9g ust. 3 pkt 1 i ust. 4, art. 18 ust. 4 i 5, art. 19 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 

26 ust. 2, art. 54 ust. 2 i 5, art. 56 ust. 2, art. 61 ust. 3, art. 63 ust. 2, art. 66 ust. 1, art. 

85s ust. 4, art. 85t ust. 1, 2 i 5 oraz art. 85z ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 - wykonuje 

odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.] 

<3) art. 6a ust. 1d pkt 3 oraz ust. 6, art. 9b ust. 3, 3a i 4 pkt 2 oraz ust. 6 i 7 pkt 1, art. 

9f ust. 1, art. 9g ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1 i ust. 4, art. 18 ust. 4 i 5, art. 22 ust. 1, 

art. 26 ust. 2, art. 42 ust. 6a, art. 54 ust. 5, art. 63 ust. 2, art. 85s ust. 4, art. 85t 

ust. 1, 2 i 5 oraz art. 85z ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 – wykonuje odpowiednio: wójt, 

burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.> 

 

 

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1511, 2074 i 2261) 

 

Art. 53. 
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[1. Urzędnikom państwowym zatrudnionym na stanowisku kuratora oświaty lub zatrudnionym 

w urzędach organów administracji państwowej na stanowiskach wymagających 

kwalifikacji pedagogicznych przysługują uprawnienia określone w art. 30, 31, 32 ust. 3, 

art. 33, 36, 46
(13)

, 50-52
(14)

, 57-60
(15)

, 86 i 88-90
(16)

 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 

Karta Nauczyciela, a okres zatrudnienia na tych stanowiskach wlicza się do okresu 

zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia nauczyciela określone w tej ustawie.] 

<1. Osobie zatrudnionej na stanowisku kuratora oświaty lub wicekuratora oświaty 

przysługują uprawnienia określone w art. 91a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), a okres zatrudnienia na tych 

stanowiskach wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia 

nauczyciela określone w tej ustawie.> 

2. (uchylony). 

3. Rada Ministrów może określać kategorie urzędników państwowych, którzy korzystać będą 

z uprawnień szczególnych w zakresie płac i innych świadczeń przewidzianych w 

przepisach obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy. 

 

 

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1169, z 2014 r. poz. 498, z 2016 r. poz. 1948 

oraz z 2017 r. poz. 60) 

 

Art. 21. 

[1. Do nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w szkołach i innych placówkach 

oświatowo-wychowawczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych 

przez kościelne osoby prawne, a także świeckich nauczycieli w niższych seminariach 

duchownych stosuje się prawa i obowiązki ustalone dla nauczycieli i wychowawców 

zatrudnionych w państwowych szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz 

opiekuńczo-wychowawczych, z uwzględnieniem ust. 2.] 

<1. Do nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w szkołach, przedszkolach, 

placówkach i innych jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład systemu 

oświaty, prowadzonych przez kościelne osoby prawne, stosuje się prawa i obowiązki 

ustalone dla nauczycieli i wychowawców zatrudnionych odpowiednio w publicznych 

lub niepublicznych szkołach, przedszkolach, placówkach i innych jednostkach 
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organizacyjnych wchodzących w skład systemu oświaty, prowadzonych przez 

podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.> 

[2.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek Sekretariatu Konferencji 

Episkopatu Polski, może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres 

uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych 

przedszkolach i niepublicznych placówkach działających na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), przepisów o 

systemie oświaty oraz niepublicznych placówkach działających na podstawie przepisów o 

pomocy społecznej prowadzonych przez kościelne osoby prawne.] 

[3. Pracownikom szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, niebędącym nauczycielami lub wychowawcami, przysługują 

uprawnienia i świadczenia przewidziane dla tej kategorii pracowników zatrudnionych w 

państwowych szkołach i placówkach.] 

<3. Pracownikom szkół, przedszkoli, placówek i innych jednostek organizacyjnych 

wchodzących w skład systemu oświaty, prowadzonych przez kościelne osoby prawne, 

niebędącym nauczycielami lub wychowawcami, przysługują uprawnienia i świadczenia 

przewidziane dla tej kategorii pracowników zatrudnionych odpowiednio w publicznych 

lub niepublicznych szkołach, przedszkolach, placówkach i innych jednostkach 

organizacyjnych wchodzących w skład systemu oświaty, prowadzonych przez podmioty 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.> 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 2032, z późn. zm.) 

 

Art. 5a. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   inwestycjach - oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), zwanej dalej "ustawą o 

rachunkowości"; 

2)   składnikach majątkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości 

pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością 
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gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której 

mowa w art. 22g ust. 3; 

3)   przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego; 

4)   zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo 

wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i 

niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań 

gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo 

samodzielnie realizujące te zadania; 

5)   Ordynacji podatkowej - oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.); 

6)   działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to 

działalność zarobkową: 

a)  wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, 

b)  polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, 

c)  polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych 

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i 

ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł 

wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9; 

7)   ustawie o rehabilitacji zawodowej - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.); 

8)   urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy którego odpowiednio 

właściwy dla podatnika lub płatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje 

zadania; 

9)    (uchylony); 

10)   (uchylony); 

11)  papierach wartościowych - oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 

1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1636 i 1948); 

12)   dyskoncie - oznacza to różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu papieru 

wartościowego przez emitenta a wydatkami poniesionymi na nabycie papieru 

wartościowego na rynku pierwotnym lub wtórnym, a w przypadku nabycia papieru 
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wartościowego w drodze spadku lub darowizny - różnicę między kwotą uzyskaną z 

wykupu a wydatkami poniesionymi przez spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tego 

papieru wartościowego; 

13)   pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego 

inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego; 

14)   funduszach kapitałowych - oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze 

zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz 

ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa 

w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

15)  ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym - oznacza to ustawę z dnia 20 listopada 

1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 930, z późn. zm.); 

16)  ustawie o działalności pożytku publicznego - oznacza to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 

1948); 

17)  ustawie o podatku od towarów i usług - oznacza to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.); 

18)  ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym - oznacza to ustawę z dnia 19 grudnia 2008 

r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696, 1777 i 1920); 

19)  (uchylony); 

19a) samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o 

ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, 

konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z 

wyjątkiem: 

a)  pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części 

przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą: 

–  klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: 

wielozadaniowy, van lub 

–  z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków, 
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b)  pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i 

nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne 

elementy pojazdu, 

c)  pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są 

również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących 

przeznaczeń: 

–  agregat elektryczny/spawalniczy, 

–  do prac wiertniczych, 

–  koparka, koparko-spycharka, 

–  ładowarka, 

–  podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, 

–  żuraw samochodowy, 

d)  pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a 

ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług; 

20)  małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży 

(wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim 

roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 

euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października 

poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł; 

21)  certyfikacie rezydencji - oznacza to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla 

celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa 

miejsca zamieszkania podatnika; 

22)  zagranicznym zakładzie - oznacza to: 

a)  stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium 

jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium 

innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, 

warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych, 

b)  plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego 

państwa przez podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa, 

c)  osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania na 

terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma 
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pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie 

wykonuje 

- chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest 

Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej; 

23)  ustawie o emeryturach kapitałowych - oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o 

emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1097); 

24)  PKWiU - oznacza to Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 1435 oraz z 2009 r. poz. 256 i 

1753); 

25)  oznaczeniu "ex" - oznacza to, że zakres wymienionych wyrobów lub usług jest węższy 

niż określony w podanym grupowaniu PKWiU; 

26)   spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28; 

27)  rachunku zbiorczym - oznacza to rachunek zbiorczy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

28)  spółce - oznacza to: 

a)   spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie 

rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie 

statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251), 

b)  spółkę kapitałową w organizacji, 

c)  spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

d)  spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, 

jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana 

jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich 

dochodów bez względu na miejsce ich osiągania; 

29)   udziale (akcji) - oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o 

której mowa w pkt 28 lit. c i d; 

30)   kapitale zakładowym - oznacza to również kapitał podstawowy spółki, o której mowa w 

pkt 28 lit. c i d; 

31)   udziale w zyskach osób prawnych - oznacza to również udział w zyskach spółek, o 

których mowa w pkt 28 lit. c i d; 
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32)   objęciu udziału (akcji) - oznacza to również uzyskanie przez wspólnika spółki, o której 

mowa w pkt 28 lit. c i d, ogółu praw i obowiązków wspólnika w tej spółce; 

33)   wspólniku - oznacza to również akcjonariusza; 

34)   komercjalizowanej własności intelektualnej - oznacza to: 

a)  patent, dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, 

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układu 

scalonego oraz prawo do uzyskania powyższych praw lub prawo z pierwszeństwa - 

określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266, 1505 i 1615), 

b)  autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, 

c)  równowartość udokumentowanej wiedzy (informacji) nadającej się do wykorzystania 

w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej (know-how), 

d)  prawa do korzystania z praw lub wartości wymienionych w lit. a-c na podstawie 

umowy licencyjnej; 

35)   podmiocie komercjalizującym - oznacza to twórcę uprawnionego do praw lub wartości 

wymienionych w pkt 34 lit. a-c, a także zawarcia umowy licencyjnej, o której mowa w pkt 

34 lit. d, jeżeli wnosi do spółki kapitałowej komercjalizowaną własność intelektualną; 

36)   krótkiej sprzedaży - oznacza to krótką sprzedaż w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 

r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka 

kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1); 

37)   postępowaniu restrukturyzacyjnym - oznacza to postępowanie restrukturyzacyjne w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1574, 1579 i 1948); 

38)   działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania 

naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu 

zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych 

zastosowań; 

39)   badaniach naukowych - oznacza to: 

a)  badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne 

podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach 

zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie 

komercyjne, 
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b)  badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, 

zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce, 

c)  badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz 

umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub 

wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; 

badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, 

budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym 

istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a 

także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania 

dowodu w przypadku technologii generycznych; 

40)   pracach rozwojowych - oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i 

wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, 

technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania 

produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych 

produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe 

zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, 

istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter 

ulepszeń, w szczególności: 

a)  opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i 

walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu 

stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym 

celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których 

ostateczny kształt nie został określony, 

b)  opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do 

celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi 

produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja 

wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; 

[41)   przepisach o systemie oświaty - oznacza to przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) lub przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169).] 

<41) przepisach o systemie oświaty – oznacza to przepisy ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), przepisy ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) lub przepisy 
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ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 

poz. ….).> 

 

 

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. 

zm.) 

 

Art. 3. 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1)   szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole; 

1a)   szkole specjalnej lub oddziale specjalnym - należy przez to rozumieć odpowiednio 

szkołę lub oddział, o których mowa w art. 4 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe; 

2)   szkole artystycznej - należy przez to rozumieć także szkołę bibliotekarską i animatorów 

kultury; 

2a)   oddziale integracyjnym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, o którym mowa w 

art. 4 pkt 3 ustawy - Prawo oświatowe; 

2b)   oddziale dwujęzycznym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, o którym mowa w 

art. 4 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe; 

2c)   szkole integracyjnej - należy przez to rozumieć szkołę, o której mowa w art. 4 pkt 5 

ustawy - Prawo oświatowe; 

2d)   szkole dwujęzycznej - należy przez to rozumieć szkołę, o której mowa w art. 4 pkt 6 

ustawy - Prawo oświatowe; 

2e)   (uchylony); 

2f)   (uchylony); 

2fa)   (uchylony); 

2fb)   (uchylony); 

2fc)   (uchylony); 

2g)   (uchylony); 

3)    placówce - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-

8 i 10 ustawy - Prawo oświatowe; 

3a)   (uchylony); 

3b)   szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia, 

branżowej szkole II stopnia, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy lub szkole 
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policealnej - należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy - 

Prawo oświatowe; 

4)   (uchylony); 

5)   organie prowadzącym szkołę lub placówkę - należy przez to rozumieć ministra, jednostkę 

samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne; 

6)   (uchylony); 

7)   (uchylony); 

8)   kuratorze oświaty - należy przez to rozumieć kierownika kuratorium oświaty jako 

jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w 

województwie; 

9)    nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego szkoły, placówki i placówki doskonalenia nauczycieli; 

10)  rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

11)  uczniach - należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków; 

11a)  (uchylony); 

11b)  (uchylony); 

11c)   (uchylony); 

11d)   (uchylony); 

12)  (uchylony); 

13)   podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej 

kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć podstawę programową, o której mowa w 

art. 4 pkt 24 ustawy - Prawo oświatowe; 

13a)   podstawie programowej kształcenia w zawodach - należy przez to rozumieć podstawę 

programową, o której mowa w art. 4 pkt 25 ustawy - Prawo oświatowe; 

13b)  programie wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do danych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć opis sposobu 

realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych 

odpowiednio w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub opis sposobu 

realizacji celów kształcenia oraz treści nauczania zajęć edukacyjnych, dla których nie 

została ustalona podstawa programowa kształcenia ogólnego, lecz program nauczania 
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tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, o którym mowa 

w art. 22a ust. 7; 

13c)   programie nauczania do zawodu - należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji 

celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia w 

zawodach, w formie efektów kształcenia, uwzględniający wyodrębnienie kwalifikacji w 

zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe; program 

nauczania do zawodu zawiera także programy nauczania do poszczególnych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, ustalonych przez 

dyrektora szkoły, a w przypadku szkół artystycznych - określonych w ramowych planach 

nauczania dla tych szkół; 

14)  zadaniach oświatowych jednostek samorządu terytorialnego - należy przez to rozumieć 

zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej; 

15)   szkole dla dorosłych - należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa w art. 4 pkt 29 

ustawy - Prawo oświatowe; 

16)   kształceniu ustawicznym - należy przez to rozumieć kształcenie, o którym mowa w art. 4 

pkt 30 ustawy - Prawo oświatowe; 

17)   (uchylony); 

18)   niepełnosprawnościach sprzężonych - należy przez to rozumieć występowanie u dziecka 

niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z 

niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną albo z 

autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych 

niepełnosprawności; 

18a)  specyficznych trudnościach w uczeniu się - należy przez to rozumieć trudności w 

uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w 

przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-

motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi; 

18b)   (uchylony); 

19)  kwalifikacji w zawodzie - należy przez to rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie 

zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo 

wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji; 



- 80 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

20)  kwalifikacyjnym kursie zawodowym - należy przez to rozumieć kurs, którego program 

nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej 

kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji; 

21)   egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - należy przez to rozumieć 

egzamin umożliwiający uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie 

w zakresie jednej kwalifikacji, a w przypadku uzyskania świadectw potwierdzających 

wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia 

zasadniczego zawodowego, wykształcenia zasadniczego branżowego, wykształcenia 

średniego branżowego lub wyksztalcenia średniego - również dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe; 

21a)  (uchylony); 

21b)   (uchylony); 

21c)   egzaminie maturalnym - należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzany dla 

absolwentów posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, 

umożliwiający uzyskanie świadectwa dojrzałości; 

21d)   egzaminie ósmoklasisty - należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzany w 

ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, a w szkole artystycznej realizującej 

kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej - w klasie, której zakres nauczania 

odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, sprawdzający wiadomości i umiejętności 

ucznia lub słuchacza określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 

[22)   opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć opłaty 

za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzone w czasie 

przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony zgodnie z 

art. 13 ust. 1 pkt 2, ust. 2 lub 3 ustawy - Prawo oświatowe;] 

23)  podręczniku - należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego; 

24)  materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub 

uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać 

papierową lub elektroniczną; 

25)  materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów 

służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności; 
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[26)   gminie miejskiej - należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gmina miejska w krajowym 

rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ustawy z 

dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.); 

27)   gminie wiejskiej - należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gmina wiejska w krajowym 

rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ustawy z 

dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej; 

28)   gminie miejsko-wiejskiej - należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gmina miejsko-

wiejska w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w 

art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej; 

29)   roku budżetowym - należy przez to rozumieć rok budżetowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 198); 

30)   liczbie mieszkańców - należy przez to rozumieć liczbę mieszkańców w rozumieniu art. 2 

pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego; 

31)   środkach pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - należy przez to rozumieć środki, o 

których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 4 i 5a-5c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); 

32)   wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie - należy przez to 

rozumieć wskaźnik, o którym mowa w art. 20 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; 

33)   wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie - należy przez to 

rozumieć wskaźnik, o którym mowa w art. 22 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;] 

34)   ustawie - Prawo oświatowe - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. 

- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

 

Art. 13. 

1. Szkoła i placówka publiczna umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej 

historii i kultury. 

2. Na wniosek rodziców nauka, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona: 

1)   w osobnych grupach, oddziałach lub szkołach; 
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2)   w grupach, oddziałach lub szkołach - z dodatkową nauką języka oraz własnej historii i 

kultury; 

3)   w międzyszkolnych zespołach nauczania. 

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki i sposób wykonywania przez szkoły i placówki zadań, o których mowa w ust. 1 i 

2, w szczególności minimalną liczbę uczniów, dla których organizuje się poszczególne 

formy nauczania wymienione w ust. 2. 

4. W pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły publiczne zapewniają podtrzymywanie 

kultury i tradycji regionalnej. 

[5. Podręczniki szkolne i książki pomocnicze do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym 

do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej mogą być 

dofinansowywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy 

do spraw oświaty i wychowania.] 

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podejmie działania w celu zapewnienia 

możliwości kształcenia nauczycieli oraz dostępu do podręczników na potrzeby szkół i 

placówek publicznych, o których mowa w ust. 1. 

7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podejmie działania w celu 

popularyzacji wiedzy o historii, kulturze, języku i o tradycjach religijnych mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem  

 

 

[Rozdział 2 

Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki 

Art. 14. 1.  (uchylony). 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

3a. (uchylony). 

4. (uchylony). 

4a. (uchylony). 

4b. (uchylony). 
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4c. (uchylony). 

5. Rada gminy: 

1) określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 

lat 5 w prowadzonych przez gminę: 

a) publicznym przedszkolu , oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w 

czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - 

Prawo oświatowe, 

b) publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na 

podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe; 

2) może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których 

mowa w pkt 1. 

5a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5 pkt 1, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę 

zajęć. 

5aa. Opłaty, o których mowa w ust. 5, są pobierane do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

5b. Maksymalna wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5a, podlega waloryzacji. Waloryzacja 

dokonywana po raz pierwszy polega na pomnożeniu kwoty opłaty, o której mowa w ust. 

5a, przez wskaźnik waloryzacji i zaokrągleniu w dół do pełnych groszy. Kolejne 

waloryzacje wysokości opłaty polegają na pomnożeniu kwoty opłaty z roku, w którym była 

dokonywana ostatnia waloryzacja, przez wskaźnik waloryzacji i zaokrągleniu w dół do 

pełnych groszy. Waloryzacji dokonuje się od dnia 1 września roku kalendarzowego, w 

którym ogłoszono wysokość wskaźnika waloryzacji ustalonego zgodnie z ust. 5c lub 5d. 

5c. Jeżeli średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określany 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 887), za rok kalendarzowy, w którym była przeprowadzona ostatnia 

waloryzacja, a w przypadku waloryzacji dokonywanej po raz pierwszy - za rok 2013, 

wyniósł co najmniej 110, to wartość tego wskaźnika podzieloną przez 100 przyjmuje się 

jako wskaźnik waloryzacji. 

5d. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 5c, nie został spełniony, to wskaźnik waloryzacji 

ustala się jako iloczyn podzielonych przez 100 wartości średniorocznych wskaźników cen, 
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towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określanych przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na 

podstawie art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszący co najmniej 1,1 w okresie od roku 

kalendarzowego, w którym była przeprowadzona ostatnia waloryzacja, do roku 

poprzedzającego termin waloryzacji, a w przypadku waloryzacji dokonywanej po raz 

pierwszy, w okresie od roku 2013 do roku poprzedzającego termin waloryzacji. 

5e. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do końca marca roku, w którym 

jest dokonywana waloryzacja, o której mowa w ust. 5b, wysokość wskaźnika waloryzacji 

oraz maksymalną wysokość kwoty opłaty, o której mowa w ust. 5 pkt 1, po waloryzacji. 

5f.  Publiczne przedszkola, publiczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi oraz 

publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone przez osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, pobierają opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego, w wysokości nie wyższej niż wysokość opłat 

ustalonych przez radę gminy na podstawie ust. 5 pkt 1. 

5g.  Organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę podstawową z oddziałami 

przedszkolnymi, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, niepubliczne 

przedszkole, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, niepubliczną szkołę podstawową z 

oddziałami przedszkolnymi, o których mowa w art. 90 ust. 1ba, lub niepubliczną inną 

formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, zwalnia rodziców w 

całości lub w części z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, na warunkach 

określonych przez radę gminy na podstawie ust. 5 pkt 2. Organ prowadzący może 

upoważnić do udzielania tych zwolnień odpowiednio dyrektora przedszkola lub szkoły 

podstawowej. 

5h.  Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna 

prowadząca publiczne przedszkole, publiczną szkołę podstawową z oddziałami 

przedszkolnymi, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, niepubliczne 

przedszkole, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, niepubliczną szkołę podstawową z 

oddziałami przedszkolnymi, o których mowa w art. 90 ust. 1ba, lub niepubliczną inną 

formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, może przyznać 

częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

również w przypadkach innych niż określone przez radę gminy na podstawie ust. 5 pkt 2. 
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5i. Rodzic zamierzający ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat, o którym 

mowa w ust. 5 pkt 2, przedstawia w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia 

uprawnienia do tego zwolnienia. 

6.  Do ustalania opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach 

wychowania przedszkolnego przepisy art. 106 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się 

odpowiednio. 

7. (uchylony). 

8. Publiczne przedszkola, publiczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, 

publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, niepubliczne przedszkola, o których 

mowa w art. 90 ust. 1b, niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, o 

których mowa w art. 90 ust. 1ba, oraz niepubliczne inne formy wychowania 

przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1c, nie mogą pobierać opłat innych niż 

opłaty ustalone zgodnie z ust. 5, 5f, 6 i 9. 

9. Do przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi lub innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez organy, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 

17 ustawy - Prawo oświatowe, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 5-5e, 5g, 5i oraz 6, z 

tym że kompetencje rady gminy określone w ust. 5 wykonują te organy. 

10.  W przypadku przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi lub innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w ust. 5g, 

wykonuje organ wykonawczy tej jednostki. 

Art. 14a.  (uchylony). 

Art. 14b. (uchylony). 

Art. 14c. (uchylony). 

 

Art. 14d. 

1. Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 

gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana 

wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. 
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1a. Przez dzieci w wieku do 5 lat, o których mowa w ust. 1, 3, 6 i 8, rozumie się dzieci objęte 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

kończą 6 lat. 

2. Podziału środków przeznaczonych na dotację, o której mowa w ust. 1, pomiędzy 

poszczególne gminy dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

3. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, dla danej gminy jest obliczana jako iloczyn 

kwoty rocznej, o której mowa w ust. 4, oraz liczby dzieci w wieku do lat 5 korzystających z 

wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych 

systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego 

rok udzielenia dotacji. 

4. Kwota roczna dotacji, o której mowa w ust. 1, na każde dziecko, o którym mowa w ust. 3, 

bez względu na czas przebywania dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, wynosi 1506 zł. 

5. Kwota roczna, o której mowa w ust. 4, podlega corocznie waloryzacji prognozowanym 

średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonym w 

ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy. 

6. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, obliczona zgodnie z ust. 3, jest pomniejszana o 

kwotę stanowiącą iloczyn kwoty rocznej w roku, na który jest udzielana dotacja, i liczby 

dzieci w wieku do lat 5, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z 

wychowania przedszkolnego, nieprzyjętych w danym roku szkolnym do publicznego 

przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej 

innej formy wychowania przedszkolnego lub do niepublicznego przedszkola, o którym 

mowa w art. 90 ust. 1b, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o 

którym mowa w art. 90 ust. 1ba, lub niepublicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, którym wójt (burmistrz, prezydent 

miasta) , wbrew obowiązkowi nie wskazał miejsca korzystania z wychowania 

przedszkolnego, zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe. 

7.  Pomniejszenie dotacji nie zwalnia gminy z obowiązku zapewnienia dzieciom odpowiednio 

warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo 

oświatowe, i warunków do realizacji prawa, o którym mowa w art. 31 ust. 6 ustawy - 

Prawo oświatowe. 

8.  Jeżeli liczba dzieci uwzględniona do obliczenia dotacji na dany rok budżetowy dla danej 

gminy zgodnie z ust. 3 i 6 jest większa niż średnioroczna liczba dzieci w wieku do lat 5 
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korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy w roku 

budżetowym, na który została udzielona dotacja, część dotacji pobrana w nadmiernej 

wysokości podlega zwrotowi do budżetu państwa. 

9. Dotacji, o której mowa w ust. 1, udzielają wojewodowie. Dotację przekazuje się w 12 

częściach w terminie do 15. dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem pierwszej części, którą 

przekazuje się niezwłocznie po zwiększeniu wydatków w części budżetu państwa będącej w 

dyspozycji wojewody, z wyrównaniem za okres od początku roku budżetowego. 

10. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji, o której mowa w ust. 1, w tym sposób 

ustalania wysokości dotacji podlegającej zwrotowi, oraz sposób ustalania średniorocznej 

liczby dzieci, o której mowa w ust. 8, a także wzór formularza rocznego rozliczenia 

wykorzystania dotacji, mając na celu zapewnienie jawności i przejrzystości 

gospodarowania środkami budżetu państwa; 

2)   sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, o których mowa w ust. 6, biorąc 

pod uwagę możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i 

informatycznych nośników danych. 

11.  Informacje dotyczące dzieci nieprzyjętych w danym roku szkolnym do przedszkola, 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innej formy wychowania przedszkolnego, 

przekazywane przez dyrektora przedszkola lub szkoły, wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta) i wojewodę, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 10, zawierają: 

1)   imię, nazwisko, datę urodzenia dziecka oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku 

numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość; 

2)   imiona i nazwiska rodziców; 

3)   adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka. 

12. Zgromadzone dane, o których mowa w ust. 11, są przechowywane przez okres dwóch lat 

od dnia przekazania tych informacji. 

Art. 15. (uchylony). 

Art. 15a. (uchylony). 

Art. 16. (uchylony). 
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Art. 16a. uchylony). 

Art. 17.  (uchylony). 

Art. 18.  (uchylony). 

Art. 19.  (uchylony). 

Art. 20.  (uchylony).] 

 

 

[Art. 22ac. 

1. Uczniowie szkół podstawowych mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w 

ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do szkół dla dorosłych.] 

 

 

 

[Art. 22ae. 

1. Wyposażenie: 

1)    szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie 

szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas I-III, 

2)   
(203)

 szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w 

zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe, dla klas IV-VIII, 

3)    (uchylony) 

- jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki 

samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły. 

2.  W przypadku szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki 

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zapewnienie sfinansowania kosztu zakupu 
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podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa 

w ust. 1, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez 

jednostki samorządu terytorialnego obowiązane do prowadzenia szkół odpowiedniego 

typu i rodzaju. 

3. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 i 2, jednostka samorządu terytorialnego 

otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę. 

4.  Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1, szkoła podstawowa prowadzona przez osobę 

prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną otrzymują, na 

wniosek, dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do 

prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju. 

5. Dotacja celowa jest przyznawana na wyposażenie: 

1)    szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie 

szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego lub materiały edukacyjne, dla klas I-III - do wysokości 75 zł na ucznia; 

2)   szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie 

szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas I-III - do wysokości 50 zł na 

ucznia; 

3)    szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie 

szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klasy IV - do 

wysokości 140 zł na ucznia; 

3a)   szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w 

zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas V i VI - 

do wysokości 180 zł na ucznia; 

3b)   szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w 

zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas VII i 

VIII - do wysokości 250 zł na ucznia; 

4)    szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie 

szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas IV-VIII - do wysokości 25 zł na 

ucznia; 

5)    (uchylony); 

6)    (uchylony). 
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5a. Kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, są powiększane poprzez pomnożenie ich 

przez wskaźniki: 

1)   nie mniejsze niż 2 i nie większe niż 3 - w przypadku uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, niewidomych i słabowidzących, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 

dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów; 

2)   nie mniejsze niż 5 i nie większe niż 10 - w przypadku uczniów słabowidzących 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą 

korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 

dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, 

wydrukowanych w druku powiększonym; 

3)   nie mniejsze niż 10 i nie większe niż 25 - w przypadku uczniów niewidomych 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą 

korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 

dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, 

wydrukowanych w systemie Braille'a. 

6. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 5 pkt 1 i 3-3b, jest udzielana, z uwzględnieniem 

kosztów obsługi zadania, o których mowa w ust. 15, do wysokości kosztu zakupu kompletu 

podręczników lub materiałów edukacyjnych na każdego ucznia w danej klasie, rocznie 

nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 3-3b, z 

uwzględnieniem ust. 5a, pod warunkiem że taki komplet podręczników lub materiałów 

edukacyjnych będzie zapewniał możliwość używania ich przez uczniów tej klasy przez co 

najmniej trzy kolejne lata szkolne. Następna dotacja celowa na uczniów tej klasy jest 

udzielana po trzech kolejnych latach szkolnych. 

7.  Liczba uczniów danej klasy objęta dotacją celową, o której mowa w ust. 5 pkt 1 i 3-3b, 

udzielaną zgodnie z ust. 6, jest zwiększana o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów danej 

klasy objętych tą dotacją. 

7a.  Jeżeli w latach następujących po roku, w którym udzielono dotacji celowej na wszystkich 

uczniów danej klasy, istnieje konieczność zapewnienia kompletu podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla danej klasy, która nie 

funkcjonowała w danej szkole lub do tych klas nie uczęszczali uczniowie, dotacja celowa, 
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o której mowa w ust. 5, jest udzielana do wysokości kosztu zakupu kompletów 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, rocznie 

nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o których mowa w ust. 5, z uwzględnieniem ust. 5a. 

8. Jeżeli istnieje konieczność zapewnienia odpowiedniego kompletu podręczników lub 

materiałów edukacyjnych, w tym kompletu dostosowanego do potrzeb edukacyjnych i 

możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego, w przypadku gdy: 

1)   liczba uczniów w danej klasie jest większa niż w poprzednim roku szkolnym, a od roku 

szkolnego rozpoczynającego się w roku, w którym udzielono ostatniej dotacji celowej 

na wszystkich uczniów tej klasy, nie upłynęły trzy lata szkolne lub 

2)   liczba uczniów w danej klasie nie jest większa niż w poprzednim roku szkolnym, a 

istnieje konieczność zakupu kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych, w 

szczególności dostosowanego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 

ucznia niepełnosprawnego, z powodu niedokonania zakupu takiego kompletu ze 

środków ostatniej dotacji celowej udzielonej na wszystkich uczniów tej klasy lub 

udzielonej w poprzednim roku, jeżeli ostatnią dotację celową na wszystkich uczniów 

tej klasy udzielono dwa lata temu, lub 

3)   komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych dostosowany do potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego został 

wcześniej przekazany innej szkole, zgodnie z art. 22ak ust. 6 

- dotacja celowa, o której mowa w ust. 5 pkt 1 i 3-3b, jest udzielana do wysokości kosztu 

zakupu brakujących kompletów podręczników lub materiałów edukacyjnych, rocznie 

nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 3-3b, z 

uwzględnieniem ust. 5a. 

9.  Dotacja celowa, o której mowa w ust. 5 pkt 2 i 4, jest udzielana corocznie, z 

uwzględnieniem kosztów obsługi zadania, o których mowa w ust. 15, do wysokości kosztu 

zakupu materiałów ćwiczeniowych na każdego ucznia w danej klasie, rocznie 

nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 4, z 

uwzględnieniem ust. 5a. 

10. Jeżeli w wyniku zwiększenia się liczby uczniów w danej klasie w ciągu roku szkolnego 

środki z przekazanej dotacji celowej nie pokryją kosztu zakupu kompletów podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla tych uczniów, koszt zakupu 

brakujących kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
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ćwiczeniowych jest refundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok 

szkolny. 

10a. Jeżeli w ciągu roku szkolnego istnieje konieczność zakupu dodatkowych kompletów 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych 

do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, w 

wyniku: 

1)   dostarczenia do szkoły orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia, a środki 

z przekazanej dotacji celowej nie pokryją kosztu zakupu tych kompletów, lub 

2)   braku możliwości uzyskania tych kompletów z innej szkoły w drodze przekazania, 

zgodnie z art. 22ak ust. 6 

- koszt zakupu brakujących kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych jest refundowany ze środków dotacji celowej przekazanej 

na kolejny rok szkolny. 

10b. Jeżeli w latach szkolnych następujących po roku, w którym udzielono dotacji celowej na 

wszystkich uczniów danej klasy na wyposażenie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz 

szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas IV-VIII szkoły 

podstawowej, istnieje konieczność zapewnienia, ze względu na zdiagnozowany stopień 

zaawansowania znajomości danego języka obcego nowożytnego przez uczniów kolejnych 

roczników tych klas, podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego 

nowożytnego innych pod względem poziomu zaawansowania niż zakupione ze środków 

dotacji celowej, koszt zakupu tych brakujących podręczników lub materiałów 

edukacyjnych jest refundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok 

szkolny. Koszt zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka 

obcego nowożytnego dostosowanych do stopnia zaawansowania znajomości danego 

języka obcego nowożytnego jest refundowany do wysokości 25 zł na ucznia, 

uwzględniając koszty obsługi zadania, o których mowa w ust. 15. 

10c. W przypadku podręczników lub materiałów edukacyjnych, o których mowa w ust. 10b, 

dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

niepełnosprawnych koszt zapewnienia tych podręczników lub materiałów edukacyjnych 

jest refundowany do kwoty, o której mowa w ust. 10b, z uwzględnieniem ust. 5a. 

11. Dotacja celowa może być wykorzystana także na pokrycie kosztu drukowania i powielania 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w celach 

dydaktycznych lub na zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie tych 
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podręczników i materiałów, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych 

kształceniem specjalnym - także na zakup sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego 

odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w postaci 

elektronicznej. 

12. Maksymalne kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, podlegają weryfikacji co 

trzy lata. Weryfikacji dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, biorąc 

pod uwagę liczbę obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na 

danym etapie edukacyjnym, warunki, jakie muszą spełniać podręczniki oraz wyniki analiz 

dotyczących kształtowania się cen podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych w ostatnich dwóch latach poprzedzających rok, w którym jest dokonywana 

weryfikacja. 

13. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, maksymalne kwoty dotacji 

celowej, o których mowa w ust. 5, po weryfikacji, w terminie do końca czerwca roku, w 

którym jest dokonywana weryfikacja. 

14. Maksymalne kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, po weryfikacji obowiązują 

od roku budżetowego następującego po roku, w którym jest dokonywana weryfikacja. 

15. Koszty obsługi zadania, o którym mowa w ust. 1 i 2, wynoszą 1% wykorzystanej dotacji 

celowej. 

16. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 3, jest przekazywana w terminie od dnia 1 maja do 

dnia 15 października. 

17. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 4, jest przekazywana w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania dotacji celowej, o której mowa w ust. 3, przez jednostkę samorządu 

terytorialnego. 

18. Dotacja celowa może być wykorzystana do końca roku budżetowego, na który została 

udzielona. 

Art. 22af. 

1. Dyrektor szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w 

zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 

przekazuje organowi prowadzącemu informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji 

celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3. 

2.  Dyrektor szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 

samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną przekazuje jednostce samorządu 
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terytorialnego, właściwej do udzielenia dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4, 

wniosek o udzielenie tej dotacji wraz z informacjami niezbędnymi dla ustalenia wysokości 

dotacji. 

3. Informacje i wniosek, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazuje się w terminie od dnia 15 

marca do dnia 15 września. 

4. Jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie informacji i wniosków, o których mowa 

w ust. 1 i 2, przekazuje do właściwego wojewody wniosek o udzielenie dotacji celowej, o 

której mowa w art. 22ae ust. 3, w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 20 września. 

Jednostka samorządu terytorialnego może złożyć więcej niż jeden wniosek. 

5. W przypadku gdy informacje i wniosek, o których mowa w ust. 1 i 2, zostały przekazane 

przed dniem 25 sierpnia, dyrektor szkoły aktualizuje te informacje i wniosek, w terminie 

do dnia 25 sierpnia, uwzględniając aktualne wyniki postępowania rekrutacyjnego do 

szkoły. 

6. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 4, został złożony przed dniem 31 sierpnia, 

jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie informacji i wniosków, o których mowa 

w ust. 5, aktualizuje ten wniosek, w terminie do dnia 31 sierpnia, uwzględniając aktualne 

wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkół. 

7.  Jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku i informacji, o której mowa w ust. 5, złożonej przez 

szkołę podstawową prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 

terytorialnego lub osobę fizyczną, wnioskowana kwota dotacji celowej ulegnie 

zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez jednostkę samorządu terytorialnego 

przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji, szkoła, w terminie do dnia 31 sierpnia, zwraca 

jednostce samorządu terytorialnego część dotacji, równą różnicy między kwotą, którą 

szkoła otrzymała do dnia 25 sierpnia, a kwotą wynikającą z aktualizacji. 

8. Jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku, o której mowa w ust. 6, wnioskowana kwota dotacji 

celowej ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez wojewodę jednostce 

samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji, jednostka 

samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 7 września, zwraca wojewodzie część 

dotacji, równą różnicy między kwotą, którą jednostka samorządu terytorialnego otrzymała 

do dnia 31 sierpnia, a kwotą wynikającą z aktualizacji. 

9. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4, przez 

dyrektora szkoły oraz zwrot niewykorzystanej dotacji następują w terminie do dnia 15 

stycznia następnego roku. 
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10. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, przez 

jednostkę samorządu terytorialnego oraz zwrot niewykorzystanej dotacji następują w 

terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. 

11. Wojewoda sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i 

wychowania, w terminie do dnia 15 marca następnego roku, zbiorcze zestawienie 

wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, przez jednostki 

samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym. 

Art. 22ag. 

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)  sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej 

realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez 

jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej 

przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, 

jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości 

dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 i 4, oraz wzór formularza 

zawierającego te informacje, 

2)    wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4, szkole 

podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 

terytorialnego lub osobę fizyczną, 

3)   sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku 

o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, oraz wzór wniosku o 

udzielenie tej dotacji, 

4)   tryb i terminy udzielania oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o 

której mowa w art. 22ae ust. 3, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej 

dotacji, 

5)   sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4, 

oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji 

- biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i 

informatycznych nośników danych, a także mając na względzie zapewnienie jawności 

i przejrzystości gospodarowania środkami budżetu państwa. 
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Art. 22ah. 

1. Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych w zakresie, o którym mowa w art. 22ae ust. 1, szkoły artystyczne 

realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzone przez osoby 

prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne otrzymują, na 

wniosek, dotację celową z budżetu państwa. Przepisy art. 22ae ust. 5-14 stosuje się 

odpowiednio. 

2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, wraz z informacjami 

niezbędnymi dla ustalenia wysokości dotacji, składa dyrektor szkoły do ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w terminie od dnia 15 

marca do dnia 15 września. 

3. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, wraz z 

informacjami niezbędnymi dla ustalenia wysokości dotacji, został złożony przed dniem 25 

sierpnia, dyrektor szkoły aktualizuje ten wniosek i informacje, w terminie do dnia 25 

sierpnia, uwzględniając aktualne wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkoły. 

4. Jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku i informacji, o której mowa w ust. 3, wnioskowana 

kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekracza kwotę 

wskazaną w aktualizacji, szkoła, w terminie do dnia 31 sierpnia, zwraca ministrowi 

właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego część dotacji, równą 

różnicy między kwotą, którą szkoła otrzymała do dnia 25 sierpnia, a kwotą wynikającą z 

aktualizacji. 

5. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana w terminie od dnia 1 maja do 

dnia 15 października. 

6. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana do końca roku 

budżetowego, na który została udzielona. 

7. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, przez dyrektora szkoły 

oraz zwrot niewykorzystanej części dotacji następują w terminie do dnia 15 stycznia 

następnego roku. 

8.  W przypadku podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do 

szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, 

prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby 
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fizyczne, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi, 

w drodze rozporządzenia: 

1)  sposób przekazywania przez dyrektora szkoły informacji niezbędnych dla ustalenia 

wysokości dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, wzór formularza zawierającego te 

informacje oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji, 

2)   tryb udzielania oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa 

w ust. 1, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji 

- biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i 

informatycznych nośników danych, a także mając na względzie zapewnienie jawności 

i przejrzystości gospodarowania środkami budżetu państwa. 

Art. 22ai. 

1. Dyrektor szkoły podstawowej, za zgodą organu prowadzącego, może ustalić: 

1)   w zestawie, o którym mowa w art. 22ab ust. 4 pkt 1, podręczniki lub materiały 

edukacyjne, których koszt zakupu dla ucznia przekracza odpowiednio kwoty dotacji 

celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 1 i 3-3b, z uwzględnieniem ust. 5a; 

2)    materiały ćwiczeniowe, których koszt zakupu dla ucznia przekracza odpowiednio 

kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 2 i 4, z uwzględnieniem 

ust. 5a. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, różnicę między kosztem zakupu dla ucznia kompletu 

podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zakupu materiałów ćwiczeniowych a 

wysokością kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5, z uwzględnieniem 

ust. 5a, pokrywa organ prowadzący szkołę podstawową.] 

 

[Art. 22ak. 

1.  Szkoła podstawowa nieodpłatnie: 

1)   wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, 

lub 

2)   zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających 

postać elektroniczną, lub 

3)   przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia. 
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2. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co 

najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. 

3.  W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 

edukacyjnego szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty 

nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu 

stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. 

4.  (uchylony). 

5.  W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w 

trakcie roku szkolnego, podręczniki lub materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia, zakupione z dotacji celowej, o 

której mowa w art. 22ae ust. 3, z których uczeń korzysta, stają się własnością organu 

prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi. 

6.  W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami lub materiałami edukacyjnymi, 

w tym dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

niepełnosprawnych, zakupionymi z dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, 

dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, przekazuje te podręczniki lub materiały 

edukacyjne dyrektorowi szkoły, który wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki 

lub materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały 

przekazane. 

6a.  W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami lub materiałami 

edukacyjnymi, dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 

uczniów niepełnosprawnych, zakupionymi z dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae 

ust. 3, dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może wypożyczyć te podręczniki 

lub materiały edukacyjne dyrektorowi szkoły, który wystąpi z wnioskiem o ich 

wypożyczenie. 

6b.  W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 

edukacyjnego wypożyczonego innej szkole, o których mowa w ust. 6a, przysługuje zwrot 

kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota 

zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę, która wypożyczyła podręcznik lub 

materiał edukacyjny. 

7.  Koszty przekazania lub wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych, o 

których mowa w ust. 6 i 6a, pokrywa szkoła, która występuje z wnioskiem o przekazanie 
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lub wypożyczenie. Koszty przekazania lub wypożyczenia tych podręczników lub 

materiałów edukacyjnych mogą być pokryte z dotacji celowej. 

 

Art. 22al.
 

Przepisy art. 22ac, art. 22ai i art. 22ak stosuje się odpowiednio do szkół artystycznych 

realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. 

 

Art. 22am. 

1. W przypadku likwidacji szkoły podstawowej, o której mowa w art. 22ae ust. 2, podręczniki, 

materiały edukacyjne lub urządzenia, sprzęt lub oprogramowanie, o których mowa w art. 

22ae ust. 11, zakupione z dotacji celowej podlegają zwrotowi jednostce samorządu 

terytorialnego, która udzieliła dotacji. 

2.  W przypadku likwidacji szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie 

szkoły podstawowej, o której mowa w art. 22ah ust. 1, podręczniki, materiały edukacyjne 

lub urządzenia, sprzęt lub oprogramowanie, o których mowa w art. 22ae ust. 11, 

zakupione z dotacji celowej, podlegają zwrotowi ministrowi właściwemu do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego. 

2a.  W przypadku likwidacji szkół, o których mowa w ust. 1 i 2, wypożyczone podręczniki lub 

materiały edukacyjne, o których mowa w art. 22ak ust. 6a, podlegają zwrotowi 

odpowiednio jednostce samorządu terytorialnego, która udzieliła dotacji, lub ministrowi 

właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

3. Jeżeli wartość podręczników, materiałów edukacyjnych lub urządzeń, sprzętu lub 

oprogramowania, o których mowa w art. 22ae ust. 11, podlegających zwrotowi zgodnie z 

ust. 1 i 2, przewyższa wartość udzielonej dotacji celowej, organ prowadzący szkołę może 

zwrócić równowartość otrzymanej dotacji odpowiednio jednostce samorządu 

terytorialnego lub ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego.] 

 

[Art. 22ax. 

W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i 

kompetencje organu prowadzącego określone w art. 22ai wykonuje odpowiednio: wójt 

(burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa.] 
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Art. 22ay. 

[1. Uczniowie szkolnych punktów konsultacyjnych, które umożliwiają tym uczniom 

uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej, zakładanych i prowadzonych 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o których mowa w art. 8 ust. 5 

pkt 1 lit. a ustawy - Prawo oświatowe, mają prawo do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, umożliwiających 

nauczanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w planie nauczania 

uzupełniającego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 3 pkt 1 

ustawy - Prawo oświatowe.] 

[2. Do szkolnych punktów konsultacyjnych przepisy art. 22aa, art. 22ab ust. 1, 2 pkt 4 i ust. 3-

6 oraz art. 22ak stosuje się odpowiednio.] 

<2. Do szkolnych punktów konsultacyjnych przepisy art. 22aa i art. 22ab ust. 1, 2 pkt 4 i 

ust. 3–6 stosuje się odpowiednio.> 

 

[Art. 22az. 

Szkoła, udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 4 pkt 8c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), którego wartość 

przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zamieszcza ogłoszenie o 

udzielanym zamówieniu na stronie internetowej szkoły lub stronie internetowej organu 

prowadzącego. 

Art. 22aza. 

Zamówienie, o którym mowa w art. 22az, jest udzielane w sposób zapewniający przejrzystość, 

równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z 

uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie. 

 

Art. 22azb. 

Szkoła nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem, o którym mowa w art. 22az, 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed 

zawarciem umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane. 
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Art. 22azc. 

Szkoła niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej szkoły lub 

stronie internetowej organu prowadzącego, informację o udzieleniu zamówienia, o którym 

mowa w art. 22az, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym 

zawarła umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego 

zamówienia.] 

 

[Art. 22e.
 

Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz książki pomocnicze, 

dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

niepełnosprawnych są dofinansowywane z budżetu państwa, poprzez: 

1)   udzielanie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 i art. 85b ust. 3; 

2)   możliwość zlecenia opracowania i wydania, w tym dystrybucji podręczników, 

materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych lub książek pomocniczych, lub 

ich części, przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym 

mowa w art. 22c.] 

 

Art. 44zzzd. 

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z części pisemnej i części 

praktycznej. 

[1a.  W technikum zdający przystępuje do: 

1)   części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w trakcie nauki 

w technikum; 

2)   części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w ostatnim 

roku nauki w technikum. 

1b.  W uzasadnionych przypadkach związanych ze specyfiką kształcenia w danym zawodzie 

lub wynikających ze względów organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, część praktyczna tego 

egzaminu, o której mowa w ust. 1a pkt 2, po uzgodnieniu z dyrektorem okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, może zostać przeprowadzona w roku szkolnym poprzedzającym ostatni 

rok nauki w technikum.] 

2. Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego, a część praktyczna w 

formie zadania lub zadań praktycznych. 
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3. Część pisemna jest przeprowadzana: 

1)   z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, po uzyskaniu upoważnienia, o którym 

mowa w art. 44zzzl ust. 1, albo 

2)   z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. 

4. Część praktyczna polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których 

rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja. 

5.  Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej udostępnia szkole, placówce, o której mowa 

w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, pracodawcy lub podmiotowi prowadzącemu 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo 

oświatowe, elektroniczny system przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie. 

 

Art. 44zzzo. 

1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ustala dyrektor okręgowej 

komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego: 

1)   w części pisemnej: 

a)  po odczytaniu odpowiedzi zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie 

przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - w przypadku 

gdy część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest 

przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania tego 

egzaminu, 

b)  po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi - w przypadku gdy część pisemna 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzana z 

wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi; 

2)   w części praktycznej - po elektronicznym odczytaniu karty oceny. 

2. Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyskał: 

1)   z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz 

2)   z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. 

3. Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje 

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez okręgową komisję 

egzaminacyjną. Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
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zawodzie, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową 

komisję egzaminacyjną. 

[3a. Zdający, o którym mowa w art. 44zzzd ust. 1a, po każdej części pisemnej lub każdej 

części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymuje 

informację o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z danej części 

tego egzaminu, opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.] 

 

Art. 44zzzq. 

1. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania i oceniania zadania lub zadań 

egzaminacyjnych przez egzaminatora, jeżeli jedynym rezultatem końcowym wykonania 

zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja: 

1)   niesamodzielnego wykonania zadania lub zadań przez zdającego w części praktycznej 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

2)   występowania w pracy zdającego jednakowych sformułowań wskazujących na 

udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego 

zdającego 

- dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje zdającemu, a w przypadku 

ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczniowi lub jego rodzicom, 

pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu zdającemu części praktycznej 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

2.  W przypadku zdających, o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1-3, informację, o której 

mowa w ust. 1, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje za pośrednictwem 

dyrektora szkoły, dyrektora placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo 

oświatowe, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o 

którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe. Dyrektor szkoły, dyrektor 

placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, pracodawca albo 

podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 

ustawy - Prawo oświatowe, niezwłocznie przekazuje tę informację zdającemu, a w 

przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczniowi lub jego 

rodzicom. 

3. Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego 

rodzice, mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić część praktyczną 
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egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Wniosek składa się do dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania 

pisemnej informacji, o której mowa w ust. 1. 

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej umożliwia zdającemu, a w przypadku ucznia, o 

którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczniowi lub jego rodzicom, zapoznanie się z 

dokumentacją oraz złożenie wyjaśnień w tej sprawie, we wskazanym miejscu i czasie. 

5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu części praktycznej 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w terminie 14 dni od dnia: 

1)   otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, albo 

2)   upływu terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3. 

6. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje zdającemu, a w przypadku ucznia, 

o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczniowi lub jego rodzicom, pisemną 

informację o unieważnieniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie, wraz z uzasadnieniem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

7. Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego 

rodzice, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o unieważnieniu, o 

której mowa w ust. 6, mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za 

pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do 

rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

8. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 7, wraz z dokumentacją niezbędną do ich 

rozpatrzenia, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później niż 

następnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej, chyba że dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uwzględni 

zastrzeżenia złożone przez zdającego, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 

44zzzb ust. 3 pkt 1 - ucznia lub jego rodziców. 

9. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w 

ust. 7, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń wraz z dokumentacją niezbędną do 

ich rozpatrzenia. Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest 

ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego. 

10.  W przypadku braku możliwości przekazania zdającemu, o którym mowa w art. 44zzzb 

ust. 3 pkt 1-3, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczniowi 

lub jego rodzicom, informacji, o której mowa w ust. 1, dyrektor szkoły, dyrektor 
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placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, pracodawca albo 

podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 

ustawy - Prawo oświatowe, niezwłocznie informuje o tym dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, który, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji, rozstrzyga o 

unieważnieniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

W przypadku unieważnienia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za 

pośrednictwem dyrektora szkoły, dyrektora placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy 

- Prawo oświatowe, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs 

zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, pisemną 

informację o unieważnieniu wraz z uzasadnieniem, zdającemu, a w przypadku ucznia, o 

którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczniowi lub jego rodzicom. Przepisy ust. 3 i 4 

stosuje się odpowiednio. 

11. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania przez zdającego, o którym mowa w art. 

44zzzb ust. 3 pkt 4 i 5, informacji, o której mowa w ust. 1, dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu części praktycznej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W przypadku unieważnienia dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje pisemną informację o unieważnieniu temu 

zdającemu. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa 

w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego rodzice, mogą wnieść do dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, 

zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 

3 dni roboczych od dnia: 

1)   otrzymania informacji o unieważnieniu, o której mowa w ust. 10, albo 

2)   zapoznania się z dokumentacją oraz złożenia wyjaśnień, o których mowa w ust. 3 i 4. 

13. Do zastrzeżeń, o których mowa w ust. 12, przepisy ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio. 

[14.  Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej po dokonaniu rozstrzygnięcia w sprawie 

unieważnienia wydaje: 

1)   świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, o którym mowa w art. 44zzzo 

ust. 3, jeżeli w wyniku tego rozstrzygnięcia nie została unieważniona część praktyczna 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie tego zdającego i zdający spełnił 

warunki, o których mowa w art. 44zzzo ust. 2, lub 

2)   informację, o której mowa w art. 44zzzo ust. 3a.] 
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<14. Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, o którym mowa w art. 44zzzo 

ust. 3, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wydaje po dokonaniu 

rozstrzygnięcia w sprawie unieważnienia, jeżeli w wyniku tego rozstrzygnięcia nie 

została unieważniona część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie tego zdającego i zdający spełnił warunki, o których mowa w art. 44zzzo 

ust. 2.> 

15. W przypadku unieważnienia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie danego zdającego, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik 

uzyskany z części praktycznej tego egzaminu jako "0%". 

 

 

Art. 44zzzt. 

1. Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego 

rodzice, mają prawo wglądu do: 

1)   karty odpowiedzi - w przypadku części pisemnej egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, 

2)   karty oceny - w przypadku części praktycznej egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie 

-  w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w 

terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną 

świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub informacji o wynikach 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o których mowa w art. 44zzzo 

ust. 3. Jeżeli jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania egzaminacyjnego w 

części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest 

dokumentacja, zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. [44zzzo ust. 3 

lub 3a]  <art. 44zzzo ust. 3> - uczeń lub jego rodzice, mają prawo wglądu także do 

tej dokumentacji. 

2. Podczas dokonywania wglądu, o którym mowa w ust. 1, zdającemu, a w przypadku ucznia, 

o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczniowi lub jego rodzicom, zapewnia się 

możliwość zapoznania się z zasadami oceniania rozwiązań zadań, o których mowa w art. 

9a ust. 2 pkt 2. 

2a. Podczas dokonywania wglądu, o którym mowa w ust. 1, zdający, a w przypadku ucznia, o 

którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego rodzice mogą sporządzać notatki 
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i wykonywać fotografie karty odpowiedzi, karty oceny lub dokumentacji, o których mowa 

w ust. 1. 

3. Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego 

rodzice, mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów, o których mowa w 

art. 44zzzo ust. 1. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. 

4. Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o 

którym mowa w ust. 3. W przypadku części praktycznej egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania 

egzaminacyjnego jest dokumentacja, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej do 

weryfikacji sumy punktów wyznacza egzaminatora wpisanego do ewidencji 

egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7, innego niż egzaminator, który 

sprawdzał i oceniał tę część egzaminu zdającego. 

5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie zdającego, a w przypadku 

ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - ucznia lub jego rodziców, o wyniku 

weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym 

mowa w ust. 3. 

6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowy wynik egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz: 

1)   wydaje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, jeżeli zdający spełnił 

warunki określone w art. 44zzzo ust. 2 albo 

2)   anuluje dotychczasowe świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz 

wydaje nowe świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie [;] <.> 

[3)    anuluje dotychczasową informację, o której mowa w art. 44zzzo ust. 3a, i wydaje 

nową informację, o której mowa w art. 44zzzo ust. 3a.] 

7. 
(
 
)
 Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub 

jego rodzice mogą wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części 

pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w ust. 5, 

do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5. 

8. 
(
 
)
 Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub 

jego rodzice w odwołaniu wskazują zadanie lub zadania egzaminacyjne, co do których nie 
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zgadzają się z przyznaną liczbą punktów, wraz z uzasadnieniem, w którym wykazują, że 

rozwiązanie tego zadania lub zadań egzaminacyjnych przez zdającego: 

1)   jest merytorycznie poprawne oraz 

2)   spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego. 

9. 
(
 

)
 Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może w wyniku wniesionego odwołania 

dokonać ponownej weryfikacji sumy punktów. 

10. 
(
 

)
 Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie zasługuje na 

uwzględnienie w całości, ustala nowy wynik części pisemnej egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Przepis ust. 6 

stosuje się odpowiednio. 

11. 
(
 

)
 Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie zasługuje na 

uwzględnienie w części, przekazuje do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

odwołanie wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Do 

odwołania dołącza się: 

1)   pisemną informację, w jakim zakresie odwołanie zostało uwzględnione; 

2)   kopię karty odpowiedzi; 

3)   kopię informacji, o której mowa w ust. 5. 

12. 
(
 
)
 Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie nie zasługuje na 

uwzględnienie, przekazuje do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odwołanie 

wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Do odwołania 

dołącza się: 

1)   kopię karty odpowiedzi; 

2)   kopię informacji, o której mowa w ust. 5. 

13. 
(
 
)
 O przekazaniu odwołania, o którym mowa w ust. 11 i 12, dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej niezwłocznie informuje zdającego, a w przypadku ucznia, o którym 

mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - ucznia lub jego rodziców, którzy wnieśli odwołanie. 

14. 
(
 

)
 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje Kolegium Arbitrażu 

Egzaminacyjnego odwołanie wraz z uzasadnieniem i dołączonymi dokumentami, o 

których mowa w ust. 11 i 12, w postaci zanonimizowanej, uniemożliwiającej 

identyfikację zdającego, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 

- ucznia lub jego rodziców, którzy wnieśli odwołanie. 
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15. 
(
 

)
 W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego 

rozpatruje odwołanie wyłącznie w zakresie nieuwzględnionym przez dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej. 

16. 
(
 

)
 Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego może zwrócić się do Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej z wnioskiem o opinię dotyczącą rozwiązania danego zadania lub zadań 

egzaminacyjnych. Opinia nie jest wiążąca dla Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. 

17. 
(
 

)
 Odwołanie rozpatruje się w terminie 21 dni od dnia przekazania odwołania przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. Termin może być jednokrotnie przedłużony, nie więcej jednak niż o 7 

dni. 

18. 
(
 

)
 Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, w terminie określonym przez dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie krótszym niż 10 dni, podejmuje rozstrzygnięcie 

w odniesieniu do zadania lub zadań egzaminacyjnych, przestrzegając zasad oceniania 

rozwiązań zadań, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2, i sporządza pisemne uzasadnienie 

zawierające w szczególności ocenę zasadności argumentów podniesionych w odwołaniu. 

Rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest ostateczne i nie służy na nie 

skarga do sądu administracyjnego. 

19. 
(
 

)
 Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przekazuje dyrektorowi Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej rozstrzygnięcie i uzasadnienie, o których mowa w ust. 18. 

20. 
(
 
)
 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje niezwłocznie rozstrzygnięcie i 

uzasadnienie, o których mowa w ust. 18, dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej 

oraz zdającemu, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - 

uczniowi lub jego rodzicom, którzy wnieśli odwołanie. 

21. 
(
 
)
 Jeżeli w wyniku: 

1)   rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 18, lub 

2)   uwzględnienia w części odwołania, o którym mowa w ust. 11 

- suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala 

nowy wynik części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

 

[Art. 44zzzua.
 

Zdający, o którym mowa w art. 44zzzd ust. 1a, który przystąpił wyłącznie do części pisemnej 

albo części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, i który nie 
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kontynuuje nauki w technikum, może przystąpić odpowiednio do części praktycznej albo 

części pisemnej tego egzaminu na zasadach określonych dla egzaminu eksternistycznego 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.] 

 

[Rozdział 7 

Finansowanie szkół i placówek publicznych 

Art. 78a.
 

1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, 

należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, 

miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach 

powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę graniczącą: 

1)   będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach 

powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. 

mieszkańców oraz 

2)   prowadzącą co najmniej jedno przedszkole, w którym zaplanowane wydatki bieżące 

finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie 

przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędące 

przedszkolem specjalnym, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie graniczącej. 

2. W przypadku braku gminy spełniającej warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, przez 

najbliższą gminę prowadzącą przedszkole należy rozumieć w przypadku odpowiednio 

gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. 

mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę: 

1)   będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach 

powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. 

mieszkańców oraz 

2)   prowadzącą co najmniej jedno przedszkole, w którym zaplanowane wydatki bieżące 

finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie 
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przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędące 

przedszkolem specjalnym, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie spełniającej warunki 

określone w pkt 1 i 2 

- położoną na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca, a w przypadku braku 

gminy położonej na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca - na terenie tego 

samego województwa co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy położonej na 

terenie tego samego województwa co gmina dotująca - na terenie innego 

województwa niż gmina dotująca. 

3. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższej gminie prowadzącej szkołę 

podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, należy przez to rozumieć w 

przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miejskiej, miasta na prawach 

powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. 

mieszkańców gminę graniczącą: 

1)   będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach 

powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. 

mieszkańców oraz 

2)   prowadzącą co najmniej jedną szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział 

przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% 

jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącą szkołą podstawową specjalną, 

oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie graniczącej. 

4. W przypadku braku gminy spełniającej warunki, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lub 2, przez 

najbliższą gminę prowadzącą szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział 

przedszkolny, należy rozumieć w przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, miejsko-
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wiejskiej, miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na 

prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę: 

1)   będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach 

powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. 

mieszkańców oraz 

2)   prowadzącą co najmniej jedną szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział 

przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% 

jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącą szkołą podstawową specjalną, 

oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie spełniającej warunki 

określone w pkt 1 i 2 

- położoną na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca, a w przypadku braku 

gminy położonej na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca - na terenie tego 

samego województwa co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy położonej na 

terenie tego samego województwa co gmina dotująca - na terenie innego 

województwa niż gmina dotująca. 

5. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższej gminie prowadzącej szkołę danego 

typu i rodzaju, należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, 

miejsko-wiejskiej, miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub 

miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę graniczącą: 

1)   będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach 

powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. 

mieszkańców oraz 

2)   prowadzącą co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie graniczącej. 
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6. W przypadku braku gminy spełniającej warunki, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lub 2, przez 

najbliższą gminę prowadzącą szkołę danego typu i rodzaju należy rozumieć w przypadku 

odpowiednio gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miejskiej, miasta na prawach powiatu do 

150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców 

gminę: 

1)   będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach 

powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. 

mieszkańców oraz 

2)   prowadzącą co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie spełniającej warunki 

określone w pkt 1 i 2 

- położoną na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca, a w przypadku braku 

gminy położonej na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca - na terenie tego 

samego województwa co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy położonej na 

terenie tego samego województwa co gmina dotująca - na terenie innego 

województwa niż gmina dotująca. 

7. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższym powiecie prowadzącym szkołę 

danego typu i rodzaju, należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio powiatu 

niebędącego miastem na prawach powiatu, miasta na prawach powiatu do 150 tys. 

mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców powiat 

graniczący: 

1)   będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 

150 tys. mieszkańców oraz 

2)   prowadzący co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

powiecie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie graniczącym. 
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8. W przypadku braku powiatu spełniającego warunki, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lub 2, 

przez najbliższy powiat prowadzący szkołę danego typu i rodzaju należy rozumieć w 

przypadku odpowiednio powiatu niebędącego miastem na prawach powiatu, miasta na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 

tys. mieszkańców powiat: 

1)   będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 

150 tys. mieszkańców oraz 

2)   prowadzący co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

powiecie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie spełniającym warunki 

określone w pkt 1 i 2 

- położony na terenie tego samego województwa co powiat dotujący, a w przypadku braku 

powiatu położonego na terenie tego samego województwa co powiat dotujący - na 

terenie innego województwa niż powiat dotujący. 

9.  Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższym powiecie prowadzącym placówkę 

danego rodzaju, o której mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, należy przez 

to rozumieć w przypadku odpowiednio powiatu niebędącego miastem na prawach 

powiatu, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach 

powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców powiat graniczący: 

1)   będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 

150 tys. mieszkańców oraz 

2)   prowadzący co najmniej jedną placówkę danego rodzaju, o której mowa w art. 2 pkt 7 

i 8 ustawy - Prawo oświatowe, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

powiecie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie graniczącym. 

10.  W przypadku braku powiatu spełniającego warunki, o których mowa w ust. 9 pkt 1 lub 2, 

przez najbliższy powiat prowadzący placówkę danego rodzaju, o której mowa w art. 2 pkt 
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7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, należy rozumieć w przypadku odpowiednio powiatu 

niebędącego miastem na prawach powiatu, miasta na prawach powiatu do 150 tys. 

mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców powiat: 

1)   będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 

150 tys. mieszkańców oraz 

2)    prowadzący co najmniej jedną placówkę danego rodzaju, o której mowa w art. 2 pkt 

7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

powiecie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie spełniającym warunki 

określone w pkt 1 i 2 

- położony na terenie tego samego województwa co powiat dotujący, a w przypadku braku 

powiatu położonego na terenie tego samego województwa co powiat dotujący - na 

terenie innego województwa niż powiat dotujący. 

11. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższej gminie prowadzącej szkołę, w 

której zorganizowano internat, należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio gminy 

wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. 

mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę 

graniczącą: 

1)   będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach 

powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. 

mieszkańców oraz 

2)   prowadzącą co najmniej jedną szkołę, w której zorganizowano internat, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie graniczącej. 

12. W przypadku braku gminy spełniającej warunki, o których mowa w ust. 11 pkt 1 lub 2, 

przez najbliższą gminę prowadzącą szkołę, w której zorganizowano internat, należy 

rozumieć w przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miejskiej, miasta 
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na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 

150 tys. mieszkańców gminę: 

1)   będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach 

powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. 

mieszkańców oraz 

2)   prowadzącą co najmniej jedną szkołę, w której zorganizowano internat, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie spełniającej warunki 

określone w pkt 1 i 2 

- położoną na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca, a w przypadku braku 

gminy położonej na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca - na terenie tego 

samego województwa co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy położonej na 

terenie tego samego województwa co gmina dotująca - na terenie innego 

województwa niż gmina dotująca. 

13. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższym powiecie prowadzącym szkołę, w 

której zorganizowano internat, należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio 

powiatu niebędącego miastem na prawach powiatu, miasta na prawach powiatu do 150 

tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców powiat 

graniczący: 

1)   będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 

150 tys. mieszkańców oraz 

2)   prowadzący co najmniej jedną szkołę, w której zorganizowano internat, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

powiecie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie graniczącym. 

14. W przypadku braku powiatu spełniającego warunki, o których mowa w ust. 13 pkt 1 lub 2, 

przez najbliższy powiat prowadzący szkołę, w której zorganizowano internat, należy 

rozumieć w przypadku odpowiednio powiatu niebędącego miastem na prawach powiatu, 
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miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu 

powyżej 150 tys. mieszkańców powiat: 

1)   będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 

150 tys. mieszkańców oraz 

2)   prowadzący co najmniej jedną szkołę, w której zorganizowano internat, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

powiecie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie spełniającym warunki 

określone w pkt 1 i 2 

- położony na terenie tego samego województwa co powiat dotujący, a w przypadku braku 

powiatu położonego na terenie tego samego województwa co powiat dotujący - na 

terenie innego województwa niż powiat dotujący. 

15. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższym województwie prowadzącym 

szkołę danego typu i rodzaju, należy przez to rozumieć województwo prowadzące co 

najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, na którego terenie jest położona gmina 

dotująca lub powiat dotujący. 

16. W przypadku braku województwa spełniającego warunek, o którym mowa w ust. 15, 

przez najbliższe województwo prowadzące szkołę danego typu i rodzaju należy 

rozumieć województwo: 

1)   prowadzące co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju oraz 

2)   o najmniejszej odległości mierzonej w linii prostej pomiędzy miastem będącym 

siedzibą sejmiku województwa, na którego terenie jest położona gmina dotująca lub 

powiat dotujący, a miastem będącym siedzibą sejmiku województwa spełniającego 

warunek określony w pkt 1. 

17. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia na stronie internetowej 

urzędu obsługującego tego ministra narzędzie pomocnicze w postaci elektronicznej 

aplikacji do wyznaczania, dla każdej gminy i powiatu, gmin i powiatów: 

1)   spełniających warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1, ust. 4 

pkt 1, ust. 5 pkt 1, ust. 6 pkt 1, ust. 7 pkt 1, ust. 8 pkt 1, ust. 9 pkt 1, ust. 10 pkt 1, ust. 

11 pkt 1, ust. 12 pkt 1, ust. 13 pkt 1 i ust. 14 pkt 1, 
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2)   w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 

3, ust. 4 pkt 3, ust. 5 pkt 3, ust. 6 pkt 3, ust. 7 pkt 3, ust. 8 pkt 3, ust. 9 pkt 3, ust. 10 pkt 

3, ust. 11 pkt 3, ust. 12 pkt 3, ust. 13 pkt 3 i ust. 14 pkt 3 

- 
(539)

 przedstawiając listę gmin i powiatów, z wyszczególnieniem prowadzonych przez nie 

przedszkoli, szkół w podziale na typy, w tym szkół, w których zorganizowano oddział 

przedszkolny lub internat, oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy - 

Prawo oświatowe, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej 

według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, 

uszeregowanych pod względem najbardziej zbliżonego wskaźnika dochodów 

podatkowych na jednego mieszkańca. 

Art. 78b. 

1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, 

należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie 

przez gminę przedszkoli, z wyłączeniem przedszkoli specjalnych i przedszkoli, w których 

zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej przekraczają wartość 50% ich zaplanowanych wydatków bieżących, 

pomniejszonych o: 

1)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy, 

2)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych 

przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy, 

3)    sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 

ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje 

niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych przedszkolach, 

4)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z 

użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych 

przedszkoli, 

5)    iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 

dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię 

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 127 ust. 
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10 ustawy - Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych 

przedszkolach, 

6)    iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 

uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, posiadającego 

orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 

127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach, 

7)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o 

których mowa w art. 90u, w tych przedszkolach 

-  i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych przedszkolach, pomniejszoną o 

statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 

ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje 

niepełnosprawności. 

2. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla szkół 

podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, należy przez to rozumieć 

kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę szkół 

podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z przeznaczeniem na ten 

oddział przedszkolny, z wyłączeniem szkół podstawowych specjalnych i szkół 

podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, w którym zaplanowane 

wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej przekraczają wartość 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, 

pomniejszonych o: 

1)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

stanowiące dochody budżetu gminy, 

2)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, stanowiące dochody budżetu 

gminy, 

3)    sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze 
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względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych 

uczniów w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

4)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z 

użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych 

szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z 

przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny, 

5)    iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 

dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, oraz 

statystycznej liczby tych dzieci w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, 

6)    iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 

uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, oraz 

statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

7)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o 

których mowa w art. 90u, w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych 

- 
 
i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych, pomniejszoną o statystyczną liczbę uczniów 

niepełnosprawnych w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 

127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje 

niepełnosprawności. 

3. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego 

typu i rodzaju, należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na 

prowadzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego szkół danego typu i rodzaju, 

pomniejszonych o: 
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1)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego opłaty 

za wyżywienie w tych szkołach, stanowiące dochody budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, 

2)    sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w 

szkołach danego typu i rodzaju, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze 

względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub 

zagrożenie niedostosowaniem społecznym, oraz statystycznej liczby tych uczniów w 

tych szkołach, z wyłączeniem uczniów szkół specjalnych, 

3)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 

wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej na prowadzenie tych szkół, 

4)    iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w 

szkole danego typu i rodzaju, posiadające opinię o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo 

oświatowe oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych szkołach, 

5)    iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 

szkołach danego typu i rodzaju, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo 

oświatowe, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych w tych szkołach, 

6)   zaplanowaną na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego kwotę 

dotacji, o której mowa w art. 22ae ust. 3, dla tych szkół, 

7)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 

wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów w tych szkołach, 

8)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 

wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych szkołach 

-  i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych szkołach, pomniejszoną, w 

przypadku szkół niebędących szkołami specjalnymi, o statystyczną liczbę uczniów 
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niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym w tych szkołach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze 

względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub 

zagrożenie niedostosowaniem społecznym. 

4.  Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla placówek 

danego rodzaju, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, należy 

przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez 

powiat placówek danego rodzaju, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, z wyłączeniem szkół 

funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, pomniejszonych o: 

1)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie powiatu opłaty za korzystanie z pobytu i 

wyżywienie w tych placówkach, stanowiące dochody budżetu powiatu, 

2)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie powiatu wydatki bieżące finansowane z 

użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych 

placówek, 

3)   iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na 

dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w placówce danego rodzaju, 

posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której 

mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby tych 

dzieci w tych placówkach, 

4)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie powiatu wydatki bieżące na programy, o 

których mowa w art. 90u, w tych placówkach 

- i podzielonych przez statystyczną liczbę wychowanków w tych placówkach. 

5. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w 

których zorganizowano internat, należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących 

zaplanowanych na finansowanie działalności internatów w szkołach prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego, pomniejszonych o zaplanowane na rok budżetowy w 

budżecie jednostki samorządu terytorialnego: 

1)   opłaty za korzystanie z pobytu i wyżywienie w tych internatach, stanowiące dochody 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

2)   wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej na finansowanie działalności tych internatów, 
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3)   wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych internatach 

- i podzielonych przez statystyczną liczbę wychowanków w tych internatach. 

6. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla szkół 

artystycznych danego typu, należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących 

zaplanowanych na prowadzenie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego szkół artystycznych danego typu, pomniejszonych o zaplanowane 

na rok budżetowy w budżecie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego: 

1)   wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej na prowadzenie tych szkół, 

2)   wydatki bieżące na zapewnienie uczniom prawa, o którym mowa w art. 22ac, w tych 

szkołach, 

3)   wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów w tych szkołach, 

4)   wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych szkołach 

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych szkołach. 

7. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla szkół 

artystycznych realizujących kształcenie ogólne, należy przez to rozumieć kwotę wydatków 

bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez ministra właściwego do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne, 

pomniejszonych o zaplanowane na rok budżetowy w budżecie ministra właściwego do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 

1)   wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej na prowadzenie tych szkół, 

2)   wydatki bieżące na zapewnienie uczniom prawa, o którym mowa w art. 22ac, w tych 

szkołach, 

3)   wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów w tych szkołach, 

4)   wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych szkołach 

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych szkołach. 

8. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla szkół 

artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, należy przez to rozumieć 

kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez ministra właściwego do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego szkół artystycznych realizujących 
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wyłącznie kształcenie artystyczne, pomniejszonych o zaplanowane na rok budżetowy w 

budżecie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 

1)   wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej na prowadzenie tych szkół, 

2)   wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów w tych szkołach, 

3)   wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych szkołach 

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych szkołach. 

9. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla szkół 

artystycznych, w których zorganizowano internat, należy przez to rozumieć kwotę 

wydatków bieżących zaplanowanych na finansowanie działalności internatów w szkołach 

prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, pomniejszonych o zaplanowane na rok budżetowy w budżecie ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 

1)   wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej na finansowanie działalności tych internatów, 

2)   wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych internatach 

- i podzielonych przez statystyczną liczbę wychowanków w tych internatach. 

10. Przez wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1-5, art. 78a ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, ust. 3 

pkt 2 i ust. 4 pkt 2, art. 79a ust. 1 oraz art. 80 ust. 2, 2b i 2da, należy rozumieć wszystkie 

wydatki bieżące, o których mowa w art. 236 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu 

terytorialnego, w tym w jednostkach organizujących wspólną obsługę administracyjną, 

finansową i organizacyjną przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i 

placówek, bez uwzględnienia wydatków zaplanowanych na wydzielonym rachunku, o 

którym mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na 

prowadzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego odpowiednio przedszkoli, szkół 

podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z przeznaczeniem na ten 

oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego, szkół danego typu i 

rodzaju lub placówek danego rodzaju lub na finansowanie działalności internatów w 

szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

11. Przez wydatki bieżące, o których mowa w ust. 6-9, należy rozumieć wszystkie wydatki 

bieżące zaplanowane na rok budżetowy w budżecie ministra właściwego do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego, bez uwzględnienia wydatków zaplanowanych na 
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wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, na prowadzenie przez ministra właściwego do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego odpowiednio szkół artystycznych danego typu, szkół 

artystycznych realizujących kształcenie ogólne lub szkół artystycznych realizujących 

wyłącznie kształcenie artystyczne lub na finansowanie działalności internatów w szkołach 

prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. 

Art. 78c.
 

1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, 

wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, należy przez to 

rozumieć liczbę odpowiednio dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji 

oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 

2. Aktualizacji statystycznej liczby dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych dokonuje się w październiku roku budżetowego. 

Zaktualizowana statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych stanowi sumę 2/3 liczby odpowiednio dzieci, uczniów, 

wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustalonej na 

podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku 

poprzedzającego rok budżetowy, oraz 1/3 liczby odpowiednio dzieci, uczniów, 

wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustalonej na 

podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku 

budżetowego. 

3. Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-9 i art. 79a ust. 1, 

dokonuje się: 

1)   w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni 

od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy; 

2)   w październiku roku budżetowego. 

4. W aktualizacji dokonywanej na podstawie ust. 3 pkt 1 uwzględnia się plan dochodów i 

wydatków: 

1)   budżetu jednostki samorządu terytorialnego - w przypadku aktualizacji podstawowej 

kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5 i art. 79a ust. 1, 
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2)   budżetu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w 

przypadku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 6-9 

- według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc aktualizacji. 

5. W aktualizacji dokonywanej na podstawie ust. 3 pkt 2 uwzględnia się: 

1)   plan dochodów i wydatków: 

a)  budżetu jednostki samorządu terytorialnego - w przypadku aktualizacji podstawowej 

kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5 i art. 79a ust. 1, 

b)  budżetu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w 

przypadku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 6-9 

- według stanu na dzień 30 września roku budżetowego; 

2)   zaktualizowaną zgodnie z ust. 2 statystyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków lub 

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

6. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-9 i art. 79a ust. 

1, obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca roku budżetowego następującego po miesiącu, 

w którym dokonano aktualizacji podstawowej kwoty dotacji. 

 

Art. 78d.
 

1. Jeżeli ustawa budżetowa na rok budżetowy została ogłoszona po dniu 1 grudnia roku 

poprzedzającego rok budżetowy, wysokość dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 2-3ae, 5b 

i 5c, w zakresie kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego, ustala się: 

1)   w okresie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa 

30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy - z uwzględnieniem 

kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 

terytorialnego w roku poprzedzającym rok budżetowy; 

2)   w okresie od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy - z 

uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. 

2. Jeżeli w wyniku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-9, 

dokonanej na podstawie art. 78c ust. 3, lub w wyniku zmiany kwoty przewidzianej w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, dokonanej na 

podstawie ust. 1, wysokość dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 2-3ae i 5-5c, uległa 
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zmianie, suma kolejnych przekazywanych części dotacji, począwszy od pierwszego dnia 

obowiązywania zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji, stanowi różnicę pomiędzy 

wysokością dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 80 ust. 2-3ae i 5-5c, według stanu 

na pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji a sumą 

części dotacji przekazanych od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego 

pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji. 

Art. 78e. 

1. W Biuletynie Informacji Publicznej jednostki samorządu terytorialnego, która udziela 

dotacji, o których mowa w art. 80 ust. 2-3ae, ogłasza się: 

1)   podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5, oraz jej aktualizacje 

dokonywane na podstawie art. 78c ust. 3; 

2)   statystyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych oraz jej aktualizacje dokonywane na podstawie art. 

78c ust. 2. 

2.  W Biuletynie Informacji Publicznej specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w 

art. 53 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, ogłasza się: 

1)   podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 6-9, oraz jej aktualizacje 

dokonywane na podstawie art. 78c ust. 3; 

2)   statystyczną liczbę uczniów lub wychowanków oraz jej aktualizacje dokonywane na 

podstawie art. 78c ust. 2. 

Art. 79. 

1. Przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i 

jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi. Zasady gospodarki 

finansowej tych szkół, przedszkoli i placówek określają odrębne przepisy, z zastrzeżeniem 

ust. 1c. 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

1c. Jednostki samorządu terytorialnego mogą planować w swoich budżetach wydatki, w tym 

wydatki inwestycyjne, na rzecz szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

2. (uchylony). 
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2a. (uchylony). 

3. (uchylony). 

Art. 79a. 

1. Przez podstawową kwotę dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego należy 

rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę innych 

form wychowania przedszkolnego, z wyłączeniem innych form wychowania 

przedszkolnego, w których zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekraczają wartość 50% ich zaplanowanych 

wydatków bieżących, pomniejszonych o: 

1)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w tych innych formach wychowania przedszkolnego, stanowiące 

dochody budżetu gminy, 

2)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych innych 

formach wychowania przedszkolnego, stanowiące dochody budżetu gminy, 

3)    sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych w innych formach wychowania 

przedszkolnego, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o 

którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na 

odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w 

tych innych formach wychowania przedszkolnego, 

4)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z 

użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych 

innych form wychowania przedszkolnego, 

5)    iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 

dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w innej formie wychowania 

przedszkolnego, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, oraz 

statystycznej liczby tych dzieci w tych innych formach wychowania przedszkolnego, 

6)    iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 

uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w innych formach wychowania 

przedszkolnego, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, oraz 
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statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych innych 

formach wychowania przedszkolnego, 

7)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o 

których mowa w art. 90u, w tych innych formach wychowania przedszkolnego 

-  i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych innych formach wychowania 

przedszkolnego, pomniejszoną o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w 

tych innych formach wychowania przedszkolnego, posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo 

oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności. 

2. Jeżeli do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 

podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez 

gminę, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący jej mieszkańcem, który nie jest 

uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty 

wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej 

kwocie dotacji dla przedszkoli, podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w 

których zorganizowano oddział przedszkolny, lub podstawowej kwocie dotacji dla innych 

form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do 

przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania 

przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, 

przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. 

3.  Przez ucznia w wieku do 5 lat, o którym mowa w ust. 2, rozumie się ucznia objętego 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

kończy 6 lat. 

Art. 80. 

1. Przedszkola, szkoły i placówki publiczne niewymienione w art. 79 prowadzą gospodarkę 

finansową według zasad określonych przez organ lub podmiot prowadzący szkołę. 

2. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub 

osoby fizyczne publiczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, otrzymują na 

każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji 

dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla gminy. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola 
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prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z 

użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 

50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, 

kwotę dotacji określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli 

w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w 

wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego 

przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

2a. Jeżeli do publicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 2, uczęszcza uczeń w wieku do 

lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem 

niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji 

udzielonej zgodnie z ust. 2, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 

1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. 

2aa.  Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub 

osoby fizyczne publiczne przedszkola specjalne otrzymują na każdego ucznia z budżetu 

gminy dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

2b.  Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna 

prowadząca wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości nie 

niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla gminy. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola 

prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z 

użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 

50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, 

kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla 

przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla gminy. 

2c. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub 

osoby fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły 
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podstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, 

ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które 

zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe prowadzą wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, 

niezależnie od dotacji, o których mowa w ust. 2, 2aa, 2b, 2da, 2dc, 3, 3a, 3ab i 3ac, 

dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części 

oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu, pod warunkiem że 

osoba prowadząca publiczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, 

ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o 

planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie 

później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

2d.  Jeżeli do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2b, 

uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę inną formę 

wychowania przedszkolnego, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której 

mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b do 

wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy 

dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania publicznych 

innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 2b, w gminie 

zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o 

kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok 

budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów 

udzielonej dotacji publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w 

ust. 2b, zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje się 

wskaźnik procentowy w wysokości 50%. 

2da.  Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub 

osoby fizyczne publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział 

przedszkolny, niebędące szkołami podstawowymi specjalnymi, otrzymują na każdego 

ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości równej 

podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział 

przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. W przypadku braku na 
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terenie gminy szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę, w której zorganizowano 

oddział przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego 

zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącej szkołą podstawową specjalną, kwotę 

dotacji określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół 

podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, w najbliższej gminie 

prowadzącej szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że 

na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego 

ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

2db. Jeżeli do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, o którym mowa w 

ust. 2da, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę 

szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, który nie jest uczniem 

niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji 

udzielonej zgodnie z ust. 2da, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d 

ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. 

2dc. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub 

osoby fizyczne publiczne szkoły podstawowe specjalne, w których zorganizowano oddział 

przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu 

powiatu dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla powiatu. 

2dd.  Przez ucznia w wieku do 5 lat, o którym mowa w ust. 2a, 2d i 2db, rozumie się ucznia 

objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym kończy 6 lat. 

2e.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada gminy, w drodze uchwały, może wyrazić 

zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 2 lub 2da, w wysokości wyższej niż 

wysokość określona odpowiednio w ust. 2 lub 2da. Rada gminy w uchwale ustala okres 

udzielania tej dotacji. 

2f.  Na wniosek osoby prowadzącej odpowiednio publiczne przedszkole, inną formę 

wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 

o których mowa w ust. 2c i 3ac, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 

właściwej do udzielenia dotacji może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym 
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mowa w ust. 2c i 3ac, lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku 

następnego roku budżetowego. 

3.  Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub 

osoby fizyczne publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości 

równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, nie niższej jednak niż 

kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku braku na terenie odpowiednio gminy 

lub powiatu szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej odpowiednio przez gminę lub 

powiat kwotę dotacji określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla 

szkół danego typu i rodzaju odpowiednio w najbliższej gminie lub powiecie prowadzącym 

szkołę danego typu i rodzaju, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu. W przypadku 

braku odpowiednio najbliższej gminy lub powiatu prowadzącego szkołę danego typu i 

rodzaju kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 

takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub 

powiatu. 

3a. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub 

osoby fizyczne publiczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy - Prawo 

oświatowe, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości 

równej podstawowej kwocie dotacji dla placówek danego rodzaju, o których mowa w art. 

2 pkt 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na 

takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu. W przypadku 

braku na terenie powiatu placówki danego rodzaju prowadzonej przez powiat kwotę 

dotacji określa się w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego 

wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu. 

3aa. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 3a, dla prowadzonych przez osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publicznych 

placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 

miejscem stałego zamieszkania, będących domami wczasów dziecięcych, o których mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe, jest 

proporcjonalna do czasu pobytu wychowanka w tej placówce i jest ustalana jako iloczyn 
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podstawowej kwoty dotacji dla placówek danego rodzaju, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 

8 ustawy - Prawo oświatowe, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego 

wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, oraz liczby dni pobytu 

tego wychowanka w tej placówce, pomniejszonej o jeden dzień, i podzielonej przez liczbę 

dni w roku budżetowym. 

3ab.  Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub 

osoby fizyczne publiczne młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 

socjoterapii i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, posiadające w swoich strukturach 

szkołę, a w przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - także przedszkole 

lub szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują, 

niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 3a, na każdego ucznia tej szkoły, tego 

przedszkola lub tego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dotację z budżetu 

powiatu w wysokości, o której mowa w ust. 2aa, 2dc lub 3. 

3ac.  Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub 

osoby fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły 

podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz 

ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe, które prowadzą zajęcia 

rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z 

budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana 

na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej 

subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu, pod warunkiem że osoba 

prowadząca publiczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, 

ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o 

planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie później niż do 

dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

3ad.  Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub 

osoby fizyczne publiczne szkoły, o których mowa w ust. 3, w których zorganizowano 

internat, otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 3, na każdego 

wychowanka tego internatu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości równej 

podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których zorganizowano internat, nie niższej 

jednak niż kwota przewidziana na takiego wychowanka internatu w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku braku na terenie 
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odpowiednio gminy lub powiatu szkoły, w której zorganizowano internat, prowadzonej 

odpowiednio przez gminę lub powiat kwotę dotacji określa się w wysokości równej 

podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których zorganizowano internat, odpowiednio w 

najbliższej gminie lub najbliższym powiecie prowadzącym szkołę, w której zorganizowano 

internat, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego wychowanka internatu w 

części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu. 

3ae. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub 

osoby fizyczne publiczne szkoły niewymienione w ust. 3 otrzymują na każdego ucznia 

dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia 

danego typu i rodzaju szkół w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół 

danego typu i rodzaju, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w 

części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. W 

przypadku braku na terenie odpowiednio gminy lub powiatu szkoły danego typu i rodzaju 

prowadzonej odpowiednio przez gminę lub powiat kwotę dotacji określa się w wysokości 

nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji 

ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu. 

3b. Placówki publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, niewymienione w ust. 3a, 

mogą otrzymywać dotacje z budżetu powiatu w wysokości i na zasadach ustalonych przez 

radę powiatu. 

3c. Dotacje, o których mowa w ust. 2-3ae, są przekazywane na rachunek bankowy szkoły, 

przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, placówki lub zespołu szkół lub 

placówek w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część 

za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia roku budżetowego. 

3d. 
(585)

 Dotacje, o których mowa w ust. 2-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji 

zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w 

zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki 

społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na: 

1)   pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego 

i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, 

przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na: 

a)  wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania 

przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, 
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przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania 

przedszkolnego, 

b)   sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których 

mowa w art. 10 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe 

- z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów 

lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; 

2)   zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących: 

a)  książki i inne zbiory biblioteczne, 

b)  środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w 

szkołach, przedszkolach i placówkach, 

c)  sprzęt rekreacyjny i sportowy, 

d)  meble, 

e)  pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 

nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób 

prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 

100% ich wartości, w momencie oddania do używania. 

3da. Dotacja, o której mowa w ust. 2-3b, może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie 

wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ust. 3d, poniesionych w okresie 

roku budżetowego, na który dotacja została udzielona, niezależnie od tego, którego roku 

dotyczą te zadania. 

3e. Organy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 2-3b, mogą 

kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych szkołom, 

przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego i placówkom z budżetów tych 

jednostek. 

3f. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez organy, o których mowa w ust. 3e, 

mają prawo wstępu do szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i 

placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej 

i dokumentacji przebiegu nauczania. 

3g. Organy, o których mowa w ust. 3e, w związku z przeprowadzaniem kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji przez szkoły, przedszkola, inne formy 

wychowania przedszkolnego i placówki mogą przetwarzać dane osobowe uczniów tych 

szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek. 
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3h. 
(588)

 Szkoła publiczna przekazana do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką 

samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej na podstawie umowy, o której mowa w art. 

9 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, otrzymuje dotacje, o których mowa w ust. 2-3b, od 

dnia przekazania szkoły . 

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 i 3ae, przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym 

absolwent ukończył szkołę. 

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania 

dotacji, o których mowa w ust. 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawy obliczania dotacji, 

zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu 

jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. 

5. 
(590)

 Publiczne szkoły artystyczne niewymienione w art. 79, z wyjątkiem szkół, o których 

mowa w ust. 5b, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu państwa w wysokości 

równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych danego typu. Jeżeli minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie prowadzi szkoły 

artystycznej danego typu, kwotę dotacji określa się: 

1)   w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne - w wysokości równej 

podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne; 

2)   w przypadku szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne - w 

wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych realizujących 

wyłącznie kształcenie artystyczne. 

5a. 
(591)

 Publiczne szkoły artystyczne niewymienione w art. 79, w których zorganizowano 

internat, z wyjątkiem szkół, o których mowa w ust. 5c, otrzymują, niezależnie od dotacji, o 

której mowa w ust. 5, na każdego wychowanka tego internatu będącego uczniem szkoły 

artystycznej dotację z budżetu państwa w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji 

dla szkół artystycznych, w których zorganizowano internat. 

5b. 
(592)

 Publiczne szkoły artystyczne niewymienione w art. 79, przekazane przez jednostkę 

samorządu terytorialnego do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką 

samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej na podstawie umowy, o której mowa w art. 

9 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu 
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jednostki samorządu terytorialnego, która przekazała szkołę, w wysokości nie niższej niż 

kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostki samorządu terytorialnego. 

5c. 
(593)

 Publiczne szkoły artystyczne niewymienione w art. 79, w których zorganizowano 

internat, przekazane przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia osobie 

prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej na podstawie 

umowy, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, otrzymują, niezależnie 

od dotacji, o której mowa w ust. 5b, na każdego wychowanka tego internatu dotację z 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która przekazała szkołę, w wysokości nie 

niższej niż kwota przewidziana na takiego wychowanka internatu w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. 

5d. 
(594)

 Do dotacji, o których mowa w ust. 5b i 5c, stosuje się odpowiednio ust. 3c-4. 

6. 
(595)

 Dotacje, o których mowa w ust. 5 i 5a, są przekazywane na rachunek bankowy szkoły 

lub zespołu szkół w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że 

część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia roku budżetowego. 

6a. 
(596)

 Do dotacji, o których mowa w ust. 5 i 5a, stosuje się odpowiednio ust. 3d-3g oraz 3i. 

7. 
(597)

 Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   tryb przekazywania przez organ prowadzący szkołę informacji niezbędnych dla ustalenia 

wysokości dotacji, o których mowa w ust. 5 i 5a, oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji 

zawierającego te informacje, 

2)   tryb udzielania oraz rozliczania wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 5 i 5a, wzór 

składanego przez szkołę oświadczenia o liczbie uczniów i poniesionych wydatkach 

sfinansowanych z udzielonej części dotacji przypadającej na dany miesiąc oraz wzór 

formularza rozliczenia wykorzystania tych dotacji, 

3)   tryb oraz zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, o których 

mowa w ust. 5 i 5a 

- uwzględniając typy szkół, których informacje dotyczą, oraz odpowiedni stopień 

szczegółowości danych, konieczność zapewnienia jednolitości zasad dotowania szkół, 

możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników 

danych przy składaniu wniosku o udzielenie dotacji oraz rozliczaniu wykorzystania tych 
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dotacji, a także konieczność zapewnienia weryfikacji prawidłowości wydatkowania 

środków publicznych i odpowiedniego udokumentowania przebiegu kontroli. 

8. 
(598)

 Prowadzone przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub 

osobę fizyczną ponadpodstawowe szkoły publiczne prowadzące kwalifikacyjne kursy 

zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w 

wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu 

zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem że 

osoba prowadząca szkołę: 

1)   poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie 

słuchaczy kursu nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 

dotacji; 

2)   udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie 

danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników 

tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną. 

8a. 
(599)

 Rada powiatu, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji, o której 

mowa w ust. 8, w wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 8. 

9. Dotacje, o których mowa w ust. 8, są wypłacane jednorazowo, w terminie 30 dni od dnia 

złożenia staroście właściwego powiatu przez osobę prowadzącą szkołę zaświadczenia o 

zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji 

przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanego 

przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę. 

10. 
(600)

 Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, może 

wyrazić zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa w: 

1)   
(601)

 ust. 2 i 2da w odniesieniu do ucznia niepełnosprawnego - w wysokości wyższej niż 

wysokość określona w ust. 2 i 2da w odniesieniu do ucznia niepełnosprawnego; 

2)   
(602)

 ust. 2aa, 2b, 2c, 2dc, 3ac, 5b i 5c - w wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 

2aa, 2b, 2c, 2dc, 3ac, 5b i 5c; 

3)   ust. 3-3aa, 3ad i 3ae w odniesieniu do kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji 

ogólnej - w wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 3-3aa, 3ad i 3ae w 

odniesieniu do kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej; 

4)   
(603)

 ust. 2 i 2da w odniesieniu do ucznia przedszkola integracyjnego, ucznia oddziału 

integracyjnego w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi lub ucznia oddziału 
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przedszkolnego integracyjnego zorganizowanego w szkole podstawowej - w wysokości 

wyższej niż wysokość określona w ust. 2 i 2da. 

11. 
(604)

 Przyznanie dotacji, o których mowa w art. 80 ust. 2-8, stanowi czynność z zakresu 

administracji publicznej, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 

r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, 

846 i 996). 

Art. 81. 

1. Publiczne szkoły, placówki, a także inne formy wychowania przedszkolnego, placówki 

doskonalenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych oraz prowadzące je 

organy są zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania 

wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek 

samorządu terytorialnego i ich związków, zajętych na działalność oświatową. 

2. Publiczne szkoły, placówki, a także inne formy wychowania przedszkolnego, placówki 

doskonalenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych oraz prowadzące je 

organy są zwolnione z podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w 

zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową, na zasadach określonych 

odpowiednio w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych, podatku leśnym oraz 

podatku rolnym. 

Rozdział 8 

Szkoły i placówki niepubliczne 

Art. 82.  (uchylony). 

Art. 83.  (uchylony). 

Art. 83a.  (uchylony). 

Art. 84.  (uchylony). 

Art. 84a.  (uchylony). 

Art. 84b.  (uchylony). 

Art. 85.  (uchylony). 
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Art. 85a.  (uchylony). 

 

Art. 85b. 

1.  (uchylony). 

2.  Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych w zakresie, o którym mowa w art. 22ae ust. 1, przeznaczonych do 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w 

ramowych planach nauczania ustalonych dla publicznych szkół podstawowych, 

niepubliczne szkoły podstawowe otrzymują, na wniosek, dotację celową z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia szkół odpowiedniego 

typu i rodzaju. 

3. Zapewnienie sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 2, jest zadaniem zleconym z zakresu 

administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego 

obowiązane do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju. Na realizację tego 

zadania jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, 

udzielaną przez wojewodę. 

4. 
(615)

 Do dotacji celowej, o której mowa w ust. 2 i 3, przepisy art. 22ae ust. 5-18, art. 22af 

ust. 2-11 oraz przepisy wydane na podstawie art. 22ag i art. 22aga stosuje się 

odpowiednio. 

5. 
(616)

 Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych w zakresie, o którym mowa w art. 22ae ust. 1, przeznaczonych 

do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w 

ramowych planach nauczania ustalonych dla publicznych szkół podstawowych , 

niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły 

podstawowej otrzymują, na wniosek, dotację celową z budżetu państwa. Przepisy art. 

22ae ust. 5-14 i art. 22ah ust. 2-8 stosuje się odpowiednio. 

6. Szkoły, o których mowa w ust. 2 i 5, które otrzymały dotację celową, zapewniają uczniom 

bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych, zakupionych z tej dotacji. 

7. 
(617)

 (uchylony). 
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8. W przypadku likwidacji szkół, o których mowa w ust. 2 i 5, podręczniki, materiały 

edukacyjne lub urządzenia, sprzęt lub oprogramowanie, o których mowa w art. 22ae ust. 

11, zakupione z dotacji celowej podlegają zwrotowi odpowiednio jednostce samorządu 

terytorialnego, która udzieliła dotacji albo ministrowi właściwemu do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego. 

9. Jeżeli wartość podręczników, materiałów edukacyjnych lub urządzeń, sprzętu lub 

oprogramowania, o których mowa w art. 22ae ust. 11, podlegających zwrotowi zgodnie z 

ust. 8, przewyższa wartość udzielonej dotacji celowej, organ prowadzący szkołę może 

zwrócić równowartość otrzymanej dotacji odpowiednio jednostce samorządu 

terytorialnego, która udzieliła dotacji albo ministrowi właściwemu do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego. 

Art. 86.  (uchylony). 

Art. 87. (uchylony). 

Art. 88.  (uchylony). 

Art. 89.  (uchylony). 

Art. 89a.  (uchylony). 

 

Art. 89b.
 

1. Do dotacji, o których mowa w art. 90, stosuje się przepisy art. 78a-78c. 

2. Do wydatków bieżących, o których mowa w art. 90 ust. 1b, 1ba, 1c, 2b, 2d i 2ea, stosuje się 

przepis art. 78b ust. 10. 

 

Art. 89c. 

1. Jeżeli ustawa budżetowa na rok budżetowy została ogłoszona po dniu 1 grudnia roku 

poprzedzającego rok budżetowy, wysokość dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 1a-3ad, w 

zakresie kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego, ustala się: 

1)   w okresie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa 30 

dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy - z uwzględnieniem kwoty 
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przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 

terytorialnego w roku poprzedzającym rok budżetowy; 

2)   w okresie od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy - z 

uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego w roku budżetowym. 

2. Jeżeli w wyniku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-9, 

dokonanej na podstawie art. 78c ust. 3, lub w wyniku zmiany kwoty przewidzianej w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, dokonanej na 

podstawie ust. 1, wysokość dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 1a-3ad i 4a-4cb, uległa 

zmianie, suma kolejnych przekazywanych części dotacji, począwszy od pierwszego dnia 

obowiązywania zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji, stanowi różnicę pomiędzy 

wysokością dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 90 ust. 1a-3ad i 4a-4cb, według 

stanu na pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji a 

sumą części dotacji przekazanych od początku roku budżetowego do dnia 

poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej podstawowej kwoty 

dotacji. 

Art. 89d. 

1. W Biuletynie Informacji Publicznej jednostki samorządu terytorialnego, która udziela 

dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 1a-3ad, ogłasza się: 

1)   podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5, oraz jej aktualizacje 

dokonywane na podstawie art. 78c ust. 3; 

2)   statystyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych oraz jej aktualizacje dokonywane na podstawie art. 78c ust. 2. 

2.  W Biuletynie Informacji Publicznej specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w 

art. 53 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, ogłasza się: 

1)   podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 6-9, oraz jej aktualizacje 

dokonywane na podstawie art. 78c ust. 3; 

2)   statystyczną liczbę uczniów lub wychowanków oraz jej aktualizacje dokonywane na 

podstawie art. 78c ust. 2. 
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Art. 90. 

1. 
(626)

 Niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe , w tym z oddziałami 

integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych oraz szkół podstawowych 

artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu gminy. 

1a. 
(627)

 Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły 

podstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, 

ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które 

zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe prowadzą wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, 

niezależnie od dotacji, o których mowa w ust. 1b, 1ba, 1c, 2a, 2b, 2ca, 2d, 2ea, 2ec, 3a, 

3ab i 3ac, dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż 

kwota przewidziana na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części 

oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu, pod warunkiem że 

osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, 

szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację 

o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie 

później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

1b. 
(628)

 Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego 

ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla 

przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla gminy, jeżeli to przedszkole: 

1)   
(629)

 spełni warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, z tym że czas 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy 

- Prawo oświatowe, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i 

opieki ustalony przez radę gminy dla przedszkoli prowadzonych przez gminę; 

2)   będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty 

ustalone przez radę gminy na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a; 

3)   będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla 

przedszkoli publicznych; 

4)   
(630)

 zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej 

liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 111 ustawy - Prawo oświatowe; 
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5)   
(631)

 zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe; 

6)   
(632)

 stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone w rozdziale 6 

ustawy - Prawo oświatowe. 

W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym 

zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków 

bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości 

równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej 

przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla gminy. 

1ba. 
(633)

 Niepubliczna szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, 

niebędąca szkołą podstawową specjalną, otrzymuje na każdego ucznia tego oddziału 

przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji 

dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na 

ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego 

ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jeżeli ten oddział przedszkolny w szkole 

podstawowej: 

1)   
(634)

 spełni warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, z tym że czas 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy 

- Prawo oświatowe, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i 

opieki ustalony przez radę gminy dla przedszkoli prowadzonych przez gminę; 

2)   będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty 

ustalone przez radę gminy na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a; 

3)   będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla 

przedszkoli publicznych; 

4)   
(635)

 zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej 

liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 111 ustawy - Prawo oświatowe; 

5)   
(636)

 zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe; 
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6)   
(637)

 stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone w rozdziale 6 

ustawy - Prawo oświatowe. 

W przypadku braku na terenie gminy szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę, w której 

zorganizowano oddział przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki bieżące 

finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie 

przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącej szkołą 

podstawową specjalną, kwotę dotacji określa się w wysokości równej podstawowej kwocie 

dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, w 

najbliższej gminie prowadzącej szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział 

przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

1c. 
(638)

 Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w 

niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia z 

budżetu gminy dotację w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla 

przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania 

przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jeżeli ta inna forma 

wychowania przedszkolnego: 

1)   
(639)

 spełni warunki określone w art. 13 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, z 

tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 2 

ustawy - Prawo oświatowe, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez gminę; 

2)   będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty 

ustalone przez radę gminy na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. b; 

3)   
(640)

 stosuje zasady przyjmowania do publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego określone w rozdziale 6 ustawy - Prawo oświatowe. 

W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym 

zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków 

bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości 

równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej 
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przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania 

przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

1d. 
(641)

 Przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1b-1c, odbywa się po przeprowadzeniu 

otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Do 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert stosuje się odpowiednio przepisy art. 13 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 

2016 r. poz. 239 i 395). 

1e. 
(642)

 Przystępując do otwartego konkursu ofert, osoba prowadząca niepubliczne 

przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną 

formę wychowania przedszkolnego składa zobowiązanie do przestrzegania warunków, o 

których mowa odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c, oraz podaje informację o planowanej 

liczbie uczniów. 

1f. Regulamin otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1d, oraz kryteria wyboru ofert 

określa rada gminy w drodze uchwały, uwzględniając konieczność zapewnienia jak 

najlepszych warunków realizacji wychowania przedszkolnego. 

1g. Gmina, która nie zapewnia wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić 

możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, miejsca korzystania z wychowania 

przedszkolnego, jest obowiązana przeprowadzić otwarty konkurs ofert, o którym mowa w 

ust. 1d, dla niepublicznych przedszkoli. 

1h. 
(643)

 Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, o którym mowa w ust. 1g, gmina nadal nie 

zapewnia miejsc korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym 

ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, gmina jest 

obowiązana przeprowadzić konkurs, o którym mowa w ust. 1d, dla niepublicznych innych 

form wychowania przedszkolnego. Jeżeli gmina nadal nie zapewnia miejsc korzystania z 

wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić 

możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, gmina jest obowiązana 

przeprowadzić konkurs, o którym mowa w ust. 1d, dla oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych. 

1i. 
(644)

 Informację o otrzymywaniu przez niepubliczne przedszkole, szkołę podstawową, w 

której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego 

dotacji, o której mowa odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c, wpisuje się do ewidencji, o 
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której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe. Przepisy art. 168 ust. 9 ustawy - 

Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio. 

1j. 
(645)

 Dotacja, o której mowa w ust. 1b, 1ba lub 1c, jest udzielana pod warunkiem, że osoba 

prowadząca odpowiednio niepubliczne przedszkole, szkołę podstawową, w której 

zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego poda 

organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie 

później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Przepisu nie 

stosuje się w roku, w którym dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu 

ofert. 

1k. 
(646)

 Jeżeli do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 1b, uczęszcza uczeń w 

wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest 

uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty 

dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1b, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 

14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. 

1ka. 
(647)

 Jeżeli do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym 

mowa w ust. 1ba, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy 

dotującej tę szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, który nie 

jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa 

koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1ba, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa 

w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. 

1l. 
(648)

 Jeżeli do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 

1c, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę inną 

formę wychowania przedszkolnego, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, 

której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1c do 

wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy 

dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych 

innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1c, w gminie 

zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o 

kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok 

budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów 

udzielonej dotacji niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa 

w ust. 1c, zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje 

się wskaźnik procentowy w wysokości 50%. 
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1m. 
(649)

 Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca niepubliczne przedszkole, szkołę 

podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania 

przedszkolnego, otrzymująca dotację, o której mowa odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c, 

może zrezygnować ze spełniania warunków, o których mowa odpowiednio w ust. 1b, 1ba 

lub 1c, i pobierania tej dotacji, z końcem roku szkolnego, po uprzednim zawiadomieniu o 

zamiarze rezygnacji: rodziców uczniów przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, organu udzielającego dotacji 

oraz kuratora oświaty, w terminie do dnia 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego 

rok szkolny, w którym ma nastąpić ta rezygnacja. 

1n. 
(650)

 Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze decyzji, może cofnąć niepublicznemu 

przedszkolu, szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub innej 

formie wychowania przedszkolnego dotację, o której mowa odpowiednio w ust. 1b, 1ba 

lub 1c, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez przedszkole, szkołę podstawową, w 

której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego 

warunków określonych odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c. Cofnięcie dotacji następuje z 

urzędu lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po uprzednim 

wezwaniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoby prowadzącej przedszkole, 

szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę 

wychowania przedszkolnego do zaprzestania naruszania warunków określonych 

odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące. 

1o. 
(651)

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada gminy, w drodze uchwały, może 

wyrazić zgodę na udzielenie niepublicznemu przedszkolu, szkole podstawowej, w której 

zorganizowano oddział przedszkolny, lub innej formie wychowania przedszkolnego 

dotacji, o której mowa odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c, w wysokości wyższej niż 

wysokość określona odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c. Rada gminy w uchwale ustala 

okres udzielania dotacji w tej wysokości. 

2. 
(652)

 Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne oraz szkoły ponadpodstawowe o 

uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, otrzymują dotacje z 

budżetu powiatu. 

2a. 
(653)

 Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju 

szkół w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części 
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oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że 

osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji 

informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

2b. 
(654)

 Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające 

warunków, o których mowa w ust. 1b, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu 

gminy w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym 

że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 

takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi 

właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż 

do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W przypadku braku na 

terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki 

bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie 

przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego 

przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 75% 

podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, 

z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 

takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

gminy. 

2c. 
(655)

 Jeżeli do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, uczęszcza uczeń w 

wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest 

uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty 

dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla 

przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na 

potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli, o których mowa w ust. 2b, w gminie 

zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o 

kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok 

budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów 

udzielonej dotacji niepublicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, zamiast 

wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje się wskaźnik 

procentowy w wysokości 75%. 
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2ca. 
(656)

 Niepubliczne przedszkola specjalne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu 

gminy w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod 

warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do 

udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 

września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

2d. 
(657)

 Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie 

wychowania przedszkolnego niespełniającej warunków, o których mowa w ust. 1c, 

otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40% 

podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w 

wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej 

formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod 

warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego 

poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie 

uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym 

zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków 

bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości 

nie niższej niż 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie 

prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej 

niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania 

przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

2e. 
(658)

 Jeżeli do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 

2d, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę inną 

formę wychowania przedszkolnego, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, 

której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2d do 

wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy 

dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych 

innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 2d, w gminie 

zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o 

kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok 

budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów 
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udzielonej dotacji niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa 

w ust. 2d, zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje 

się wskaźnik procentowy w wysokości 40%. 

2ea. 
(659)

 Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, 

niebędące szkołami podstawowymi specjalnymi, niespełniające warunków, o których 

mowa w ust. 1ba, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu 

gminy dotację w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół 

podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę 

podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, poda organowi właściwemu 

do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 

września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W przypadku braku na terenie 

gminy szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę, w której zorganizowano oddział 

przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego 

zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącej szkołą podstawową specjalną, kwotę 

dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół 

podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, w najbliższej gminie 

prowadzącej szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że 

na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego 

ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

2eb. 
(660)

 Jeżeli do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym 

mowa w ust. 2ea, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy 

dotującej tę szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, który nie 

jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa 

koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2ea do wysokości iloczynu podstawowej kwoty 

dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, 

określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby 

dotowania niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział 

przedszkolny, o których mowa w ust. 2ea, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów 
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udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 

14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. W przypadku braku na terenie 

gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji niepublicznej szkoły 

podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w ust. 2ea, 

zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje się wskaźnik 

procentowy w wysokości 75%. 

2ec. 
(661)

 Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne, w których zorganizowano oddział 

przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu 

powiatu dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę 

podstawową specjalną, w której zorganizowano oddział przedszkolny, poda organowi 

właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż 

do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

2ed. 
(662)

 Przez ucznia w wieku do 5 lat, o którym mowa w ust. 1k, 1ka, 1l, 2c, 2e i 2eb, 

rozumie się ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w 

roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat. 

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 szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył 

szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę. 

2g. 
(663)

 Na wniosek osoby prowadzącej odpowiednio niepubliczne przedszkole, inną formę 

wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek, poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub 

placówkę, o których mowa w ust. 1a-1c, 2a, 2b, 2ca, 2d, 2ea, 2ec, 3, 3a i 3ab-3ad, organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia dotacji może 

wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym mowa w ust. 1a, 1j, 2a, 2b, 2ca, 2d, 

2ea, 2ec i 3, 3a i 3ab-3ad, lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od 

początku następnego roku budżetowego. 

3. 
(664)

 Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych niewymienione w ust. 2a 

otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości nie niższej niż 50% 
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podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, pod warunkiem że osoba 

prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji 

informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3h i 3i. Uczestnictwo uczniów 

w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone ich własnoręcznymi 

podpisami na listach obecności na tych zajęciach. W przypadku braku na terenie 

odpowiednio gminy lub powiatu szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej odpowiednio 

przez gminę lub powiat kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 50% 

podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju odpowiednio w najbliższej 

gminie lub najbliższym powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju. W przypadku 

braku odpowiednio najbliższej gminy lub najbliższego powiatu prowadzącego szkołę 

danego typu i rodzaju kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 50% 

podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym województwie 

prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju. 

3a. 
(665)

 Niepubliczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, 

otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż 

kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną placówkę poda organowi 

właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie wychowanków nie 

później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

3aa. 
(666)

 Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 3a, dla niepublicznych placówek 

zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem 

stałego zamieszkania, będących domami wczasów dziecięcych, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe, jest 

proporcjonalna do czasu pobytu wychowanka w tej placówce i jest ustalana jako iloczyn 

kwoty nie niższej niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla powiatu oraz liczby dni pobytu tego wychowanka w tej placówce, 

pomniejszonej o jeden dzień, i podzielonej przez liczbę dni w roku budżetowym. 

3ab. 
(667)

 Niepubliczne młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 

i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, posiadające w swoich strukturach szkołę, a w 

przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - także przedszkole lub szkołę 

podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują, niezależnie od 

dotacji, o której mowa w ust. 3a, na każdego ucznia tej szkoły, tego przedszkola lub tego 
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oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dotację z budżetu powiatu w wysokości, o 

której mowa w ust. 2a, 2ca lub 2ec, pod warunkiem że osoba prowadząca placówkę 

niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej 

liczbie uczniów w tym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub 

szkole nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

3ac. 
(668)

 Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły 

podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz 

ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe, które prowadzą zajęcia 

rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z 

budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana 

na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej 

subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu, pod warunkiem że osoba 

prowadząca niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, 

ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o 

planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie później niż do 

dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

3ad. 
(669)

 Niepubliczne szkoły, o których mowa w ust. 2a, w których zorganizowano internat, 

otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 2a, na każdego wychowanka tego 

internatu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do 

prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana 

na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę poda 

organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie 

wychowanków internatu nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 

udzielenia dotacji. 

3b. 
(670)

 Szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkoły publicznej oraz placówki 

niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 3, 6 i 10 ustawy - Prawo oświatowe, mogą 

otrzymywać dotacje z budżetu powiatu. 

3c. 
(671)

 Dotacje, o których mowa w ust. 1a-3ad, są przekazywane na rachunek bankowy 

szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, placówki lub zespołu szkół 

lub placówek w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że 

część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia. 
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3d. 
(672)

 Dotacje, o których mowa w ust. 1a-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji 

zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w 

zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki 

społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na: 

1)   pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego 

i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, 

przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na: 

a)  wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania 

przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, 

przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania 

przedszkolnego, 

b)  sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których 

mowa w art. 10 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe 

- z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów 

lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; 

2)   zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących: 

a)  książki i inne zbiory biblioteczne, 

b)  środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w 

szkołach, przedszkolach i placówkach, 

c)  sprzęt sportowy i rekreacyjny, 

d)  meble, 

e)  pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 

nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób 

prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 

100% ich wartości, w momencie oddania do używania. 

3da. 
(673)

 Dotacja, o której mowa w ust. 1a-3b, może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie 

wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ust. 3d, poniesionych w okresie 

roku budżetowego, na który dotacja została udzielona, niezależnie od tego, którego roku 

dotyczą te zadania. 

3e. Organy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 1a-3b, mogą 

kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych szkołom, 

przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego i placówkom z budżetów tych 

jednostek. 
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3f. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez organy, o których mowa w ust. 3e, 

mają prawo wstępu do szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i 

placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej 

i dokumentacji przebiegu nauczania, a w przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych niewymienionych w ust. 2a - dodatkowo wglądu do list obecności, o 

których mowa w ust. 3, oraz ich weryfikacji. 

3fa. 
(674)

 W przypadku utrudniania lub udaremniania przez szkołę, o której mowa w ust. 3, lub 

przez niepubliczną placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 3, 6, 8 i 10 ustawy - Prawo 

oświatowe, lub przez organ prowadzący tę szkołę lub placówkę czynności kontrolnych, o 

których mowa w ust. 3f, organ dotujący wzywa dyrektora szkoły lub placówki lub organ 

prowadzący tę szkołę lub placówkę do zaprzestania tych działań w określonym terminie. 

3fb. 
(675)

 Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3fa, organ dotujący 

wstrzymuje przekazywanie szkole lub placówce dotacji do dnia umożliwienia 

przeprowadzenia w szkole lub placówce czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 3f. 

3fc. 
(676)

 Dotacja przekazana szkole lub placówce za okres, którego dotyczyło wstrzymanie 

dotacji, może być wykorzystana wyłącznie na refundację wydatków związanych z 

realizacją zadań szkoły lub placówki, określonych w ust. 3d, poniesionych przez szkołę lub 

placówkę w okresie roku budżetowego, w którym dotacja została wstrzymana. Jeżeli okres 

wstrzymania dotacji przypada na więcej niż jeden rok budżetowy, może być ona 

wykorzystana proporcjonalnie do okresów wstrzymania w poszczególnych latach 

budżetowych. 

3g. Organy, o których mowa w ust. 3e, w związku z przeprowadzaniem kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji przez szkoły, przedszkola, inne formy 

wychowania przedszkolnego i placówki, mogą przetwarzać dane osobowe uczniów tych 

szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek. 

3h. Dotacje dla szkół, o których mowa w ust. 3, przysługują za lipiec i sierpień 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. 

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania 

dotacji, o których mowa w ust. 1a-1c i 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich 
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pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, 

zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu 

jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. 

4a. Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotacje z 

budżetu państwa. 

4b. 
(677)

 Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych realizujące 

kształcenie ogólne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu państwa w wysokości 

równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych danego typu, pod warunkiem 

że osoba prowadząca niepubliczną szkołę artystyczną poda ministrowi właściwemu do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informację o planowanej liczbie 

uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

4c. 
(678)

 Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych niewymienione w 

ust. 4b otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu państwa w wysokości nie niższej 

niż 25% podstawowej kwoty dotacji dla szkół artystycznych danego typu, pod warunkiem 

że osoba prowadząca niepubliczną szkołę artystyczną poda ministrowi właściwemu do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informację o planowanej liczbie 

uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

W niepublicznej artystycznej szkole policealnej uczestnictwo uczniów w obowiązkowych 

zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami na listach 

obecności na tych zajęciach. 

4ca. 
(679)

 Jeżeli minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie 

prowadzi szkoły artystycznej danego typu, kwotę dotacji, o której mowa w ust. 4b i 4c, 

określa się: 

1)   w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach szkoły publicznej 

realizującej kształcenie ogólne - w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla 

szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne; 

2)   w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie 

artystyczne - w wysokości nie niższej niż 25% podstawowej kwoty dotacji dla szkół 

artystycznych prowadzących wyłącznie kształcenie artystyczne. 

4cb. 
(680)

 Niepubliczne szkoły artystyczne, o których mowa w ust. 4b, w których 

zorganizowano internat, otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 4b, na 

każdego wychowanka tego internatu będącego uczniem szkoły artystycznej dotację z 
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budżetu państwa w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych, 

w których zorganizowano internat, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną 

szkołę artystyczną poda ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego informację o planowanej liczbie wychowanków internatu nie później niż do 

dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

4d. Niepubliczne szkoły artystyczne nieposiadające uprawnień szkoły publicznej mogą 

otrzymywać dotacje z budżetu państwa. 

4e. 
(681)

 Dotacje, o których mowa w ust. 4a-4cb, są przekazywane na rachunek bankowy szkoły 

lub zespołu szkół w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że 

część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia roku budżetowego. 

4f. Do dotacji, o których mowa w ust. 4a-4d, stosuje się odpowiednio ust. 2f oraz 3d-3i. 

4g. 
(682)

 Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   tryb przekazywania przez organ prowadzący szkołę informacji niezbędnych dla ustalenia 

wysokości dotacji, o których mowa w ust. 4a-4d, oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji 

zawierającego te informacje, 

2)   tryb udzielania oraz rozliczania wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 4a-4d, 

wzór składanego przez szkołę oświadczenia o liczbie uczniów i poniesionych wydatkach 

sfinansowanych z udzielonej części dotacji przypadającej na dany miesiąc oraz wzór 

formularza rozliczenia wykorzystania tych dotacji, 

3)   tryb oraz zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, o których 

mowa w ust. 4a-4d 

- uwzględniając typy szkół, których informacje dotyczą, oraz odpowiedni stopień 

szczegółowości danych, konieczność zapewnienia jednolitości zasad dotowania szkół, 

możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników 

danych przy składaniu wniosku o udzielenie dotacji oraz rozliczaniu wykorzystania tych 

dotacji, a także konieczność zapewnienia weryfikacji prawidłowości wydatkowania 

środków publicznych i odpowiedniego udokumentowania przebiegu kontroli. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. Zwolnienia z podatków i opłat, o których mowa w art. 81, stosuje się również do 

niepublicznych szkół, placówek, a także innych form wychowania przedszkolnego, 
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placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz 

organów je prowadzących. 

8. 
(683)

 Niepubliczne szkoły ponadpodstawowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe 

otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w 

zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości nie niższej 

niż kwota przewidziana na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w 

części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca 

szkołę: 

1)   poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie 

słuchaczy kursu nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 

dotacji; 

2)   udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie 

danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników 

tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną. 

8a. 
(684)

 Rada powiatu, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji, o której 

mowa w ust. 8, w wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 8. 

9. Dotacja, o której mowa w ust. 8, jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od złożenia 

przez osobę prowadzącą szkołę zaświadczenia odpowiednio o wydaniu dyplomów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub o zdaniu egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli 

kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanych przez okręgową komisję 

egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę. 

10. 
(685)

 Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, może 

wyrazić zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa w: 

1)   ust. 1a i 2a-3ad - w wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 1a i 2a-3ad; 

2)   ust. 1b, 1ba, 2b i 2ea w odniesieniu do ucznia przedszkola integracyjnego, ucznia 

oddziału integracyjnego w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi lub ucznia oddziału 

przedszkolnego integracyjnego zorganizowanego w szkole podstawowej - w wysokości 

wyższej niż wysokość określona w ust. 1b, 1ba, 2b i 2ea. 

11. 
(686)

 Przyznanie dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 1a-8, stanowi czynność z zakresu 

administracji publicznej, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 

r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 
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Art. 90a.  (uchylony).] 

 

[Art. 90r. 

1. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina 

otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. 

2. Dotacji, o której mowa w ust. 1, udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych, 

na wniosek ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii reprezentacji 

jednostek samorządu terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, terminy 

przekazywania dotacji, o której mowa w ust. 1, gminom oraz sposób ustalania wysokości 

tej dotacji, uwzględniając w szczególności: 

1)   wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie; 

2)   liczbę dzieci w wieku od 6 do 18 lat, zameldowanych na terenie gminy na pobyt stały; 

3)   stosunek liczby osób, którym przyznano zasiłek okresowy, o którym mowa w art. 36 

pkt 1 lit. b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, do liczby osób 

zameldowanych na terenie gminy na pobyt stały. 

4. Na finansowanie zasiłków szkolnych w danej gminie przeznacza się nie więcej niż 5% 

kwoty dotacji, o której mowa w ust. 1.] 

[Art. 90s. 

1. Stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe są finansowane z dochodów 

jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 4-6. 

2.  Szkoły publiczne prowadzone przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostki 

samorządu terytorialnego otrzymują środki na przyznanie stypendiów za wyniki w nauce 

lub za osiągnięcia sportowe w ramach dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 3 i 3ae. 

3. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują środki na przyznanie 

stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w ramach dotacji, o której 

mowa w art. 90 ust. 2a i 3. 

4. W szkołach publicznych prowadzonych przez właściwych ministrów stypendia za wyniki w 

nauce lub za osiągnięcia sportowe są finansowane z budżetu państwa z części, których 

dysponentami są właściwi ministrowie. 
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5.  Publiczne szkoły artystyczne prowadzone przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż 

jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki na przyznanie stypendiów za wyniki 

w nauce lub za osiągnięcia sportowe odpowiednio z budżetu państwa w ramach dotacji, o 

której mowa w art. 80 ust. 5, lub z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach 

dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 5b. 

6. Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują środki na 

przyznanie stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe z budżetu państwa 

w ramach dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 4b i 4c. 

7. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest finansowane z budżetu państwa, a stypendium 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz stypendium ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego są finansowane z 

budżetu państwa z części, których dysponentami są odpowiednio minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego] 

 

Art. 90t. 

1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy: 

1)   wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; 

2)   wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

[2. Na realizację programów, o których mowa w ust. 1, jednostki samorządu terytorialnego 

przeznaczają środki własne, a także mogą przeznaczać środki publiczne, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.] 

3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć programy, o których mowa w ust. 1, we 

współpracy z organizacjami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. W przypadku przyjęcia programów, o których mowa w ust. 1, organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i 

młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz 

tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia 

sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione 

do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze. 

 

 



- 163 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 90u. 

1. Rada Ministrów może przyjąć rządowy program albo programy mające na celu: 

1)   wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych; 

2)   wspieranie powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów, o których 

mowa w art. 90t ust. 1 pkt 1, tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 

lub organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

3)   wspieranie powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów, o których 

mowa w art. 90t ust. 1 pkt 2, tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 

lub organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

4)   wspomaganie tworzenia warunków do sprawowania profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad uczniami; 

5)   wspomaganie organów prowadzących szkoły lub placówki w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki lub w podnoszeniu poziomu 

dyscypliny w szkołach lub placówkach; 

6)   rozwijanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz innych 

grup społecznych, w tym wspomaganie organów prowadzących szkoły lub placówki 

w realizacji przedsięwzięć w tym obszarze; 

7)   wspieranie przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i 

młodzieży. 

[2. Na współfinansowanie programów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, jest przyznawana 

dotacja celowa, po zapewnieniu udziału środków własnych jednostki samorządu 

terytorialnego lub organizacji, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo pozyskania przez tę 

jednostkę lub organizację środków z innych źródeł, na realizację tworzonego przez 

jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację regionalnego lub lokalnego 

programu. 

3. Na współfinansowanie programów, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczane 

środki zagraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie 

Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1448 i 1856 oraz z 2015 r. poz. 1240) oraz ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.] 
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4. W przypadku przyjęcia programu albo programów, o których mowa w ust. 1, Rada 

Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio: 

1)   szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz innym grupom 

społecznym objętym programem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, formy i zakres tej 

pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności 

przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby i grupy 

osób uprawnione do pomocy; 

2)    szczegółowe warunki dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2, warunki, jakie muszą spełnić te programy, podmioty 

dokonujące oceny programów oraz udział środków własnych niezbędnych do 

ubiegania się o udzielenie dofinansowania, a także sposób i tryb wyboru programów, 

którym zostanie udzielone dofinansowanie, uwzględniając w szczególności potrzeby 

edukacyjne na danym obszarze, osiągnięcia uczniów, w tym w szczególności wyniki 

egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, a w przypadku ubiegania się o dofinansowanie przez 

jednostkę samorządu terytorialnego - także udział nakładów na oświatę w budżecie 

tej jednostki; 

3)   szczegółowe warunki dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 3, warunki, jakie muszą spełnić te programy, podmioty 

dokonujące oceny programów oraz udział środków własnych niezbędnych do 

ubiegania się o udzielenie dofinansowania, a także sposób i tryb wyboru programów, 

którym zostanie udzielone dofinansowanie, uwzględniając w szczególności potrzeby i 

możliwości edukacyjne uczniów, ich osiągnięcia, bazę dydaktyczną niezbędną do 

realizacji programu, przygotowanie kadry pedagogicznej i warunki materialne 

uczniów; 

4)   szczegółowe warunki, formy i tryb wspomagania tworzenia warunków do 

sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, uwzględniając w 

szczególności tworzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla uczniów; 

5)   formy i zakres wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach lub podnoszeniu 

poziomu dyscypliny w szkołach lub placówkach, sposób podziału środków budżetu 

państwa przyznanych na realizację programu, szczegółowe kryteria i tryb oceny 

wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego oraz zakres 
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informacji, jakie powinien zawierać wniosek organu prowadzącego o udzielenie 

wsparcia finansowego, uwzględniając w szczególności wymóg skuteczności i 

efektywności przedsięwzięć podejmowanych w ramach programu; 

6)   szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji przedsięwzięć w zakresie rozwijania 

kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz innych grup 

społecznych, a także warunki i tryb wspomagania organów prowadzących szkoły lub 

placówki w realizacji przedsięwzięć w tym obszarze, uwzględniając konieczność 

rozwijania umiejętności ułatwiających przystosowanie się do zmian zachodzących w 

życiu społecznym i gospodarczym, możliwość udzielenia wsparcia finansowego 

organów prowadzących szkoły lub placówki oraz wymóg skuteczności i efektywności 

wydatkowania środków budżetowych; 

7)   szczegółowe warunki, formy i tryb wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji 

patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, uwzględniając w szczególności 

pomoc w poznawaniu miejsc pamięci narodowej. 

 

Art. 90v. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w celu realizacji zadań służących 

wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", przyjętego na 

podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i 

rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860), zwanego dalej "Programem", dotyczących 

pomocy uczennicom w ciąży przez stworzenie im możliwości kontynuowania nauki oraz 

utworzenia ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, współdziała z 

jednostkami samorządu terytorialnego. 

[2. Na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania może udzielić jednostkom samorządu terytorialnego wsparcia finansowego w 

formie dotacji celowej.] 

3. Starosta wskazuje publiczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę 

podstawową, w tym specjalną, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny 

ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, o 

którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe, albo poradnię psychologiczno-

pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, spełniające warunki określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe, które 
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w danym powiecie pełnią funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-

opiekuńczego. 

4. Do zadań wiodących ośrodków, o których mowa w ust. 3, należy udzielanie 

kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi, od chwili wykrycia niepełnosprawności 

lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia, obejmującego w szczególności udzielanie 

informacji rodzinom, zapewnienie usług specjalistów w zależności od potrzeb dziecka i 

jego rodziny oraz koordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług, w 

tym zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia 

społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zadania wiodących 

ośrodków, o których mowa w ust. 3, uwzględniając koordynacyjny i kompleksowy 

charakter działań podejmowanych wobec dzieci i ich rodzin. 

 

 

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1453) 

 

Art. 28. 

1. Kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek 

samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej 

subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, 

skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań 

oświatowych. 

2. Od kwoty, o której mowa w ust. 1, odlicza się 0,4% na rezerwę części oświatowej 

subwencji ogólnej. 

3. Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw 

finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następuje nie później niż do dnia 30 

listopada każdego roku. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przekazuje 

jednostkom samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych. 
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5. Po odliczeniu rezerwy, o której mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania dzieli część oświatową subwencji ogólnej między poszczególne jednostki 

samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki 

zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań związanych z: 

1)   dowozem uczniów; 

2)    zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki uczniom, którzy kończą 5 lat lub 

mniej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, niezwiązanych z 

wychowaniem i kształceniem specjalnym albo zajęciami rewalidacyjno-

wychowawczymi. 

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu 

terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia, sposób podziału części oświatowej 

subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z 

uwzględnieniem w szczególności: 

1)   typów i rodzajów szkół i placówek prowadzonych przez te jednostki; 

2)   stopni awansu zawodowego nauczycieli; 

3)   liczby uczniów w szkołach i placówkach; 

4)    liczby dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, objętych 

wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego; 

5)   zróżnicowania kwot ustalanych na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym i 

dzieci realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki z uwzględnieniem wyższej 

kwoty na dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach oraz 

wyższej kwoty w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zlokalizowanych na 

terenach wiejskich i w miastach do 5000 mieszkańców [.] <;> 

<6) zróżnicowania kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym 

w zależności od prognozowanej nadwyżki lub deficytu zapotrzebowania na 

pracowników w danym zawodzie na wojewódzkim rynku pracy w stosunku do 

liczby kandydatów chętnych do podjęcia pracy; 

7) liczby uczniów, którzy zdali odpowiednio egzamin maturalny lub egzamin 

potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w liceach ogólnokształcących dla 
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dorosłych, szkołach policealnych oraz w szkołach lub placówkach prowadzących 

kwalifikacyjne kursy zawodowe.> 

7. Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej przyjmuje się dane zgromadzone w bazie 

danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927 i 1984 oraz z 2017 r. 

poz. 60, 777 i 949). 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889) 

 

[Art. 103. 

Urzędnikowi służby cywilnej oraz pracownikowi służby cywilnej zatrudnionemu na 

stanowisku kuratora oświaty lub na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych 

przysługują uprawnienia określone w art. 9a-9i, art. 51, art. 58, art. 60, art. 86, art. 88 i art. 

90 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), a okres 

zatrudnienia na tych stanowiskach wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą 

uprawnienia nauczyciela określone w tej ustawie.] 

 

<Art. 103. 

Członkom korpusu służby cywilnej zatrudnionym na stanowiskach wymagających 

kwalifikacji pedagogicznych przysługują uprawnienia określone w art. 91a ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), a 

okres zatrudnienia na tych stanowiskach wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego 

zależą uprawnienia nauczyciela określone w tej ustawie.> 

 

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1927 i 1984 oraz z 2017 r. poz. 60, 777, 949 i 1428) 

 

Art. 7. 

1. W RSPO są gromadzone następujące dane identyfikacyjne szkół i placówek oświatowych: 

1)   nazwa; 
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2)   nazwa skrócona; 

3)   typ szkoły albo rodzaj placówki oświatowej; 

4)   data założenia; 

5)   data rozpoczęcia działalności; 

6)   nazwa zespołu, jeżeli szkoła lub placówka oświatowa wchodzi w skład zespołu; 

7)   numer identyfikacyjny szkoły lub placówki oświatowej w krajowym rejestrze 

urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zwanym dalej "rejestrem 

REGON", a w przypadku: 

a)  szkoły lub placówki oświatowej wchodzącej w skład zespołu oraz szkoły wchodzącej 

w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka 

wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, centrum kształcenia 

ustawicznego, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich - także numer 

identyfikacyjny REGON odpowiednio zespołu, ośrodka, centrum, zakładu lub 

schroniska, 

b)  szkoły filialnej i filii placówki - także numer identyfikacyjny REGON szkoły albo 

placówki, której odpowiednio szkoła filialna albo filia placówki jest organizacyjnie 

podporządkowana; 

8)   numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany; 

9)   numer identyfikacyjny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

10)  adres siedziby szkoły lub placówki oświatowej oraz numer telefonu, numer faksu, 

adres poczty elektronicznej i strony internetowej; 

11)  dane dotyczące organu prowadzącego: 

a)  typ organu prowadzącego: jednostka samorządu terytorialnego, minister, osoba prawna 

inna niż jednostka samorządu terytorialnego, osoba fizyczna, 

b)  nazwa i adres siedziby organu prowadzącego oraz jego numer identyfikacyjny 

REGON, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę 

oświatową - jej imię (imiona), nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania, oraz 

numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej; 

12)  status publiczno-prawny: szkoła lub placówka oświatowa publiczna, szkoła 

niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej albo szkoła lub placówka oświatowa 

niepubliczna; 

13)  związanie organizacyjne szkoły: 
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a)  (uchylona), 

b)  w podmiocie leczniczym, 

c)  w Ochotniczym Hufcu Pracy, 

d)  w jednostce pomocy społecznej, 

e)  w zakładzie poprawczym, 

f)  w schronisku dla nieletnich, 

g)  przy zakładzie karnym, 

h)  przy areszcie śledczym; 

14)  specyfika szkoły: szkoła ogólnodostępna albo specjalna; 

15)  
(12)

 określenie, czy szkoła ma ustalony obwód; 

16)  etapy edukacyjne realizowane w szkole; 

17)  określenie, czy szkoła jest szkołą dla dzieci i młodzieży, czy szkołą dla dorosłych; 

18)  rodzaj niepełnosprawności uczniów, dla których szkoła specjalna została 

zorganizowana; 

19)  
(13)

 (uchylony); 

20)  
(14)

 zawód i specjalizacja - w przypadku szkoły ponadpodstawowej prowadzącej 

kształcenie zawodowe; 

21)  zawód, specjalność i specjalizacja - w przypadku szkoły artystycznej; 

22)  (uchylony); 

23)   nazwa i siedziba uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium 

pracowników służb społecznych; 

24)  informacja o posiadaniu internatu przez szkołę; 

25)  adres do korespondencji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: nazwa 

podmiotu, na adres którego jest kierowana korespondencja, numer telefonu, numer 

faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej - w przypadku gdy adres do 

korespondencji jest inny niż adres siedziby organu prowadzącego szkołę lub 

placówkę oświatową, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub 

placówkę oświatową - inny niż adres zamieszkania tej osoby; 

26)  imię i nazwisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej; 

27)  data likwidacji; 

28)  dane, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068), niezbędne do wpisu szkoły lub placówki 
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oświatowej do rejestru REGON, zmiany cech objętych wpisem oraz skreślenia z 

rejestru REGON; 

28a)  informacja o planowanym otrzymywaniu na kolejny rok budżetowy dotacji, o której 

mowa w [art. 80 ust. 3b i art. 90 ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty ] <art. 32 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. poz. …);> 

28b)  informacja o przekazaniu prowadzenia szkoły w drodze umowy, o której mowa w 

art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 

29)  numer szkoły lub placówki oświatowej w RSPO, zwany dalej "numerem RSPO"; 

30)  data wpisania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO; 

31)  typ, nazwa oraz adres siedziby podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych 

szkoły lub placówki oświatowej do RSPO. 

1a. W RSPO są gromadzone następujące dane identyfikacyjne zespołów szkół i placówek 

oświatowych: 

1)   data połączenia szkół lub placówek oświatowych w zespół; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany; 

3)   adres siedziby zespołu oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej 

i strony internetowej; 

4)   dane dotyczące organu prowadzącego: 

a)  typ organu prowadzącego: jednostka samorządu terytorialnego, minister, osoba prawna 

inna niż jednostka samorządu terytorialnego, osoba fizyczna, 

b)  nazwa i adres siedziby organu prowadzącego oraz jego numer identyfikacyjny 

REGON, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej zespół - jej imię (imiona), 

nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania, oraz numer telefonu, numer faksu, 

adres poczty elektronicznej i strony internetowej; 

5)   adres do korespondencji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: nazwa 

podmiotu, na adres którego jest kierowana korespondencja, numer telefonu, numer 

faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej - w przypadku gdy adres do 

korespondencji jest inny niż adres siedziby organu prowadzącego zespół, a w 

przypadku osoby fizycznej prowadzącej zespół - inny niż adres zamieszkania tej 

osoby; 

6)   imię i nazwisko dyrektora zespołu; 

7)   data włączenia i wyłączenia szkoły lub placówki oświatowej z zespołu; 
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8)   data rozwiązania zespołu; 

9)   dane, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej, niezbędne do wpisu zespołu do rejestru REGON, zmiany cech objętych 

wpisem oraz skreślenia z rejestru REGON; 

10)  numer RSPO zespołu; 

11)  data wpisania danych zespołu do RSPO; 

12)  typ, nazwa oraz adres siedziby podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych 

zespołu do RSPO. 

2. Danych szkół i placówek oświatowych, które zostały zlikwidowane, oraz danych zespołów 

szkół i placówek oświatowych, które zostały rozwiązane, nie usuwa się z RSPO. 

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 29-31 i ust. 1a pkt 10-12, są generowane w RSPO 

automatycznie. 

 

Art. 8. 

W bazie danych SIO, w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, są gromadzone 

następujące dane dziedzinowe: 

1)   dane dotyczące warunków dydaktycznych, materialnych i finansowych prowadzenia 

szkół i placówek oświatowych, w szczególności: 

a)  powierzchni gruntów oraz obiektów budowlanych, 

b)  pomieszczeń szkoły i placówki oświatowej, 

c)  wyposażenia szkoły i placówki oświatowej, 

d)  
(18)

 (uchylona), 

e)  
(19)

 liczby osób niebędących uczniami danej szkoły lub placówki oświatowej 

korzystających z internatu, w tym liczby osób posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, 

f)  danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na 1 

etat, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia - w przypadku 

publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne 

niż jednostki samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz niepublicznych 

szkół i placówek oświatowych, 

g)  kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami, wraz z pochodnymi, 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 

h)  wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych, 



- 173 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

i)  liczby korzystających z biblioteki szkolnej według kategorii korzystających, 

j)  danych o wysokości wynagrodzenia osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4, w 

publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki 

samorządu terytorialnego i ministrów, 

k)  
(20)

 danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia przypadającego na 1 etat, z 

uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia nauczycieli 

mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których 

wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w publicznych placówkach doskonalenia 

nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia 

nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia 

nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, o 

których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy - 

Prawo oświatowe; 

2)   dane dotyczące organizacji i działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 

poradni specjalistycznych: 

a)  liczba uczniów, nauczycieli i rodziców korzystających z pomocy poradni oraz liczba 

form tej pomocy - według form pomocy, 

b)  
(21)

 liczba diagnoz sporządzonych przez poradnię oraz liczba dzieci do 3 roku życia, 

dzieci w wieku, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, w tym 

objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniów, 

według typów szkół i klas - dla których sporządzono diagnozy, według rodzajów tych 

diagnoz, 

c)  
(22)

 liczba dzieci do 3 roku życia, dzieci w wieku, o którym mowa w art. 31 ust. 1 

ustawy - Prawo oświatowe, w tym objętych rocznym obowiązkowym 

przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniów, według typów szkół i klas - 

uczestniczących w zajęciach organizowanych przez poradnię, według rodzajów tych 

zajęć, 

d)  
(23)

 liczba opinii innych niż opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

wydanych przez poradnię oraz liczba dzieci do 3 roku życia, dzieci w wieku, o 

którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, w tym objętych rocznym 

obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniów, według typów szkół 

i klas - dla których wydano opinie, według rodzajów tych opinii, 
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e)  
(24)

 numer i data wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, 

orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego, wraz z informacją, czy opinia lub orzeczenie 

zostało wydane dziecku do 3 roku życia, dziecku w wieku, o którym mowa w art. 31 

ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, w tym objętemu rocznym obowiązkowym 

przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniowi, według typu szkoły i klasy, do której 

uczeń uczęszcza, oraz informacją o rodzaju niepełnosprawności, a w przypadku 

niepełnosprawności sprzężonych - współwystępujących niepełnosprawności, 

niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym, 

f)  liczba uczniów, według etapu edukacyjnego, wobec których stwierdzono, na podstawie 

orzeczenia, brak potrzeby kształcenia specjalnego, indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego, indywidualnego nauczania albo zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych; 

2a)  dane dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną 

przez przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub 

inną formę wychowania przedszkolnego, według form tej pomocy; 

2b)  dane dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

udzielaną przez szkołę, według klas, do których uczniowie uczęszczają, i form tej 

pomocy, oraz liczby uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w 

rodzinie; 

2c)  dane dotyczące organizacji i działalności: 

a)  placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki 

poza miejscem stałego zamieszkania: 

–  bursa - liczba osób niebędących uczniami, korzystających z bursy, 

–  dom wczasów dziecięcych - liczba turnusów, 

b)  placówek oświatowo-wychowawczych - liczba uczestników zajęć, według rodzajów i 

form zajęć, 

c)  placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz 

ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego - liczba form pozaszkolnych 

kształcenia ustawicznego, z wyłączeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 

według rodzajów tych form, oraz liczba uczestników tych form, 

d)  placówek doskonalenia nauczycieli - liczba nauczycieli korzystających z innych niż 

kursy kwalifikacyjne form doskonalenia, według rodzajów tych form; 
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[3)   dane dotyczące liczby nauczycieli szkół i placówek oświatowych, z którymi w danym roku 

kalendarzowym planowane jest rozwiązanie stosunku pracy albo których stosunek pracy 

wygaśnie, według przyczyn rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy;] 

<3) dane dotyczące liczby nauczycieli szkół i placówek oświatowych, z którymi w danym 

roku kalendarzowym rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego 

rozwiązanie albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie, według przyczyn 

rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy;> 

4)   dane dotyczące pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach 

oświatowych: 

a)  liczba pracowników, 

b)  wymiar zatrudnienia, według rodzaju zajmowanych stanowisk. 

 

Art. 14. 

Dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w szkole obejmują: 

1)    miejsce zamieszkania ucznia, z wyjątkiem uczniów szkół specjalnych 

zorganizowanych w podmiotach leczniczych; 

2)   klasę, semestr i oddział, do którego uczeń uczęszcza; 

3)   
(
rodzaj oddziału: ogólnodostępny, integracyjny, specjalny, przysposabiający do pracy, 

sportowy, dwujęzyczny, międzynarodowy lub inny rodzaj oddziału, w szczególności, 

o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 47 ust. 1 pkt 5, art. 111, art. 112 ust. 2, 

art. 113 i art. 165 ust. 16 ustawy - Prawo oświatowe; 

4)    (uchylony); 

5)    zawód - w przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie 

zawodowe; 

5a)  uczestniczenie w kwalifikacyjnym kursie zawodowym z określeniem kwalifikacji; 

6)    miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu - w przypadku ucznia szkoły 

ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe; 

7)   zawód, specjalność i specjalizację - w przypadku ucznia szkoły artystycznej; 

8)   formę kształcenia stacjonarną lub zaoczną - w przypadku ucznia szkoły dla dorosłych; 

9)   status młodocianego pracownika; 

10)  korzystanie z indywidualnego nauczania; 

11)  realizowanie indywidualnego programu lub toku nauki; 
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12)   korzystanie z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego oraz nauki języka i 

kultury kraju pochodzenia, o których mowa w art. 165 ust. 7, 9 i 15 ustawy - Prawo 

oświatowe; 

13)  spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą; 

14)  (uchylony); 

15)  informację, jakiego języka obcego uczeń się uczy; 

16)  uczestniczenie w nauce języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka 

regionalnego, z określeniem nazwy tego języka; 

17)  (uchylony); 

18)  uzyskanie tytułu laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata 

konkursu lub zawodów na szczeblu co najmniej powiatu; 

19)  uzyskanie albo nieuzyskanie promocji; 

20)  korzystanie z przedłużonego okresu nauki na etapie edukacyjnym; 

21)  ukończenie albo nieukończenie szkoły; 

22)  uzyskanie albo nieuzyskanie dyplomu ukończenia szkoły - w przypadku ucznia 

szkoły artystycznej; 

23)  informację o ukończeniu szkoły artystycznej na podstawie egzaminów 

eksternistycznych; 

24)  (uchylony); 

[25)  uczestniczenie w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, o których 

mowa w art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo oświatowe, według rodzajów tych zajęć, 

oraz innych niż wymienione w art. 109 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe formach 

działalności dydaktyczno-wychowawczej;] 

<25) uczestniczenie w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, o 

których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo oświatowe, według 

rodzajów tych zajęć, oraz innych niż wymienione w art. 109 ust. 1 ustawy – 

Prawo oświatowe formach działalności dydaktyczno-wychowawczej, w tym 

dodatkowych działaniach mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie 

poczucia tożsamości etnicznej uczniów romskich oraz wspomagających edukację 

tych uczniów;> 

26)   uzyskanie karty rowerowej; 

27)   korzystanie z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu, o których mowa 

w art. 39 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe; 



- 177 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

28)  wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką szkoły, z określeniem rodzaju 

wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których 

wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku; 

29)  korzystanie przez ucznia z pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, o której 

mowa w art. 90c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z 

określeniem rodzaju świadczeń; 

30)  informację o korzystaniu z internatu; 

31)  datę rozpoczęcia i datę zakończenia nauki w szkole; 

32)   informację o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej. 

 

 

 

Art. 29. 

1. Dane dziedzinowe nauczyciela w związku ze stosunkiem pracy i awansem zawodowym 

obejmują: 

1)   w odniesieniu do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych: 

a)  wykształcenie, 

b)  przygotowanie pedagogiczne, 

c)  posiadane kwalifikacje do nauczania, 

d)  staż pracy, w tym staż pracy pedagogicznej, 

e)  formę i wymiar zatrudnienia, 

f)  zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje, 

g)  rodzaje i wymiar prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków, 

h)  przyczyny nieprowadzenia zajęć, 

i)  stopień awansu zawodowego oraz dane dotyczące uzyskania kolejnego stopnia awansu 

zawodowego, 

j)  dane o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich 

wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości - w 

przypadku osób zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów, 

k)  datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku 

pracy [;] <,> 
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<l) informację o otrzymanej ocenie pracy, o której mowa w art. 6a ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;> 

1a)   w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy - Prawo 

oświatowe: 

a)  wykształcenie, 

b)  przygotowanie pedagogiczne, 

c)  posiadane kwalifikacje do nauczania, 

d)  staż pracy, 

e)  formę i wymiar zatrudnienia, 

f)  zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje, 

g)  rodzaje i wymiar prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków, 

h)  przyczyny nieprowadzenia zajęć, 

i)  dane o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich 

wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości - w 

przypadku osób zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów, 

j)  datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku 

pracy; 

2)    w odniesieniu do nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na 

stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w urzędach 

obsługujących ministrów, kuratoriach oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru, o 

której mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo oświatowe, organach sprawujących 

nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i 

okręgowych komisjach egzaminacyjnych, publicznych placówkach doskonalenia 

nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia 

nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia 

nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, o 

których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy - 

Prawo oświatowe: 

a)  wykształcenie, 

b)  przygotowanie pedagogiczne, 

c)  posiadane kwalifikacje do nauczania, 
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d)  staż pracy, w tym staż pracy pedagogicznej, 

e)  formę i wymiar zatrudnienia, 

f)  zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje, 

g)  stopień awansu zawodowego oraz dane dotyczące uzyskania kolejnego stopnia awansu 

zawodowego, 

h)  datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku 

pracy [.] <,> 

<i) informację o otrzymanej ocenie pracy, o której mowa w art. 6a ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w przypadku nauczycieli zatrudnionych 

w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, 

publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz 

publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, 

którzy nauczają w szkołach rolniczych, o których mowa odpowiednio w art. 8 

ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe.> 

2. Dane dziedzinowe nauczyciela w związku z doskonaleniem zawodowym i dodatkowymi 

uprawnieniami w odniesieniu do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników 

pedagogicznych oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2, obejmują: 

1)   ukończone kursy kwalifikacyjne oraz formy dokształcania i doskonalenia 

zawodowego; 

2)   wpisanie do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ewidencją 

egzaminatorów"; 

3)   wpisanie na listę rzeczoznawców, o której mowa w art. 22an ust. 1 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty, zwaną dalej "listą rzeczoznawców"; 

4)   wpisanie na listę ekspertów, o której mowa w art. 9g ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela, zwaną dalej "listą ekspertów"; 

5)   uprawnienia trenera, instruktora sportu lub menedżera sportu, zwane dalej 

"dodatkowymi uprawnieniami w zakresie kultury fizycznej". 

3. Dane dziedzinowe nauczyciela w związku ze stosunkiem pracy obejmują: 

1)    w odniesieniu do osób niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 15 ust. 2-6 

ustawy - Prawo oświatowe: 

a)  wykształcenie, 
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b)  staż pracy, 

c)  formę i wymiar zatrudnienia, 

d)  zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje, 

e)  rodzaj i wymiar prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków, 

f)  przyczyny nieprowadzenia zajęć, 

g)  dane o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich 

wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości - w 

przypadku osób zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów, 

h)  datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku 

pracy; 

2)    w odniesieniu do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, niebędących 

nauczycielami, o których mowa w art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe: 

a)  wykształcenie, 

b)  staż pracy, 

c)  formę i wymiar zatrudnienia, 

d)  zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje, 

e)  rodzaj i wymiar obowiązków, 

f)  dane o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich 

wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości - w 

przypadku osób zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów, 

g)  datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku 

pracy. 

4. Dane dziedzinowe osoby, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4, obejmują: 

1)   wykształcenie; 

2)   przygotowanie pedagogiczne; 

3)   posiadane kwalifikacje do nauczania; 

4)   zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje; 

5)   rodzaj i wymiar zadań; 

6)   rodzaj, datę rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania umowy. 
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Art. 36. 

1.  W przypadku zmiany danych objętych RSPO, w tym likwidacji szkoły lub placówki 

oświatowej, podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO przekazuje do 

RSPO aktualne dane, z tym że aktualne dane dotyczące numeru telefonu, numeru faksu, 

adresu poczty elektronicznej i strony internetowej szkoły, placówki oświatowej lub 

zespołu szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 10 i ust. 1a pkt 

3, oraz aktualne dane, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 25 i ust. 1a pkt 5, a w przypadku 

[szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego] <szkół artystycznych nieprowadzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego  także aktualne dane, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 20 i 21 - 

przekazuje dyrektor szkoły, placówki oświatowej lub zespołu szkół i placówek 

oświatowych. 

2. W przypadku publicznej szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez jednostkę 

samorządu terytorialnego oraz ministra, organ prowadzący przekazuje do RSPO aktualne 

dane w terminie 7 dni od dnia zmiany. 

3.  W przypadku publicznej szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez osobę prawną 

inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz niepublicznej szkoły 

lub placówki oświatowej, podmiot zobowiązany do przekazywania danych szkoły lub 

placówki oświatowej do RSPO przekazuje do RSPO aktualne dane w terminie 7 dni od 

dnia ich otrzymania od organu prowadzącego, z wyjątkiem danych, o których mowa w 

art. 7 ust. 1 pkt 28a, które podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO 

przekazuje do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego. Organ prowadzący 

informuje podmiot zobowiązany do przekazywania danych szkoły lub placówki 

oświatowej do RSPO o zmianie danych objętych RSPO w terminie 7 dni od dnia zmiany. 

4. W celu aktualizacji danych w RSPO podmiot zobowiązany do przekazywania danych do 

RSPO posługuje się numerem REGON szkoły lub placówki oświatowej, której dane są 

aktualizowane. 

 

Art. 40. 

1. Szkoły i placówki oświatowe do zbioru danych danej szkoły lub placówki oświatowej 

przekazują dane dziedzinowe dotyczące: 

1)   warunków dydaktycznych, materialnych i finansowych prowadzenia szkoły i 

placówki oświatowej; 
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[2)   liczby nauczycieli, z którymi planowane jest rozwiązanie stosunku pracy albo których 

stosunek pracy wygaśnie;] 

<2) liczby nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest 

jego rozwiązanie albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie;> 

3)   pracowników niebędących nauczycielami; 

4)   
(62)

 liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez 

przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub 

inną formę wychowania przedszkolnego - według form tej pomocy; 

5)    liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez 

szkołę, według klas, do których uczniowie uczęszczają, i form tej pomocy, oraz 

liczby uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie. 

2.  Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom poza miejscem stałego 

zamieszkania, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, 

placówki doskonalenia nauczycieli, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki 

kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i 

doskonalenia zawodowego przekazują do zbioru danych danej placówki, poradni lub 

ośrodka także dane dotyczące ich organizacji i działalności. 

3.  (uchylony). 

4.  (uchylony). 

5.  (uchylony). 

 

Art. 44.
 

1. Szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne i 

dane dziedzinowe ucznia. 

2. Dane identyfikacyjne ucznia podlegają weryfikacji z danymi osobowymi ucznia zawartymi 

w rejestrze PESEL. 

3. W przypadku pozytywnej weryfikacji z rejestru PESEL do bazy danych SIO do zbioru 

danych uczniów jest przekazywane drugie imię (imiona), płeć, data i miejsce urodzenia 

oraz obywatelstwo ucznia. 

4. W przypadku negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia w zbiorze danych 

uczniów w bazie danych SIO jest generowana informacja o negatywnej weryfikacji 

danych identyfikacyjnych tego ucznia. 
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5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, szkoła lub placówka oświatowa jest obowiązana 

niezwłocznie wyjaśnić stan faktyczny dotyczący niezgodności danych identyfikacyjnych 

ucznia z danymi osobowymi ucznia zawartymi w rejestrze PESEL. 

6. W celu wyjaśnienia stanu faktycznego szkoła lub placówka oświatowa na podstawie 

posiadanej dokumentacji przekazuje kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania ucznia informację o braku pozytywnej weryfikacji 

danych identyfikacyjnych ucznia z danymi osobowymi ucznia zawartymi w rejestrze 

PESEL. Na podstawie przekazanej informacji właściwy kierownik urzędu stanu 

cywilnego z urzędu dokonuje sprawdzenia danych zawartych w rejestrze PESEL zgodnie 

z art. 11 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 

657). 

7. W informacji przekazywanej do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego, o której 

mowa w ust. 6, podaje się: 

1)   imię i nazwisko ucznia; 

2)   numer PESEL ucznia; 

3)   datę i miejsce urodzenia ucznia; 

4)   adres miejsca zamieszkania ucznia oraz adresy zamieszkania rodziców ucznia, jeżeli 

są różne od adresu zamieszkania ucznia; 

5)   imiona i nazwiska rodziców ucznia; 

6)   podstawę prawną przekazania informacji, o której mowa w ust. 6. 

8. Szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO komunikat o przekazaniu 

informacji, o której mowa w ust. 6, oraz zawiadamia o przekazaniu informacji rodziców 

albo pełnoletniego ucznia. 

9. Właściwy kierownik urzędu stanu cywilnego zawiadamia o sposobie załatwienia sprawy, o 

którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, 

także szkołę lub placówkę oświatową, która przekazała informację, o której mowa w ust. 

6. 

10. Niezwłocznie po wyjaśnieniu stanu faktycznego szkoła lub placówka oświatowa 

ponownie przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne ucznia. Przepisy ust. 2 i 3 

stosuje się. 

11. Jeżeli szkoła lub placówka oświatowa nie przekazała ponownie do bazy danych SIO 

danych identyfikacyjnych [i danych dziedzinowych] ucznia zgodnie z ust. 10, co miesiąc, 

począwszy od dnia negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych tego ucznia, o której 
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mowa w ust. 4, szkoła lub placówka oświatowa otrzymuje z bazy danych SIO informację 

o liczbie uczniów tej szkoły lub placówki oświatowej niezweryfikowanych pozytywnie, 

których dane są zgromadzone w bazie danych SIO. Informację taką otrzymuje także 

podmiot zobowiązany do przekazywania do RSPO danych tej szkoły lub placówki, o 

którym mowa w art. 33. 

12. W przypadku ucznia szkoły specjalnej zorganizowanej w podmiocie leczniczym 

przepisów ust. 5-11 nie stosuje się. 

13. W przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL, szkoła lub placówka oświatowa 

przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne wraz z danymi dziedzinowymi tego 

ucznia. 

 

Art. 78. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem 

przekazywania danych do bazy danych SIO i pozyskiwania danych z bazy danych SIO. 

2. W ramach nadzoru minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ma dostęp do 

wykazu zarejestrowanych przypadków nielegalnego pozyskania, zniszczenia lub utraty 

danych, uzyskania lub próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych 

zgromadzonych w bazie danych SIO oraz wykorzystania tych danych w nieuprawniony 

sposób. 

[3.  Wykaz, o którym mowa w ust. 2, powstaje na podstawie automatycznie generowanej w 

bazie danych SIO informacji o przypadkach, w których nastąpiła próba nieuprawnionego 

dostępu.] 

<3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, powstaje na podstawie automatycznie generowanej 

w bazie danych SIO informacji o przypadkach, w których nastąpiła próba 

nieuprawnionego dostępu, oraz na podstawie informacji, o których mowa w art. 78a, 

przekazywanych przez kierowników podmiotów zobowiązanych do przekazywania 

danych do bazy danych SIO.> 

 

<Art. 78a. 

Kierownicy podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do bazy danych SIO 

są zobowiązani niezwłocznie przekazywać do bazy danych SIO informacje o próbie 

nieuprawnionego dostępu do bazy danych SIO, nielegalnym pozyskaniu danych z bazy 



- 185 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

danych SIO, zniszczeniu lub utracie danych zgromadzonych w bazie danych SIO lub 

wykorzystaniu tych danych w nieuprawniony sposób.> 

 

 

Art. 105.
 

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia [31 grudnia 2017 r.]  <1 marca 2019 r.> 

w celach, o których mowa w art. 1 ust. 1, funkcjonuje również system informacji oświatowej, 

o którym mowa w ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 

poz. 463, z 2005 r. poz. 565 oraz z 2007 r. poz. 273), zgodnie z organizacją i na zasadach 

działania określonych w art. 106-118. 

 

Art. 107. 

1. System informacji oświatowej obejmuje bazy danych oświatowych, w skład których 

wchodzą następujące zbiory danych o: 

1)   szkole lub placówce oświatowej; 

2)   uczniach, słuchaczach, wychowankach oraz absolwentach; 

3)   nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach; 

4)   spełnianiu obowiązku nauki. 

2. Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera zbiory danych o: 

1)   powierzchni nieruchomości gruntowej, w tym terenów sportowych i terenów 

zielonych, oraz obiektach budowlanych pozostających w dyspozycji szkoły lub 

placówki oświatowej; 

2)   liczbie, rodzaju i powierzchni pomieszczeń szkoły lub placówki oświatowej; 

3)   wyposażeniu szkoły lub placówki oświatowej; 

4)   kosztach prowadzenia szkoły, z wyszczególnieniem: 

a)  wydatków majątkowych, 

b)  wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 

c)  wydatków na remonty, 

d)  zobowiązań. 

3. Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera zbiory danych o: 

1)   liczbie uczniów, słuchaczy, wychowanków oraz absolwentów z poprzedniego roku 

szkolnego, w tym niebędących obywatelami polskimi, według: 

a)  płci, 
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b)  roku urodzenia, 

c)  typów lub rodzajów szkół i placówek oświatowych, 

d)  klas, 

e)  oddziałów, 

f)  profili kształcenia, 

g)  zawodów, 

h)  
(145)

 specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z opinii lub orzeczeń, o których 

mowa w art. 127 ust. 9 i 10 ustawy - Prawo oświatowe, albo posiadania zezwolenia 

na indywidualny program lub tok nauki, 

i)  rodzaju zajęć, w których uczestniczą, 

j)  wyników klasyfikowania i promowania oraz ukończenia nauki w szkole lub placówce 

oświatowej, 

k)  pozytywnych i negatywnych wyników egzaminu maturalnego, 

l)  pozytywnych i negatywnych wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

m)  spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i przyczyn jego 

niespełniania, 

n)  spełniania obowiązku szkolnego i przyczyn jego niespełniania, 

o)  rodzaju miejscowości, w której zamieszkują, 

p)  odległości od miejsca zamieszkania do szkoły, 

r)  kwalifikacyjnych kursów zawodowych; 

2)   liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków, którzy: 

a)  ulegli wypadkom, 

b)  
(146)

 są dowożeni lub otrzymują zwrot kosztów przejazdu na podstawie art. 39 ust. 3 i 4 

ustawy - Prawo oświatowe, z uwzględnieniem odległości od miejsca zamieszkania do 

szkoły lub placówki oświatowej, 

c)  korzystają z poszczególnych form pomocy materialnej, 

d)  korzystają z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

e)  korzystają z wypoczynku w okresie ferii letnich i ferii zimowych, 

f)  nie są obywatelami polskimi, 

g)  są dziećmi repatriantów, 

h)  ukończyli szkołę niższego szczebla w poprzednim roku szkolnym, 
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i)  uczęszczają do szkół dla dorosłych i są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.), 

j)  są młodocianymi pracownikami, 

k)  uzyskali kartę rowerową lub motorowerową; 

3)   liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków w dniu zakończenia poprzedniego roku 

szkolnego, z wyłączeniem wychowanków przedszkoli; 

4)   liczbie innych osób niż wymienione w pkt 1-3 korzystających z poszczególnych 

rodzajów usług placówek oświatowych należących do ich statutowego zakresu 

działania. 

4. Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera zbiory danych o: 

1)   nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych, w tym 

niebędących obywatelami polskimi, zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych oraz jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 

i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, oraz 

nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych, w tym 

niebędących obywatelami polskimi, o których mowa w art. 1 ust. 1a ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, w tym określenie: 

a)  numeru PESEL, 

b)  płci, 

c)  roku urodzenia, 

d)  formy i wymiaru zatrudnienia, 

e)  stopnia awansu zawodowego, 

f)  wykształcenia, 

g)  przygotowania pedagogicznego, 

h)  form kształcenia i doskonalenia, 

i)  sprawowanych funkcji i zajmowanych stanowisk, 

j)  rodzajów prowadzonych zajęć albo przyczyn nieprowadzenia zajęć, 

k)  stażu pracy, 

l)  wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników, 

[m)  wysokości dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela;] 
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<m) wysokości dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. – Karta Nauczyciela,> 

<n) otrzymanej oceny pracy, o której mowa w art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 

r. – Karta Nauczyciela;> 

2)   łącznej wysokości odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, o których mowa w art. 

20 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, odpraw z 

tytułu przejścia na emeryturę lub rentę, wypłaconych i planowanych do wypłacenia 

do końca roku kalendarzowego oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród i 

dodatków motywacyjnych planowanych do wypłacenia do końca roku 

kalendarzowego nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom 

pedagogicznym, o których mowa w pkt 1; 

3)   liczbie pracowników niebędących pracownikami pedagogicznymi, zatrudnionych w 

szkołach, placówkach oświatowych, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i jednostkach obsługi oraz 

o łącznej wysokości ich wynagrodzenia i wymiaru zatrudnienia według rodzaju 

zajmowanych stanowisk, z wyłączeniem danych osobowych; 

4)   łącznej liczbie nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, z którymi w danym roku 

kalendarzowym rozwiązano lub planowane jest rozwiązanie stosunku pracy albo 

których stosunek pracy wygasł lub wygaśnie, według przyczyn rozwiązania lub 

wygaśnięcia stosunku pracy. 

5. W zbiorach danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. e, l i m oraz pkt 2 i 4, nie gromadzi 

się danych dotyczących nauczycieli, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela. 

6. Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera dane o liczbie młodzieży w wieku 

16-18 lat mającej adres zameldowania na terenie gminy: 

1)   
(147)

 spełniającej obowiązek nauki poprzez uczęszczanie do publicznej lub 

niepublicznej szkoły ponadpodstawowej; 

2)   
(148)

 spełniającej obowiązek nauki w formach, o których mowa w art. 36 ust. 9 pkt 2 

oraz ust. 10 i 12 ustawy - Prawo oświatowe; 

3)   spełniającej obowiązek nauki poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-

wychowawczych; 

4)   niespełniającej obowiązku nauki. 
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7. W przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby 

prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego: 

1)    którym przysługują dotacje na podstawie [art. 80 ust. 2, 2aa, 2b, 2da, 2dc, 3, 3a, 3ae, 

5 i 5b oraz art. 90 ust. 1b, 1ba, 1c, 2a, 2b, 2ca, 2d, 2ea, 2ec, 3, 3a, 4a i 4b ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:] <art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–32, 

art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych> 

[a)  zbiór danych, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, nie zawiera danych dotyczących 

wysokości dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela, oraz zamiast danych dotyczących wynagrodzenia, z 

wyszczególnieniem jego składników, zawiera dane dotyczące przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców i innych pracowników 

pedagogicznych,] 

<a) zbiór danych, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, nie zawiera danych dotyczących 

wysokości dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. – Karta Nauczyciela, oraz zamiast danych dotyczących wynagrodzenia, z 

wyszczególnieniem jego składników, zawiera dane dotyczące przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców i innych pracowników 

pedagogicznych,> 

b)  nie prowadzi się zbiorów danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3; 

2)   które mogą otrzymywać dotacje na podstawie art. [80 ust. 3b oraz art. 90 ust. 3b i 4d 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,] <art. 32 i art. 41 ust. 6 ustawy 

z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych> albo którym 

dotacje nie przysługują: 

a)  zbiór danych, o którym mowa w ust. 2, nie zawiera danych o kosztach prowadzenia 

szkoły, 

[b)  zbiór danych, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, nie zawiera danych o wysokości 

wynagrodzenia oraz wysokości dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,] 

<b) zbiór danych, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, nie zawiera danych o wysokości 

wynagrodzenia oraz wysokości dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,> 

c)  nie prowadzi się zbiorów danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3. 
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8. Zbiory danych, o których mowa w ust. 1, są przyporządkowane określonej szkole, 

placówce oświatowej, jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, ust. 

1a oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, jednostce 

obsługi lub gminie. 

 

Art. 112. 

1. Dane w bazach danych oświatowych są aktualizowane i przekazywane według stanu na 

dzień 30 września 2012 r. oraz na dzień 31 marca i 30 września [w latach 2013-2017] <w 

latach 2013–2018> z zastrzeżeniem ust. 2-5. 

2. Danych, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1-3, nie aktualizuje się i nie przekazuje [w 

latach 2013-2017] <w latach 2013–2018>. 

3. Dane, o których mowa w art. 107 ust. 6, są aktualizowane i przekazywane według stanu na 

dzień 31 marca [w latach 2013-2017] <w latach 2013–2018>. 

4. Dane, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 3, są aktualizowane i przekazywane według 

stanu na dzień 30 września [w latach 2012-2017] <w latach 2012–2018>. 

5. Dane w bazach danych oświatowych prowadzonych przez kolegia pracowników służb 

społecznych są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 10 października 

2012 r. oraz na dzień 31 marca i 10 października [w latach 2013-2017] <w latach 2013–

2018>. 

 

Art. 113. 

1.Dane, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 1 lit. c, ust. 4 pkt 1 lit. a-g, i, k, l i pkt 2, są 

dodatkowo aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 10 września [w latach 

2012-2017] „<w latach 2012–2018>. 

2. Obowiązek dodatkowego aktualizowania i przekazywania danych, o których mowa w art. 

107 ust. 3 pkt 1 lit. c, nie dotyczy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 

właściwych ministrów, a także szkół wpisanych do ewidencji, o której mowa w art. 168 

ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe. 

3. Obowiązek dodatkowego aktualizowania i przekazywania danych, o których mowa w art. 

107 ust. 4 pkt 1 lit. a-g, i, k, l i pkt 2, nie dotyczy szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego. 
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Art. 130. 

1. Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 przyjmuje się dane 

zgromadzone w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie wymienionej 

w art. 129. 

2.  Jednostce samorządu terytorialnego nie przysługuje zwiększenie części oświatowej 

subwencji ogólnej, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 104, 

[za lata 2007-2017] <za lata 2007–2018>, jeżeli nieprawdziwe dane zostały przekazane 

do systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie wymienionej w ust. 1, lub 

zostały podane w sprawozdaniu, którego obowiązek sporządzenia wynikał z odrębnych 

przepisów, i jednostka samorządu terytorialnego otrzymała część oświatową subwencji 

ogólnej w kwocie niższej od należnej. 

3. (uchylony). 

 

Art. 132. 

Art. 101 traci moc [z dniem 1 marca 2019 r.] „<z dniem 1 marca 2021 r.>. 

 

 

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.) 

 

[Art. 11. 

1. Kwota roczna, o której mowa w art. 14d ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, wynosi: 

1)   w 2013 r. - 414 zł; 

2)   w 2014 r. - 1.242 zł; 

3)   w 2015 r. - 1.273 zł; 

4)   
(19)

 w 2016 r. - 1370 zł; 

5)   w 2017 r. - 1.338 zł; 

6)   w 2018 r. - 1.370 zł; 

7)   w 2019 r. - 1.403 zł; 

8)   w 2020 r. - 1.437 zł; 

9)   w 2021 r. - 1.471 zł. 
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2. W latach 2013-2021 przepisu art. 14d ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się. 

3. Przepis art. 14d ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

stosuje się po raz pierwszy do dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na rok 2016. 

4.  Pomniejszenie dotacji, o którym mowa w art. 14d ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie zwalnia gminy z obowiązku zapewnienia w roku 

szkolnym 2015/2016: 

1)   dzieciom, o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 - warunków do 

spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego; 

2)   dzieciom czteroletnim, o których mowa w art. 7 ust. 1 - warunków do realizacji prawa, 

o którym mowa w art. 7 ust. 1. 

5. W 2013 r. dotację, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, przekazuje się w 4 częściach w terminie do 15. dnia każdego 

miesiąca, z wyjątkiem pierwszej części, którą przekazuje się do dnia 30 września. 

6.  Dotacja, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, na lata 2013, 2014 i 2015 jest rozliczana zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 14d ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, z tym że przy rozliczaniu dotacji uwzględnia się konieczność zwrotu 

części dotacji w przypadku zmniejszenia się liczby dzieci w wieku 2,5-5 lat korzystających 

z wychowania przedszkolnego w roku, którego dotyczy dotacja, w stosunku do liczby 

dzieci w wieku 2,5-5 lat, na które dotacja została naliczona.] 

 

[Art. 16. 

1.  Ustala się następujący maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na 

dotację celową 

na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 

5: 

1)   w 2017 r. - 1374 mln zł; 

2)   w 2018 r. - 1404 mln zł; 

3)   w 2019 r. - 1426 mln zł; 

4)   w 2020 r. - 1483 mln zł; 

5)   w 2021 r. - 1534 mln zł; 
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6)   w 2022 r. - 1610 mln zł; 

7)   w 2023 r. - 1671 mln zł; 

8)   w 2024 r. - 1732 mln zł; 

9)   w 2025 r. - 1785 mln zł; 

10) w 2026 r. - 1832 mln zł. 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania monitoruje wykorzystanie limitów 

wydatków na zadania, o których mowa w ust. 1, oraz, w razie potrzeby, wdraża 

mechanizmy korygujące. 

3. W przypadku gdy łączne wydatki budżetu państwa planowane na dotację, o której mowa w 

ust. 1, wyliczone zgodnie z kwotą roczną określoną odpowiednio w art. 11 albo w art. 14d 

ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powodowałyby 

zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1, do 

wyliczenia dotacji na ten rok ustala się skorygowaną kwotę roczną, równą zaokrąglonemu 

w dół do pełnych groszy, ilorazowi limitu na dany rok budżetowy określonemu w ust. 1 

oraz liczby dzieci przyjętej do obliczenia wysokości dotacji.] 

 

 

USTAWA z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1010 i 1985 oraz z 2017 r. poz. 60) 

 

[Art. 16. 

W przypadku konieczności zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych do 

danego języka obcego nowożytnego dostosowanych do stopnia zaawansowania znajomości 

danego języka obcego nowożytnego, o której mowa w art. 22ae ust. 10b i 10c ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, możliwość zapewnienia tych 

podręczników lub materiałów edukacyjnych powstaje, począwszy od roku: 

1)   2016 - na wyposażenie klas IV szkół podstawowych, klas I gimnazjów oraz szkół 

artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy IV szkoły 

podstawowej i klasy I gimnazjum; 

2)   2017 - na wyposażenie klas IV i V szkół podstawowych, klas I i II gimnazjów oraz 

szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy IV i V szkoły 

podstawowej oraz klasy I i II gimnazjum; 
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3)   2018 - na wyposażenie klas V i VI szkół podstawowych, klas II i III gimnazjów oraz 

szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy V i VI szkoły 

podstawowej oraz klasy II i III gimnazjum.] 

 

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) 

 

Art. 4. 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1)   szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole; 

2)   szkole specjalnej lub oddziale specjalnym - należy przez to rozumieć odpowiednio: 

a)  szkołę lub oddział dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 

pkt 2, 

b)  szkołę lub oddział zorganizowane w podmiocie leczniczym, o którym mowa w przepisach 

o działalności leczniczej, oraz w jednostce pomocy społecznej, w celu kształcenia dzieci i 

młodzieży przebywających w tym podmiocie lub jednostce, w których stosuje się 

odpowiednią organizację kształcenia oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze, 

zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 128 ust. 3; 

3)   oddziale integracyjnym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym uczniowie 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z 

pozostałymi uczniami, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

127 ust. 19 pkt 2; 

4)   oddziale dwujęzycznym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie 

jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim 

językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa 

zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą 

historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne 

zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część 

geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii 

powszechnej lub matematykę; 

5)   szkole integracyjnej - należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały są 

oddziałami integracyjnymi; 
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6)   szkole dwujęzycznej - należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały są 

oddziałami dwujęzycznymi; 

7)   szkole rolniczej - należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą 

wyłącznie w zawodach dla rolnictwa, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów 

szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, ministrem właściwym jest 

minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub 

minister właściwy do spraw rynków rolnych; 

8)   szkole leśnej - należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą wyłącznie w 

zawodach dla leśnictwa, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa 

zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy 

do spraw środowiska; 

9)   szkole morskiej - należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą 

wyłącznie w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej, dla których, zgodnie z 

klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, 

ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej; 

10)  szkole żeglugi śródlądowej - należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową 

kształcącą wyłącznie w zawodach podstawowych dla żeglugi śródlądowej, dla których, 

zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, 

ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej; 

11)  szkole rybołówstwa - należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą 

wyłącznie w zawodach podstawowych dla rybołówstwa, dla których, zgodnie z 

klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, 

ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rybołówstwa; 

12)  oddziale międzynarodowym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym 

nauczanie jest prowadzone zgodnie z programem nauczania ustalonym przez zagraniczną 

instytucję edukacyjną; 

13)  oddziale przygotowawczym - należy przez to rozumieć oddział szkolny dla osób 

niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, 

podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w 

szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, które nie znają języka 

polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, jak 

również wykazują zaburzenia w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z 

różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, co wymaga 
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dostosowania procesu i organizacji kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, 

zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 165 ust. 16 pkt 2; 

14)  placówce - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-

8 i 10; 

15)  placówce rolniczej - należy przez to rozumieć placówki i ośrodki wymienione w art. 2 

pkt 4, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji 

zawodowych wyłącznie w zawodach, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów 

szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, ministrem właściwym jest 

minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub 

minister właściwy do spraw rynków rolnych; 

16)  organie prowadzącym szkołę lub placówkę - należy przez to rozumieć ministra, 

jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne; 

17)  kuratorze oświaty - należy przez to rozumieć kierownika kuratorium oświaty jako 

jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w 

województwie; 

18)  nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego szkoły, placówki i placówki doskonalenia nauczycieli; 

19)  rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

20)  uczniach - należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków; 

21)  ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169); 

22)  oddziale sportowym lub oddziale mistrzostwa sportowego - należy przez to rozumieć 

oddział szkolny, w którym są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie 

sportowe, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ust. 5; 

23)  centrach kształcenia ustawicznego albo centrach kształcenia praktycznego - należy przez 

to rozumieć rodzaj odpowiednio placówki kształcenia ustawicznego i placówki 

kształcenia praktycznego; 

24)  podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej 

kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia 

i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych 

wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po 

zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne 
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szkoły, uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego, 

programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające 

ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki i 

sposób realizacji tych podstaw programowych; 

25)  podstawie programowej kształcenia w zawodach - należy przez to rozumieć 

obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie 

oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji 

personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych 

w zawodach, uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów 

ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, oraz warunki realizacji kształcenia w 

zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalną 

liczbę godzin kształcenia zawodowego; 

26)  programie wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do danych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć program, o 

którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy o systemie oświaty; 

27)  programie nauczania do zawodu - należy przez to rozumieć program, o którym mowa w 

art. 3 pkt 13c ustawy o systemie oświaty; 

28)  zadaniach oświatowych jednostek samorządu terytorialnego - należy przez to rozumieć 

zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej; 

29)  szkole dla dorosłych - należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa w art. 18 ust. 1 

pkt 1 i 2 lit. a i f, w których stosuje się odrębną organizację kształcenia i do których są 

przyjmowane osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w 

którym są przyjmowane do szkoły; 

30)  kształceniu ustawicznym - należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla 

dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny; 

31)  formach pozaszkolnych - należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i uzupełniania 

wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach i ośrodkach, o których 

mowa w art. 2 pkt 4, a także kwalifikacyjne kursy zawodowe; 

32)  
(1)

 niepełnosprawnościach sprzężonych - należy przez to rozumieć występowanie u 

dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z 

niepełnosprawnością ruchową , w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną albo 
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z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych 

niepełnosprawności; 

33)  specyficznych trudnościach w uczeniu się - należy przez to rozumieć trudności w uczeniu 

się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w 

przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-

motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi; 

34)  kwalifikacji w zawodzie - należy przez to rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie 

zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo 

wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji; 

35)  kwalifikacyjnym kursie zawodowym - należy przez to rozumieć kurs, którego program 

nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej 

kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji; 

36)  egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - należy przez to rozumieć 

egzamin, o którym mowa w art. 3 pkt 21 ustawy o systemie oświaty; 

37)  egzaminie maturalnym - należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 3 pkt 

21c ustawy o systemie oświaty; 

38)  egzaminie ósmoklasisty - należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 3 pkt 

21d ustawy o systemie oświaty; 

39)  podręczniku - należy przez to rozumieć podręcznik, o którym mowa w art. 3 pkt 23 

ustawy o systemie oświaty; 

40)  materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał edukacyjny, o którym mowa 

w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty; 

41)  materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał ćwiczeniowy, o którym 

mowa w art. 3 pkt 25 ustawy o systemie oświaty; 

42)  wielodzietności rodziny - należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej 

dzieci; 

43)  samotnym wychowywaniu dziecka - należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka 

przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej 

prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje 

wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem [.] <;> 
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<44) ustawie o finansowaniu zadań oświatowych – należy przez to rozumieć ustawę 

z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. …).> 

 

 

Art. 10. 

1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu 

prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 

1)   zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i 

higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

2)   zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

3)   wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie; 

4)   zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w 

zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), i 

obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki; 

5)   wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, 

przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych; 

6)   wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora 

szkoły lub placówki. 

2. W celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 1 organy prowadzące szkoły i placówki, 

o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 4-13, mogą tworzyć jednostki obsługi 

ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę 

administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek, o której 

mowa w ust. 1 pkt 4. 

[3. Minister Obrony Narodowej może udzielić organowi prowadzącemu szkołę, w związku z 

realizacją zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z ratyfikowanych umów 

międzynarodowych w dziedzinie obronności, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, 

dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących lub inwestycyjnych. 
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3a. Minister Obrony Narodowej może udzielić organowi prowadzącemu szkołę, która 

prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, 

dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących lub inwestycyjnych.] 

4. Obowiązek zapewnienia wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie 

dotyczy organów prowadzących szkoły i placówki, które na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 

oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, nie są obowiązane do 

stosowania zasad rachunkowości określonych tą ustawą. 

 

 

Art. 11. 

[1. Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego są finansowane na zasadach 

określonych w odrębnych ustawach.] 

2. Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i 

profilaktyki społecznej, jest zadaniem oświatowym: 

1)   gmin - w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, o 

których mowa w art. 32 ust. 2, a także w szkołach, o których mowa w art. 8 ust. 15; 

2)   powiatów - w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 8 ust. 16; 

3)   samorządów województw - w szkołach, placówkach i placówkach doskonalenia 

nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w art. 8 

ust. 22 i 26. 

3. Zadaniem oświatowym gminy i powiatu jest także zapewnienie dodatkowej, bezpłatnej 

nauki języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 i 9. 

4. Zadaniem oświatowym powiatu jest także zapewnienie warunków prowadzenia 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

powiat. 

[5. Środki niezbędne do realizacji zadań oświatowych, o których mowa w ust. 2 i 4, w tym na 

wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie szkół i placówek, są zagwarantowane w 

dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

6. W danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego 

przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na ten rok, określonego w 

przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o 
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dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198, 1609 i 1985), 

w zakresie tych zadań.] 

7. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 

października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, 

w tym o wynikach: 

1)   egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły 

nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 

szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki 

samorządu terytorialnego; 

2)   nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego 

ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie 

należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. 

 

 

Art. 15. 

1. W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu publicznym może być, za zgodą kuratora 

oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających 

zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za 

odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

2. W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, a 

w przypadku szkoły artystycznej - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca 

przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych 

zajęć. 

[3. Osobę, o której mowa w ust. 2, zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255), z tym że do tej 

osoby stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż 

przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego.] 

<3. Osobę, o której mowa w ust. 2, zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz 
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z 2017 r. poz. 60 i 962), z tym że do tej osoby stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych 

nauczycieli oraz ustala się jej wynagrodzenie nie wyższe niż 184% kwoty bazowej, 

określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Organy prowadzące 

szkoły mogą upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych przypadkach, do 

przyznawania wynagrodzenia w wyższej wysokości.> 

4. Osoba, o której mowa w ust. 2, może być zatrudniona w szkole, jeżeli spełnia warunki, o 

których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 

pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, osoba ta, przed nawiązaniem 

stosunku pracy, jest obowiązana przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego 

Rejestru Karnego. 

5. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do placówek artystycznych, placówek, o których 

mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych i placówek doskonalenia 

nauczycieli szkół artystycznych, z tym że zgodę na zatrudnienie osoby niebędącej 

nauczycielem wyraża minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. 

6. Przepisy ust. 2-4 stosuje się również w przypadku zatrudnienia osoby posiadającej 

przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do 

prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, z tym że zatrudnienie tej osoby 

następuje za zgodą organu prowadzącego, a w przypadku szkoły artystycznej - za zgodą 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

[7. W szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent 

nauczyciela lub osoby, o której mowa w ust. 2, prowadzących zajęcia w klasach I-III, lub 

asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela lub 

osoby, o której mowa w ust. 2, prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i 

opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie 

pod kierunkiem nauczyciela, osoby, o której mowa w ust. 2, lub wychowawcy świetlicy. 

8. Asystent, o którym mowa w ust. 7, posiada wykształcenie co najmniej na poziomie 

wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz 

przygotowanie pedagogiczne. Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z tym że wynagrodzenie ustala się nie wyższe 

niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 
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9. Asystentowi, o którym mowa w ust. 7, nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli 

posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w 

celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.] 

 

Art. 29. 

1. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 

zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w: 

1)   art. 10 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 21 ust. 4 i ust. 6 pkt 4, art. 23 ust. 1 pkt 4, 

art. 24, art. 88 ust. 7, art. 89 ust. 1 i 13, art. 91 ust. 1, 2, 3 i 7 oraz art. 93 ust. 1 - 

wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa; 

2)   art. 10 ust. 1 pkt 1-5, art. 62 ust. 2, art. 63 ust. 1, 12-14, 18 i 20, art. 66 ust. 1, art. 68 

ust. 7 i 9, art. 91 ust. 8 oraz art. 128 ust. 1 - wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, 

prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa; 

3)   art. 10 ust. 1 pkt 6, art. 15 ust. 6, art. 56 ust. 2, art. 57, art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 1, art. 

68 ust. 8, art. 71 ust. 2 i 3, art. 88 ust. 4, art. 89 ust. 6 i 7, art. 106 ust. 3, 5 i 6 oraz art. 

127 ust. 6 i 17 - wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, 

marszałek województwa. 

2. W przypadku przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego zadania i kompetencje określone w: 

1)   art. 131 ust. 4-6, art. 133 ust. 2 i 3, art. 144 ust. 4, art. 145 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 147 

ust. 6 - wykonuje odpowiednio rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa; 

2)   art. 130 ust. 3, art. 134 ust. 5, art. 135 ust. 7, art. 152, art. 153 ust. 5, art. 154 ust. 1 pkt 

1, ust. 3 i 6-8 [oraz art. 159 ust. 1-3]  <art. 159 ust. 1–3 oraz art. 165 ust. 6> 

- wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek 

województwa. 

3. Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 9 ust. 7 

i art. 168 ust. 1, 9 i 11-13, oraz zadania i kompetencje organu jednostki samorządu 

terytorialnego, o których mowa w art. 176 ust. 3, wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, 

prezydent miasta), starosta, marszałek województwa. 

 

Art. 31. 

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 
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kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest 

realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 

w innych formach wychowania przedszkolnego. 

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej 

jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 

lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 38. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także 

zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w 

przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie 

wychowania przedszkolnego. 

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w 

ust. 2, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok 

szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego. 

6. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w 

przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie 

wychowania przedszkolnego. 

7. Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w ust. 6, z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończy 3 lata. 

8. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 4, oraz realizacji 

prawa, o którym mowa w ust. 6, jest zadaniem własnym gminy. 

9. Zadanie, o którym mowa w ust. 8, jest wykonywane przez gminę przez zapewnienie 

dziecku możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w: 

1)   publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej 

lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, 

lub 

2)   publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej 

lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inną 

osobę prawną lub osobę fizyczną, położonych na obszarze gminy, lub 

[3)   niepublicznym przedszkolu, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie 

oświaty, oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa 
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w art. 90 ust. 1ba ustawy o systemie oświaty lub niepublicznej innej formie 

wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie 

oświaty, położonych na obszarze gminy.] 

<3)  niepublicznym przedszkolu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy 

o finansowaniu zadań oświatowych, oddziale przedszkolnym w niepublicznej 

szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych, lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, 

o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, 

położonych na obszarze gminy.> 

[10. Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z 

wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych 

podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o 

systemie oświaty, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym 

mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy o systemie oświaty, lub niepublicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, 

przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym lub tej innej 

formie wychowania przedszkolnego, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły 

podstawowej informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w 

szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta). W tym przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany 

pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej 

szkole podstawowej, albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo 

niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, 

oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 90 ust. 

1ba ustawy o systemie oświaty, albo niepubliczną inną formę wychowania 

przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, które mogą 

przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

innego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 

podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego 

przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, oddziału 

przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 90 ust. 1ba 
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ustawy o systemie oświaty, albo niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o 

której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, powinien być zbliżony do czasu 

pracy odpowiednio przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej 

formy wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka. 

11. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w przypadku, o którym mowa w ust. 10, w miarę 

możliwości wskazuje odpowiednio publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w 

publicznej szkole podstawowej, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, 

niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, 

oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 90 ust. 

1ba ustawy o systemie oświaty, albo niepubliczną inną formę wychowania 

przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, położone 

najbliżej przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej albo innej formy 

wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka.] 

<10. Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z 

wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych 

podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 

ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddziału przedszkolnego w 

niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o 

finansowaniu zadań oświatowych, lub niepublicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, tym oddziale 

przedszkolnym lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, dyrektor 

przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej informuje o nieprzyjęciu dziecka do 

przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy 

wychowania przedszkolnego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W tym 

przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie wskazać 

rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole 

podstawowej albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo 

niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych, oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej, 

o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo 
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niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, które mogą przyjąć dziecko. Czas pracy 

wskazanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) innego publicznego 

przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej 

innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym 

mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddziału 

przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepublicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych, powinien być zbliżony do czasu pracy odpowiednio przedszkola, 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania 

przedszkolnego, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka. 

11. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w przypadku, o którym mowa w ust. 10, w 

miarę możliwości wskazuje odpowiednio publiczne przedszkole, oddział 

przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, publiczną inną formę wychowania 

przedszkolnego, niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o 

finansowaniu zadań oświatowych, oddział przedszkolny w niepublicznej szkole 

podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której 

mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, położone najbliżej 

przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej albo innej formy 

wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka.> 

 

 

 

Art. 32. 

1. Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

2. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada gminy 

może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych o publiczne inne formy wychowania przedszkolnego. Inne formy 

wychowania przedszkolnego organizuje się dla dzieci w miejscu zamieszkania lub w 

innym możliwie najbliższym miejscu. 
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[3. Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych, wraz z publicznymi przedszkolami, oddziałami przedszkolnymi w 

publicznych szkołach podstawowych i publicznymi innymi formami wychowania 

przedszkolnego, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego lub osoby fizyczne, publicznymi innymi formami wychowania 

przedszkolnego, prowadzonymi przez gminę, niepublicznymi przedszkolami, o których 

mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, oddziałami przedszkolnymi w 

niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy o 

systemie oświaty, oraz niepublicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, o 

których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, powinna zapewniać dzieciom, o 

których mowa w art. 31 ust. 1, zamieszkałym na obszarze gminy, możliwość korzystania z 

wychowania przedszkolnego. Droga dziecka spełniającego obowiązek, o którym mowa w 

art. 31 ust. 4, i dziecka pięcioletniego z domu do publicznego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o 

systemie oświaty, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym 

mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy o systemie oświaty, albo niepublicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, w 

których gmina zapewniła tym dzieciom warunki spełniania tego obowiązku oraz realizacji 

prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, nie powinna przekraczać 3 km.] 

<3. Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych, wraz z publicznymi przedszkolami, oddziałami przedszkolnymi w 

publicznych szkołach podstawowych i publicznymi innymi formami wychowania 

przedszkolnego, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, publicznymi innymi formami 

wychowania przedszkolnego, prowadzonymi przez gminę, niepublicznymi 

przedszkolami, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych, oddziałami przedszkolnymi w niepublicznych szkołach podstawowych, 

o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oraz 

niepublicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, o których mowa 

w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, powinna zapewniać 

dzieciom, o których mowa w art. 31 ust. 1, zamieszkałym na obszarze gminy, 

możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego. Droga dziecka spełniającego 
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obowiązek, o którym mowa w art. 31 ust. 4, i dziecka pięcioletniego z domu do 

publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, 

publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, 

o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddziału 

przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepublicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych, w których gmina zapewniła tym dzieciom warunki spełniania 

tego obowiązku oraz realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, 

nie powinna przekraczać 3 km.> 

4. Ustalenie sieci, o której mowa w ust. 1 i 2, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii 

kuratora oświaty o zgodności tej sieci z warunkami określonymi w ust. 3. 

5. Jeżeli droga, o której mowa w ust. 3, przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest 

zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot 

kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie 

zapewniają rodzice. 

6. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i 

sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 

ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego 

lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i 

opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, 

prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. 

7. Gmina może zorganizować dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do 

przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy 

wychowania przedszkolnego również w przypadkach, w których nie ma takiego 

obowiązku. 

8. Nauczyciela oraz osobę, o której mowa w art. 15 ust. 1, prowadzących zajęcia w innej 

formie wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę, zatrudnia dyrektor 

przedszkola lub szkoły podstawowej prowadzonych przez tę gminę. 

9. Zajęcia w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzą nauczyciele posiadający 

kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli. Przepisy art. 15 ust. 1, 3 i 4 stosuje się 

odpowiednio. 
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10. W przypadku publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych 

przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, 

oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego zadania i kompetencje 

określone w ustawie dla dyrektora przedszkola wykonuje osoba kierująca daną inną formą 

wychowania przedszkolnego wyznaczona przez osobę prowadzącą inną formę 

wychowania przedszkolnego. 

11. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, 

rodzaje innych form wychowania przedszkolnego, warunki tworzenia i organizowania 

tych form wychowania przedszkolnego, sposób ich działania oraz minimalny dzienny 

wymiar godzin świadczonego przez te formy nauczania, wychowania i opieki, 

uwzględniając w szczególności konieczność dostosowania form wychowania 

przedszkolnego do sytuacji i potrzeb lokalnych, a także możliwość prowadzenia zajęć 

tylko w niektóre dni tygodnia. 

 

Art. 37. 

1. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, 

szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może 

zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o 

którym mowa w art. 31 ust. 4, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole 

podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki poza szkołą. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli: 

1)   przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko 

zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje 

dziecko; 

2)   do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono: 

a)  opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

b)  oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, 

c)  zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko 

spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4. 
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3. Przepisów ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a i c nie stosuje się w przypadku wydawania zezwolenia, o 

którym mowa w ust. 1, dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym. 

4. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne 

oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu 

części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej 

na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane 

przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin 

klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty i 

przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty. 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym. 

6. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału 3a ustawy o systemie 

oświaty. 

7. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, a także rodzic 

takiego ucznia, może korzystać ze wsparcia szkoły, której dyrektor wydał zezwolenie, o 

którym mowa w ust. 1, obejmującego: 

1)   prawo uczestniczenia w szkole w zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2, 3 

i 5-7; 

2)   zapewnienie dostępu do: 

a)  podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o którym 

mowa w [art. 22ac ustawy o systemie oświaty] <art. 54 ust. 1 ustawy o 

finansowaniu zadań oświatowych>oraz, 

b)  pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się 

w zasobach szkoły - w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły; 

3)   udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4. 

8. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, następuje: 

1)   na wniosek rodziców; 
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2)   jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4, albo nie zdał rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4; 

3)   w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

 

Art. 45. 

1.  Szkoła lub placówka może realizować eksperyment pedagogiczny, który polega na 

modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy 

zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych 

lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć 

edukacyjnych lub zakres treści nauczania, w szczególności określone w art. 14 ust. 1 pkt 

3-5. 

2. Celem eksperymentu pedagogicznego realizowanego w szkole lub placówce jest rozwijanie 

kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli. 

3. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką jednostki naukowej. 

4. Eksperyment pedagogiczny realizowany w szkole lub placówce nie może prowadzić do 

zmiany typu szkoły lub rodzaju placówki. 

5. Eksperyment pedagogiczny nie może naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, 

wychowania i opieki w zakresie ustalonym w [niniejszej ustawie oraz ustawie o systemie 

oświaty] <niniejszej ustawie, ustawie o systemie oświaty oraz ustawie o finansowaniu 

zadań oświatowych>, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności 

niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu 

przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych przepisach. 

6. Postępowanie rekrutacyjne do szkół, placówek lub oddziałów, w których jest 

przeprowadzany eksperyment pedagogiczny, odbywa się na podstawie przepisów ustawy. 

Minister, udzielając zgody, o której mowa w ust. 8, może także wyrazić zgodę na inne 

zasady postępowania rekrutacyjnego. 

7. Eksperyment pedagogiczny może obejmować całą szkołę lub placówkę, oddział, grupę lub 

wybrane zajęcia edukacyjne. 

8. Prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub placówce wymaga zgody 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkoły artystycznej - 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W przypadku 

eksperymentu pedagogicznego dotyczącego kształcenia w danym zawodzie minister 
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właściwy do spraw oświaty i wychowania zasięga opinii ministra właściwego dla danego 

zawodu. 

9. Dyrektor szkoły lub placówki, na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po uzyskaniu 

opinii rady rodziców, występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

a w przypadku szkoły artystycznej - do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu 

pedagogicznego w szkole lub placówce, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu. 

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9, składa się za pośrednictwem kuratora oświaty, a w 

przypadku szkoły artystycznej - za pośrednictwem specjalistycznej jednostki nadzoru, o 

której mowa w art. 53 ust. 1, którzy dołączają swoją opinię. 

11. Wniosek, o którym mowa w ust. 9, zawiera: 

1)   cel, założenia, czas trwania i sposób realizacji eksperymentu pedagogicznego; 

2)   opinię jednostki naukowej, dotyczącą założeń eksperymentu pedagogicznego wraz ze 

zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem tego eksperymentu; 

3)   zgodę rady pedagogicznej wyrażoną w uchwale, o której mowa w ust. 9, opinię rady 

szkoły lub placówki oraz opinię rady rodziców; 

4)   w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieumieszczonego 

w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - także uzasadnienie potrzeby 

prowadzenia kształcenia w danym zawodzie wraz z pozytywnymi opiniami: 

a)  wojewódzkiej lub powiatowej rady rynku pracy, wydanej po uzyskaniu opinii 

odpowiednio wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy, 

b)  organu samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej właściwej dla 

danego zawodu, 

c)  jednostki naukowej lub stowarzyszenia zawodowego właściwego dla zawodu, w 

zakresie merytorycznej zawartości programu nauczania przewidzianego dla danego 

zawodu. 

12. Jeżeli planowany eksperyment pedagogiczny wymaga przyznania szkole lub placówce 

dodatkowych środków budżetowych, do wniosku dołącza się pisemną zgodę organu 

prowadzącego szkołę na finansowanie planowanych działań. 

13. Dyrektor szkoły lub placówki prowadzącej eksperyment pedagogiczny przekazuje 

bezpośrednio po jego zakończeniu ministrowi właściwemu do spraw oświaty i 

wychowania, a w przypadku szkoły artystycznej - ministrowi właściwemu do spraw 
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kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sprawozdanie z przeprowadzonego 

eksperymentu pedagogicznego wraz z opinią jednostki naukowej, która sprawuje opiekę 

nad przebiegiem tego eksperymentu. 

14. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 13, dyrektor szkoły lub placówki przekazuje także 

organowi prowadzącemu oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny. 

15. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 13, składa się za pośrednictwem kuratora oświaty, a 

w przypadku szkoły artystycznej - za pośrednictwem specjalistycznej jednostki nadzoru, o 

której mowa w art. 53 ust. 1, którzy dołączają swoją opinię. 

 

Art. 47. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   podstawę programową: 

a)  wychowania przedszkolnego, 

b)  kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

c)  kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, 

d)  kształcenia ogólnego dla technikum, 

e)  kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

f)  kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, 

g)  kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia, 

h)  kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

- uwzględniając w szczególności zestawy celów kształcenia i treści nauczania, 

umiejętności uczniów, a także zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, 

odpowiednio do poszczególnych etapów edukacyjnych i typów szkół; 

2)   podstawę programową kształcenia w zawodach, uwzględniając w szczególności 

ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego, efekty kształcenia właściwe dla 

kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, efekty kształcenia wspólne dla wszystkich 

zawodów, efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia 

oraz możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia; 

3)   ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, w tym: 

a)  tygodniowy, a w przypadku szkół dla dorosłych prowadzących zajęcia w formie 

zaocznej - semestralny, wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
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b)  minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów 

niepełnosprawnych, 

c)  minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 

d)  maksymalny tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący 

może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, 

w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć z języka migowego, lub na 

zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

e)  tygodniowy, a w przypadku szkół dla dorosłych prowadzących zajęcia w formie 

zaocznej - semestralny, wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora 

szkoły, 

f)  warunki i sposób realizacji zajęć edukacyjnych 

- uwzględniając w szczególności zakres celów kształcenia i treści nauczania określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodach, 

potrzebę dostosowania oferty edukacyjnej szkół do potrzeb i zainteresowań uczniów 

oraz potrzeb rynku pracy, a także realizację zajęć edukacyjnych, o których mowa w 

art. 109 ust. 2; 

Obowiązuje od dnia: 2018.09.01 zobacz 

Art. 47 ust. 1 pkt 4 wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. zgodnie z art. 1 pkt 2 nin. 

ustawy. 

4)   treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, warunki i sposób realizacji i 

organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 

2 pkt 4, oraz wymagania w zakresie przygotowania osób realizujących doradztwo 

zawodowe w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4, uwzględniając 

rolę doradztwa zawodowego we wspieraniu uczniów i słuchaczy w procesie 

podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych; 

5)   zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i 

placówkach, które powinny tworzyć warunki dla zaspokajania potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych uczniów, w szczególności wspomagać rozwój uczniów i efektywność 

uczenia się; 

6)   organizację roku szkolnego, uwzględniającą w szczególności terminy rozpoczynania i 

kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych i ferii 

szkolnych; 
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7)   sposób prowadzenia przez szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje tej dokumentacji, 

uwzględniające w szczególności ewidencję dzieci i młodzieży podlegających 

obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki, a także stanowiące podstawę 

wydawania uczniom świadectw i dyplomów; 

8)   warunki i sposób organizowania przez szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, z 

uwzględnieniem celów edukacyjnych i wychowawczych oraz bezpieczeństwa 

uczniów. 

2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i 

wychowania określi, w drodze rozporządzenia, organizację roku szkolnego w szkołach w 

zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich, z uwzględnieniem w 

szczególności specyfiki organizacji pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej w tych 

zakładach i schroniskach oraz zapewnienia wykonywania orzeczeń sądowych. 

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   organizację kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za 

granicą; 

2)   warunki i sposób wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą 

oraz dzieci pracowników migrujących nauczania języka polskiego, historii, geografii, 

kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach 

funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych 

formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą, uwzględniając w 

szczególności: 

a)  kierowanie nauczycieli do pracy za granicą, 

b)  przekazywanie niezbędnych podręczników i pomocy dydaktycznych służących temu 

nauczaniu, 

c)  organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli 

prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz 

innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą, 

d)  organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży 

polonijnej, 

e)  współpracę tych szkół oraz organizacji społecznych ze szkołami w Polsce; 

3)   zakres i warunki przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim 

skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą w celach, o których mowa w pkt 
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1 i 2, uwzględniając w szczególności częściowy zwrot kosztów utrzymania i 

zakwaterowania oraz kosztów podróży, a także wyposażenie nauczycieli w niezbędne 

podręczniki, środki dydaktyczne i inne pomoce niezbędne w procesie nauczania w 

miejscu zatrudnienia. 

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania może określić przypadki, w których uczniowi można przedłużyć oraz skrócić 

okres nauki w szkole, biorąc pod uwagę konieczność realizacji w tym okresie podstawy 

programowej kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodach. 

5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów [niniejszej ustawy i ustawy 

o systemie oświaty] <niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o 

finansowaniu zadań oświatowych> w odniesieniu do szkół, zespołów szkół i szkolnych 

punktów konsultacyjnych, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. c, w 

zakresie wynikającym ze szczególnych warunków funkcjonowania tych szkół, zespołów 

szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych, a także wprowadzić w tym zakresie odrębne 

unormowania. 

 

Art. 53. 

1. Nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami 

artystycznymi, placówkami, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół 

artystycznych oraz placówkami doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych sprawuje 

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który w tym celu, 

a także w celu realizacji zadań organu prowadzącego, w odniesieniu do szkół i placówek 

przez siebie prowadzonych może, w drodze rozporządzenia, utworzyć specjalistyczną 

jednostkę nadzoru oraz określić jej organizację i zakres powierzonych zadań związanych 

ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego oraz zadań organu prowadzącego. 

<1a. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może 

powierzyć specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w ust. 1, również 

zadania placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.> 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi 

szkołami rolniczymi, placówkami rolniczymi oraz placówkami doskonalenia nauczycieli 

przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, przez siebie 

prowadzonymi, minister właściwy do spraw środowiska - nad publicznymi szkołami 
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leśnymi przez siebie prowadzonymi, a minister właściwy do spraw zdrowia - nad 

publiczną placówką doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu 

ogólnokrajowym. W tym celu, a także w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 10 

ust. 1, w odniesieniu do szkół i placówek przez siebie prowadzonych odpowiednio 

minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw środowiska lub 

minister właściwy do spraw zdrowia mogą, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, utworzyć specjalistyczną 

jednostkę nadzoru oraz określić jej organizację i zakres powierzonych zadań związanych 

ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego. 

3. Specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w ust. 1 i 2, są państwowymi 

jednostkami budżetowymi finansowanymi odpowiednio z budżetu ministra właściwego 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw 

rolnictwa, ministra właściwego do spraw środowiska lub ministra właściwego do spraw 

zdrowia. 

4. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają uprawnień kuratora oświaty w zakresie nadzoru 

pedagogicznego nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących w szkołach 

artystycznych, a także nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących w szkołach 

rolniczych i w szkołach leśnych prowadzonych przez odpowiednio ministra właściwego 

do spraw rolnictwa lub ministra właściwego do spraw środowiska. 

5. W odniesieniu do publicznych szkół i placówek artystycznych minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw oświaty i wychowania wydaje przepisy, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 2, 3 lit. 

a, b, d, e i f oraz pkt 6 i 7. 

6. Rozporządzenia, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 2 i 3, minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania wydaje w porozumieniu odpowiednio z ministrem właściwym do 

spraw rolnictwa lub ministrem właściwym do spraw środowiska. 

 

Art. 68. 

1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności: 

1)   kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2)   sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2; 

3)   sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 
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4)   realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w 

ramach ich kompetencji stanowiących; 

5)   dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki 

zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i 

gospodarczą obsługę szkoły lub placówki; 

6)   wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę; 

7)   wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

8)   współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

9)   stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i 

innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub 

placówki; 

10)  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

11)  współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym 

udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej 

opieki. 

2. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w 

przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na 

podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych 

przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez 

kuratora oświaty do innej szkoły. 

<3a. W przypadku ucznia szkoły artystycznej objętego obowiązkiem szkolnym, dyrektor 

szkoły artystycznej może skreślić ucznia z listy uczniów w trybie określonym w ust. 

2, po uzyskaniu pozytywnej opinii specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa 

w art. 53 ust. 1.> 

[4. Dyrektor szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne skreśla ucznia 

z listy uczniów na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia.] 
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<4. Dyrektor szkoły lub placówki skreśla ucznia z listy uczniów na pisemny wniosek 

rodziców lub pełnoletniego ucznia.> 

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce 

nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności 

decyduje w sprawach: 

1)   zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki; 

2)   przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły lub placówki; 

3)   występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły 

lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników szkoły lub placówki. 

6. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły 

lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim. 

7. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, w 

porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których kształci szkoła, 

po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z 

potrzebami rynku pracy. 

8. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5, nie przysługują dyrektorom jednooddziałowych 

przedszkoli oraz kierownikom szkół podstawowych (szkół filialnych) 

podporządkowanych organizacyjnie innej szkole. Uprawnienia te przysługują 

odpowiednio organowi prowadzącemu przedszkole lub dyrektorowi szkoły, któremu 

szkoła filialna jest organizacyjnie podporządkowana. 

9. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w 

szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny 

nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący. 

 

Art. 145. 

1. W odniesieniu do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w 

okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1)   w przypadku kandydata niepełnoletniego - kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2; 

2)   w przypadku kandydata pełnoletniego - kryteria, o których mowa w art. 136 ust. 3 pkt 

2; 
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3)   kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak 

najpełniejszej realizacji potrzeb wychowanka oraz lokalnych potrzeb społecznych. 

2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium 

dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5. Przepisy art. 

131 ust. 9 i 10 stosuje się. 

3. Organ prowadzący placówkę, o której mowa w ust. 1, przyznaje każdemu kryterium, o 

którym mowa w ust. 1, określoną liczbę punktów, przy czym kryteria, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1 i 2, mają jednakową wartość, a każdemu kryterium, o którym mowa w ust. 1 

pkt 3 i ust. 2, nie może być przyznana liczba punktów wyższa niż najniższa liczba 

punktów przyznana za jedno z kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Organ 

prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w 

ust. 1 pkt 3. Spełnianie kryterium, o którym mowa w ust. 2, jest potwierdzane 

oświadczeniem rodzica kandydata. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka, 

o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

<5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna placówka 

zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie 

pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, za zgodą organu prowadzącego, może przyjąć uczniów szkół innych niż 

artystyczne albo studentów uczelni artystycznych.> 

 

 

Art. 153. 

1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 

publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w 

publicznym przedszkolu, w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub 

w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego. 

2. Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału 

przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o 
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kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale 

przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania 

przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania 

rekrutacyjnego, określony zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 6. 

3. Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia organizowane przez publiczne placówki oświatowo-

wychowawcze oraz postępowanie rekrutacyjne do publicznych placówek zapewniających 

opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 

zamieszkania przeprowadza się odpowiednio na wolne miejsca na dane zajęcia 

organizowane przez publiczną placówkę oświatowo-wychowawczą lub na wolne miejsca 

w publicznej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania 

nauki poza miejscem stałego zamieszkania. 

4. Rodzice dzieci lub pełnoletni uczestnicy kontynuujący udział w zajęciach organizowanych 

przez publiczną placówkę oświatowo-wychowawczą oraz rodzice dzieci lub osoby 

pełnoletnie przyjęte do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom 

w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania składają odpowiednio 

deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach, na które dziecko zostało przyjęte, 

lub kontynuowaniu pobytu w publicznej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie 

uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w terminie 7 

dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, ustalony zgodnie z 

ust. 5. 

5. Dyrektor publicznej placówki oświatowo-wychowawczej albo publicznej placówki 

zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem 

stałego zamieszkania, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala i podaje do 

publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym 

terminy składania dokumentów. 

<6. Deklarację o kontynuowaniu pobytu w publicznej placówce zapewniającej opiekę i 

wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem 

stałego zamieszkania, o której mowa w ust. 4, mogą złożyć rodzice ucznia szkoły 

artystycznej albo pełnoletni uczeń takiej szkoły, który w danym roku 

kalendarzowym nie ukończy 19. roku życia. Uczeń szkoły artystycznej realizującej 

kształcenie ogólne może złożyć taką deklarację w każdym roku szkolnym, aż do roku 

poprzedzającego rok zakończenia nauki w szkole.> 
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Art. 165. 

[1. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych 

przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, a także w 

niepublicznych przedszkolach, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie 

oświaty, oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których 

mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy o systemie oświaty, i niepublicznych innych formach 

wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, 

a podlegające obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach 

podstawowych, publicznych szkołach artystycznych oraz w publicznych placówkach, w 

tym placówkach artystycznych, na warunkach dotyczących obywateli polskich.] 

<1. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych 

przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, a także 

w niepublicznych przedszkolach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o 

finansowaniu zadań oświatowych, oddziałach przedszkolnych w niepublicznych 

szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych, i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, o 

których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a 

podlegające obowiązkowi szkolnemu, korzystają z nauki i opieki w publicznych 

szkołach podstawowych, publicznych szkołach artystycznych oraz w publicznych 

placówkach, w tym placówkach artystycznych, na warunkach dotyczących obywateli 

polskich.> 

2. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi nauki, korzystają z 

nauki i opieki w publicznych szkołach ponadpodstawowych na warunkach dotyczących 

obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadpodstawowej. 

3. Na warunkach dotyczących obywateli polskich z nauki w publicznych szkołach dla 

dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, 

publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z 

kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych korzystają: 

1)   obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 

Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także 

członkowie ich rodzin posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu; 
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2)   osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji; 

3)   osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

4)   osoby posiadające ważną Kartę Polaka; 

5)   osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych; 

6)   osoby, którym nadano status uchodźcy, oraz członkowie ich rodzin; 

7)   osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany; 

8)   osoby, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, oraz 

członkowie ich rodzin; 

9)   osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej, oraz członkowie ich rodzin; 

10)  osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

11)  osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na 

pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 

12)  osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na 

pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, 

art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066); 

13)  osoby, które ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej, oraz członkowie 

ich rodzin; 

14)  osoby, które posiadają kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", wizę 

Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 3: 

1)   pkt 1 - uważa się osoby, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. 

o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego 

terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1525, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 904); 

2)   pkt 6, 8, 9 i 13 - uważa się małżonka oraz małoletnie dzieci tych osób niepozostające 

w związku małżeńskim i będące na ich utrzymaniu, a w przypadku małoletnich osób, 

o których mowa w pkt 6 i 9, także ich wstępnego w linii prostej lub osobę pełnoletnią 

odpowiedzialną za małoletniego zgodnie z prawem obowiązującym w 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
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5. Osoby niebędące obywatelami polskimi niewymienione w ust. 3 mogą korzystać z nauki w 

publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych 

szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników 

służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych: 

1)   jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania; 

2)   jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez organ prowadzący szkołę 

lub placówkę, przez dyrektora szkoły lub placówki; 

3)   na warunkach odpłatności. 

6. Wysokość odpłatności za korzystanie z nauki w publicznych szkołach, placówkach i 

kolegiach pracowników służb społecznych oraz za kształcenie ustawiczne w formie 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o której mowa w ust. 5 pkt 3, oraz sposób 

wnoszenia opłat ustala organ prowadzący, uwzględniając przewidywane koszty 

kształcenia lub koszty udzielanych świadczeń oraz możliwość całkowitego lub 

częściowego zwolnienia z tej odpłatności. 

7. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub 

obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie 

niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki 

języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego dla tych osób organizuje organ 

prowadzący szkołę. 

8. Osoby, o których mowa w ust. 7, mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą 

językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez 

dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy. 

9. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje także osobom będącym obywatelami 

polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają 

języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki; 

osoby te korzystają z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7, nie dłużej niż przez okres 12 

miesięcy. 

10. Osoby, o których mowa w ust. 7 i 9, mogą korzystać z dodatkowych zajęć 

wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ 

prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy. 
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11. Dla osób, o których mowa w ust. 7 i 9, które wymagają dostosowania procesu kształcenia 

do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej 

wspomagającej efektywność ich kształcenia, organ prowadzący szkołę może 

zorganizować oddział przygotowawczy w szkole, w której te osoby realizują naukę 

zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego. 

12. Do oddziału przygotowawczego, na wniosek rodzica, za zgodą organu prowadzącego 

szkołę, w której utworzono ten oddział, w ramach posiadanych środków, mogą 

uczęszczać uczniowie innej szkoły, z uwzględnieniem przepisów art. 39 ust. 2-4. 

13. Okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany 

do oddziału przygotowawczego, z tym że okres ten w zależności od postępów w nauce 

ucznia i jego potrzeb edukacyjnych może zostać skrócony albo przedłużony, nie dłużej niż 

o jeden rok szkolny. 

14. Oddziału przygotowawczego nie organizuje się w szkołach artystycznych, szkołach 

specjalnych, szkołach sportowych, szkołach mistrzostwa sportowego i szkołach dla 

dorosłych. 

15. Dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu, 

placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca w Polsce albo 

stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole, w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły i za zgodą organu prowadzącego, naukę języka i 

kultury kraju pochodzenia. Szkoła udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce 

dydaktyczne. 

16. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   warunki i tryb przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego, szkół, w tym szkół artystycznych, placówek oraz na kształcenie 

ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych osób niebędących 

obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach 

funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także rodzaje dokumentów 

potwierdzających poziom wykształcenia i stan zdrowia tych osób oraz sposób 

kwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr, uwzględniając 

odpowiednio warunki i tryb przyjmowania, o których mowa w rozdziale 6, a także 
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uwzględniając brak znajomości języka polskiego przez kandydata lub brak 

możliwości przedłożenia przez kandydata dokumentów stwierdzających ukończenie 

za granicą szkoły lub kolejnego etapu edukacji; 

2)   warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziału przygotowawczego, o którym 

mowa w ust. 11, uwzględniając dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb i 

możliwości edukacyjnych uczniów, w szczególności poprzez odpowiednią 

organizację zajęć dydaktycznych oraz naukę języka polskiego; 

3)   sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego i dodatkowych zajęć 

wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania, o których mowa w ust. 7, 9 i 10, 

a także sposób organizacji nauki języka i kultury kraju pochodzenia, o której mowa w 

ust. 15, z uwzględnieniem wymiaru godzin zajęć i minimalnej liczby osób, dla 

których organizuje się naukę języka i kultury kraju pochodzenia; 

4)   wysokość stypendium dla osób, o których mowa w ust. 5 pkt 1, oraz przypadki, w 

których stypendium może być obniżone lub zawieszone, biorąc pod uwagę wysokość 

stypendium Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 90k ustawy o systemie oświaty. 

 

 

 

 

Art. 168. 

1. Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po 

uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego 

obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. 

2. Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać niepubliczne szkoły artystyczne po 

uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego. 

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze 

rozporządzenia, może powierzyć specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 

53 ust. 1, prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół artystycznych i wydawanie 

decyzji, o których mowa w ust. 12, art. 169 ust. 2, art. 176 ust. 4 i art. 179. 

4. Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać: 
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1)   oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca 

zamieszkania lub siedziby; 

2)   określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej 

funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw 

zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów 

występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w 

art. 46 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku 

pracy przez ministra właściwego do spraw pracy; 

3)   wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach 

lokalowych zapewniających: 

a)  możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

b)  realizację innych zadań statutowych, 

c)  w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji 

praktycznej nauki zawodu, 

d)  bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w 

przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie 

przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do 

zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego 

(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej; 

4)   statut szkoły lub placówki; 

5)   dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, 

przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce; 

6)   zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w: 

a)  art. 14 ust. 3 - w przypadku szkoły podstawowej, a także szkoły ponadpodstawowej, 

której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły 

publicznej, 

b)  art. 14 ust. 4 - w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, której 

z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej; 

7)   dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego 

podmiotów gospodarki narodowej. 
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5. Szkoła, o której mowa w ust. 4 pkt 6 lit. a, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba 

zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w 

przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z 

klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, 

ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego 

ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3. 

6. Szkoła, o której mowa w ust. 4 pkt 6 lit. b, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli organ, 

o którym mowa w ust. 2, stwierdzi spełnianie wymagań określonych w art. 14 ust. 4 oraz 

jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora 

oświaty o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 4 w zakresie kształcenia 

ogólnego. 

7. Niepubliczna placówka, o której mowa w art. 2 pkt 7, może zostać wpisana do ewidencji, 

jeżeli osoba zgłaszająca tę placówkę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora 

oświaty o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 

ust. 1 pkt 1. 

8. Niepubliczny młodzieżowy ośrodek wychowawczy może zostać wpisany do ewidencji, 

jeżeli osoba zgłaszająca ten ośrodek do ewidencji przedstawi ponadto opinię instytucji 

odpowiedzialnej za wskazywanie staroście ośrodka, do którego ma być skierowany 

nieletni, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654), 

z której wynika, że istnieje zapotrzebowanie na miejsca w młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych. 

9. Organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty 

zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a 

kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi 

podatkowemu. 

10. Organ, o którym mowa w ust. 2, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty 

zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a 

kopię zaświadczenia przekazuje organowi podatkowemu, a w przypadku szkoły 

artystycznej realizującej kształcenie ogólne również właściwemu kuratorowi oświaty. 

11. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 9 i 10, zawiera: 

1)   nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki; 

2)   datę i numer wpisu do ewidencji; 
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3)   nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki; 

4)   osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę; 

5)   adres szkoły lub placówki; 

6)   w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich 

szkoła kształci [.] <;> 

<7) w przypadku niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły podstawowej, 

w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub niepublicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego – informację o otrzymywaniu dotacji, o której 

mowa odpowiednio w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy o 

finansowaniu zadań oświatowych.> 

12. Organ, o którym mowa w ust. 1 i 2, wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, 

jeżeli: 

1)   zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w ust. 4 albo podane w nim dane są 

błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym 

terminie; 

2)   statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania 

nie został zmieniony. 

13. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, o którym 

mowa w ust. 1 i 2, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po 

wpisie do ewidencji. Przepisy ust. 4-12 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 181. 

1. Podjęcie przez osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzenia wychowania przedszkolnego 

w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego wymaga uzyskania 

[wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę]  <wpisu do ewidencji, o której mowa w 

art. 168 ust. 1, prowadzonej przez gminę> właściwą ze względu na miejsce 

prowadzenia tych form. Przepisy art. 168, art. 169, art. 170 ust. 1 i 2, art. 172 i art. 180 

stosuje się odpowiednio, z tym że zgłoszenie do ewidencji zamiast statutu powinno 

zawierać projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w 

danej formie. 

2. Podjęcie przez osobę prawną lub osobę fizyczną, która prowadzi niepubliczne przedszkole 

lub niepubliczną szkołę podstawową, prowadzenia wychowania przedszkolnego w 

niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego wymaga dokonania zmiany 
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we wpisie do ewidencji odpowiednio przedszkola lub szkoły podstawowej w trybie 

określonym w art. 168 ust. 13, z tym że zgłoszenie zamiast zmiany statutu powinno 

zawierać projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w 

danej formie. 

3. Przekształcenie niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonej przez 

osobę prawną lub osobę fizyczną, w niepubliczne przedszkole wymaga dokonania zmiany 

we wpisie do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce 

prowadzenia przedszkola w trybie określonym w art. 168 ust. 13, z tym że do zgłoszenia 

do ewidencji dołącza się statut przedszkola. 

 

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) 

 

Art. 262. 

Placówki publiczne, których prowadzenie przed dniem 1 września 2017 r. zostało przekazane 

osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej na 

podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, otrzymują dotacje, o których mowa w art. 80 ust. 2-3b ustawy zmienianej 

w art. 15, od dnia przekazania tej placówki[.] <,> <z zastrzeżeniem art. 98 ustawy z dnia 27 

października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. …), zwanej dalej 

„ustawą o finansowaniu zadań oświatowych”.> 

 

 

Art. 272. 

1. Egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w 

ramowym planie nauczania dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej dla 

dorosłych przeprowadza się do dnia 28 lutego 2019 r. 

2. Egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w 

ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych przeprowadza 

się, począwszy od dnia 1 października 2019 r. 
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3. Egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w 

ramowym planie nauczania dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych przeprowadza się 

do dnia 31 października 2019 r. 

4. Egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w 

ramowym planie nauczania dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych przeprowadza się do dnia 28 lutego 2023 r. 

5. Egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w 

ramowym planie nauczania czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 

przeprowadza się, począwszy od dnia 1 października 2023 r. 

6. Egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej przeprowadza się do dnia 29 

lutego 2020 r. 

7. Egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia przeprowadza się, począwszy od dnia 

1 października 2020 r. 

8. Egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia przeprowadza się, począwszy od 

dnia 1 października 2022 r. 

9. Osoby, które posiadają świadectwo ukończenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły 

podstawowej dla dorosłych mogą, do dnia 31 października 2019 r., przystąpić do 

egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych 

w ramowym planie nauczania dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych. 

10. Osoby, o których mowa w ust. 9, które zdały egzaminy eksternistyczne z zakresu 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania 

dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych mogą, do dnia 28 lutego 2023 r., przystąpić 

do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych. 

11. Osoby, które posiadają świadectwo ukończenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły 

podstawowej dla dorosłych mogą, począwszy od dnia 1 października 2019 r., przystąpić 

do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla 

dorosłych. 
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12. Osoby, o których mowa w ust. 11, które zdały egzaminy eksternistyczne z zakresu 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania 

ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych mogą, do dnia 28 lutego 2023 r., 

przystąpić do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowego trzyletniego 

liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 

13. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane na podstawie 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b 

ustawy zmienianej w art. 15. 

14. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 3, są przeprowadzane na podstawie 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum, 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy 

zmienianej w art. 15. 

15. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 4, są przeprowadzane na podstawie 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla liceum 

ogólnokształcącego dla zakresu podstawowego, określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15. 

16. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 6, są przeprowadzane z zakresu 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej 

szkoły zawodowej, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. 

b ustawy zmienianej w art. 15. 

17. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 2, 5, 7 i 8, są przeprowadzane z zakresu 

wymagań określonych odpowiednio w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b, c, e i g ustawy - 

Prawo oświatowe, z tym że w przypadku czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych - na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla zakresu podstawowego. 

[18. Do dnia 31 października 2025 r. egzamin eksternistyczny potwierdzający kwalifikacje w 

zawodzie jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia w zawodach, określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15.] 



- 234 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<18. Osoby, które do dnia 31 stycznia 2019 r. złożyły wniosek o dopuszczenie do 

egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu co 

najmniej jednej z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, przystępują do 

egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu 

kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, a w przypadku gdy w zawodzie 

wyodrębniono więcej niż jedną kwalifikację – egzaminów eksternistycznych 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z zakresu wszystkich kwalifikacji 

wyodrębnionych w tym zawodzie, przeprowadzanych na podstawie wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, określonej w 

przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15 

do dnia 31 października 2025 r.> 

<19. Do dnia 31 października 2025 r. do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia w zawodach, określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15, przystępują także 

osoby, o których mowa w art. 302a ust. 1 pkt 1–3, w przypadku gdy przystępują do 

tego egzaminu zgodnie z art. 44zzzu ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. Przepisu ust. 20 nie stosuje się. 

20. Osoby, które po dniu 31 stycznia 2019 r. po raz pierwszy złożą wniosek 

o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie z zakresu co najmniej jednej z kwalifikacji wyodrębnionych w danym 

zawodzie, przystępują do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, a w przypadku 

gdy w zawodzie wyodrębniono więcej niż jedną kwalifikację – egzaminów 

eksternistycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z zakresu wszystkich 

kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, przeprowadzanych na podstawie 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo 

oświatowe.> 

 

[Art. 290. 
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1. Do dnia 31 grudnia 2019 r. kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywa 

się w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach 

wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15. 

2. Od dnia 1 stycznia 2020 r. kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywa 

się w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach 

wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe.] 

 

<Art. 290. 

1. Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, w oparciu o podstawę 

programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15, odbywa się do dnia 

31 grudnia 2019 r. 

2. Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, w oparciu o podstawę 

programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na 

podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, odbywa się od dnia 1 

września 2018 r.> 

 

 

Art. 302. 

1. Uczniowie, którzy w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 rozpoczęli naukę w 

dotychczasowym czteroletnim technikum przystępują do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Uczniowie, którzy przed rokiem szkolnym 2017/2018 rozpoczęli naukę w 

dotychczasowym czteroletnim technikum przystępują do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, 

w brzmieniu dotychczasowym. 

3. Uczniowie, o których mowa w ust. 2, którzy nie uzyskali promocji do klasy programowo 

wyższej i powtarzają naukę, przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. 

4. Uczniowie klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w 

branżowej szkole I stopnia przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
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zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym. 

<5. Uczniowie i słuchacze szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem 

szkolnym 2017/2018, przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, 

w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.> 

 

<Art. 302a. 

1. Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego zgodnie z 

przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu obowiązującym 

przed dniem 1 września 2017 r., przystępują: 

1) absolwenci dotychczasowych czteroletnich techników, którzy realizowali 

podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach 

wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15 – do 

zakończenia roku szkolnego 2024/2025;  

2) absolwenci dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych i absolwenci 

dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, o których mowa w art. 164 – 

do zakończenia roku szkolnego 2024/2025; 

3) absolwenci szkół policealnych, którzy realizowali podstawę programową 

kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 

ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15 – do zakończenia roku szkolnego 

2024/2025; 

4) osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony w oparciu 

o podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach 

wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15 – do 

dnia 31 października 2025 r.; 

5) osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub 

przyuczenie do pracy dorosłych, o których mowa odpowiednio w art. 53c i art. 

53d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428 i 1543), jeżeli program 

przyuczenia do pracy uwzględniał wymagania określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15 – do dnia 

31 października 2025 r. 



- 237 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego zgodnie z 

przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu obowiązującym 

po dniu 1 września 2017 r., przystępują: 

1) absolwenci, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 – począwszy od roku szkolnego 

2025/2026; 

2) osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 – począwszy od dnia 1 listopada 2025 r.; 

3) absolwenci dotychczasowych czteroletnich techników, którzy realizowali 

podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach 

wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe – 

począwszy od roku szkolnego 2021/2022; 

4) absolwenci szkół policealnych, którzy realizowali podstawę programową 

kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 

ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe – począwszy od roku szkolnego 

2017/2018.> 

 

Art. 327. 

1. Z dniem 1 września 2019 r. dotacja, o której mowa [w art. 80 ust. 3 i 3ab-3ae oraz art. 90 

ust. 2a, 3, 3ab-3ad i 3b ustawy zmienianej w art. 15], <odpowiednio w art. 25, art. 26, 

art. 28–30 i art. 32 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych> przyznana 

dotychczasowemu trzyletniemu liceum ogólnokształcącemu, prowadzonemu przez osobę 

prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, przysługuje 

czteroletniemu liceum ogólnokształcącemu, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 7, art. 

146 ust. 1, art. 184 ust. 1, art. 193 ust. 1 i art. 201 ust. 1 pkt 4, ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 4. 

2. Z dniem 1 września 2019 r. dotacja, o której mowa [w art. 80 ust. 3, 3ab-3ad i 8 oraz art. 

90 ust. 2a, 3ab-3ad, 3b i 8 ustawy zmienianej w art. 15] <odpowiednio w art. 25, art. 26 

i art. 28–32 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych>, przyznana dotychczasowemu 

czteroletniemu technikum, prowadzonemu przez osobę prawną niebędącą jednostką 

samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, przysługuje pięcioletniemu technikum, o 

którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 8, art. 152 ust. 1, art. 193 ust. 2 i art. 201 ust. 1 pkt 6, 

ust. 2 pkt 6 i ust. 3 pkt 6. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy [art. 78a-78e, art. 80 i art. 89b-90 

ustawy zmienianej w art. 15] <rozdziału 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych> 

stosuje się odpowiednio. 
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Art. 328. 

[W latach 2017-2019] <W roku 2017> przez podstawową kwotę dotacji, o której mowa w 

art. 78b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, dla gimnazjów i klas dotychczasowego 

gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, 

technikach i branżowych szkołach I stopnia, danego rodzaju, należy rozumieć kwotę 

wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez jednostkę samorządu 

terytorialnego dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowego gimnazjum w szkołach 

podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, 

danego rodzaju, pomniejszonych o: 

1)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego opłaty za 

wyżywienie w tych gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach 

podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, 

stanowiące dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

2)   sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w 

gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych, liceach 

ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, danego rodzaju, 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 

ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje 

niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem 

społecznym, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych gimnazjach i klasach 

dotychczasowego gimnazjum, z wyłączeniem uczniów szkół specjalnych, 

3)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki 

bieżące finansowane zużyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 

prowadzenie tych gimnazjów i klas dotychczasowego gimnazjum, 

4)   iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 

gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych, liceach 

ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, danego rodzaju, 

posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym 

mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby uczestników 
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zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych gimnazjach i klasach dotychczasowego 

gimnazjum, 

5)   zaplanowaną na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego kwotę 

dotacji, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, dla tych gimnazjów 

i klas dotychczasowego gimnazjum, 

6)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki 

bieżące na finansowanie działalności internatów w tych gimnazjach i klasach 

dotychczasowego gimnazjum, 

7)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki 

bieżące na programy, o których mowa w art. 90u ustawy zmienianej w art. 15, w tych 

gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum 

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych gimnazjach i klasach 

dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, 

technikach i branżowych szkołach I stopnia, danego rodzaju, pomniejszoną, w przypadku 

szkół niebędących szkołami specjalnymi, o statystyczną liczbę uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym w tych gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy 

- Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, 

niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym. 

 

 

[Art. 329. 

W latach 2019-2023 przez podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 3 ustawy 

zmienianej w art. 15, dla czteroletnich liceów ogólnokształcących i klas dotychczasowego 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnich liceach 

ogólnokształcących, danego rodzaju, należy rozumieć kwotę wydatków bieżących 

zaplanowanych na prowadzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego czteroletnich 

liceów ogólnokształcących i klas dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w 

czteroletnich liceach ogólnokształcących, danego rodzaju, pomniejszonych o: 

1)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego opłaty za 

wyżywienie w tych czteroletnich liceach ogólnokształcących i klasach dotychczasowego 
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trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnich liceach ogólnokształcących, 

stanowiące dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

2)   sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w 

czteroletnich liceach ogólnokształcących i klasach dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego w czteroletnich liceach ogólnokształcących, danego rodzaju, 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 

ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje 

niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem 

społecznym, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych czteroletnich liceach 

ogólnokształcących i klasach dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w 

czteroletnich liceach ogólnokształcących, z wyłączeniem uczniów szkół specjalnych, 

3)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki 

bieżące finansowane zużyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 

prowadzenie tych czteroletnich liceów ogólnokształcących i klas dotychczasowego 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnich liceach ogólnokształcących, 

4)   iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 

czteroletnich liceach ogólnokształcących i klasach dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego w czteroletnich liceach ogólnokształcących, danego rodzaju, 

posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym 

mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby uczestników 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych czteroletnich liceach ogólnokształcących i 

klasach dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnich liceach 

ogólnokształcących, 

5)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki 

bieżące na finansowanie działalności internatów w tych czteroletnich liceach 

ogólnokształcących i klasach dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w 

czteroletnich liceach ogólnokształcących, 

6)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki 

bieżące na programy, o których mowa w art. 90u ustawy zmienianej w art. 15, w tych 
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czteroletnich liceach ogólnokształcących i klasach dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego w czteroletnich liceach ogólnokształcących 

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych czteroletnich liceach 

ogólnokształcących i klasach dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w 

czteroletnich liceach ogólnokształcących, pomniejszoną, w przypadku szkół niebędących 

szkołami specjalnymi, o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w tych 

czteroletnich liceach ogólnokształcących i klasach dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego w czteroletnich liceach ogólnokształcących, posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo 

oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, 

niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.] 

 

<Art. 329. 

W latach 2019–2023 do wyliczenia wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 

ust. 1, 2 i 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla czteroletnich liceów 

ogólnokształcących i klas dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego 

prowadzonych w czteroletnich liceach ogólnokształcących, należy przyjąć sumę 

odpowiednich wydatków bieżących i dochodów oraz sumę kwoty części oświatowej 

subwencji ogólnej dla czteroletnich liceów ogólnokształcących i klas dotychczasowego 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnich liceach 

ogólnokształcących, a także sumę liczby uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych w czteroletnich liceach ogólnokształcących i klasach dotychczasowego 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnich liceach 

ogólnokształcących. 

 

 

[Art. 330. 

W latach 2019-2023 przez podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 3 ustawy 

zmienianej w art. 15, dla pięcioletnich techników i klas dotychczasowego czteroletniego 

technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach, danego rodzaju, należy rozumieć kwotę 

wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez jednostkę samorządu 
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terytorialnego pięcioletnich techników i klas dotychczasowego czteroletniego technikum 

prowadzonych w pięcioletnich technikach, danego rodzaju, pomniejszonych o: 

1)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego opłaty za 

wyżywienie w tych pięcioletnich technikach i klasach dotychczasowego czteroletniego 

technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach, stanowiące dochody budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, 

2)   sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w 

pięcioletnich technikach i klasach dotychczasowego czteroletniego technikum 

prowadzonych w pięcioletnich technikach, danego rodzaju, posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo 

oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, 

niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, oraz 

statystycznej liczby tych uczniów w tych pięcioletnich technikach i klasach 

dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach, z 

wyłączeniem uczniów szkół specjalnych, 

3)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki 

bieżące finansowane zużyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 

prowadzenie tych pięcioletnich techników i klas dotychczasowego czteroletniego 

technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach, 

4)   iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 

pięcioletnich technikach i klasach dotychczasowego czteroletniego technikum 

prowadzonych w pięcioletnich technikach, danego rodzaju, posiadającego orzeczenie o 

potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy 

- Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych w tych pięcioletnich technikach i klasach dotychczasowego 

czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach, 

5)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki 

bieżące na finansowanie działalności internatów w tych pięcioletnich technikach i klasach 

dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach, 
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6)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki 

bieżące na programy, o których mowa w art. 90u ustawy zmienianej w art. 15, w tych 

pięcioletnich technikach i klasach dotychczasowego czteroletniego technikum 

prowadzonych w pięcioletnich technikach 

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych pięcioletnich technikach i klasach 

dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach, 

pomniejszoną, w przypadku szkół niebędących szkołami specjalnymi, o statystyczną liczbę 

uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym w tych pięcioletnich technikach i klasach dotychczasowego 

czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach, posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - 

Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, 

niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.] 

 

<Art. 330. 

W latach 2019–2023 do wyliczenia wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 

ust. 1, 2 i 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla pięcioletnich techników i klas 

dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach, 

należy przyjąć sumę odpowiednich wydatków bieżących i dochodów oraz sumę kwoty 

części oświatowej subwencji ogólnej dla pięcioletnich techników i klas dotychczasowego 

czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach, a także sumę liczby 

uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w pięcioletnich technikach i 

klasach dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich 

technikach.> 

 

Art. 331. 

[W latach 2017-2019] <W roku 2017> przez podstawową kwotę dotacji, o której mowa w 

art. 78b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, dla branżowych szkół I stopnia i klas 

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I 

stopnia, danego rodzaju, należy rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na 

prowadzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego branżowych szkół I stopnia i klas 

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I 

stopnia, danego rodzaju, pomniejszonych o: 
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1)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego opłaty za 

wyżywienie w tych branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej 

szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, stanowiące dochody 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

2)   sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w 

branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 

prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, danego rodzaju, posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy 

- Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, 

niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, oraz 

statystycznej liczby tych uczniów w tych branżowych szkołach I stopnia i klasach 

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w tych szkołach, z 

wyłączeniem uczniów szkół specjalnych, 

3)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki 

bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 

prowadzenie tych branżowych szkół I stopnia i klas dotychczasowej zasadniczej szkoły 

zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, 

4)   iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 

branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 

prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, danego rodzaju, posiadającego 

orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 127 

ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych w tych branżowych szkołach I stopnia i klasach 

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w tych szkołach, 

5)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki 

bieżące na finansowanie działalności internatów w tych branżowych szkołach I stopnia i 

klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w tych szkołach, 

6)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki 

bieżące na programy, o których mowa w art. 90u ustawy zmienianej w art. 15, w tych 
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branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 

prowadzonych w tych szkołach 

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych branżowych szkołach I stopnia i 

klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych 

szkołach I stopnia, pomniejszoną, w przypadku szkół niebędących szkołami specjalnymi, 

o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym w tych branżowych szkołach I stopnia i 

klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych 

szkołach I stopnia, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o 

którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na 

odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie 

niedostosowaniem społecznym. 

 

Art. 332. 

1. W przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum albo włączenia 

dotychczasowego gimnazjum do szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, 

technikum albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 1 i 3, art. 182 

ust. 1, art. 200 ust. 1 i art. 201 ust. 1-3 dotacje, o których mowa w art. 80 ust. 3 i 3ab-3ae 

oraz art. 90 ust. 2a, 3 i 3ab-3ad ustawy zmienianej w art. 15, przyznane dotychczasowym 

gimnazjom, od dnia przekształcenia dotychczasowego gimnazjum odpowiednio w szkołę 

podstawową, liceum ogólnokształcące, technikum lub branżową szkołę I stopnia lub 

włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub 

branżowej szkoły I stopnia, przysługują na uczniów klas dotychczasowego gimnazjum [.] 

<,> <z zastrzeżeniem art. 101 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.> 

2. W przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum albo włączenia 

dotychczasowego gimnazjum do szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, 

technikum albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 1 i 3, art. 182 

ust. 1, art. 200 ust. 1 i art. 201 ust. 1-3 w roku kalendarzowym, w którym nastąpiło 

przekształcenie dotychczasowego gimnazjum odpowiednio w szkołę podstawową, liceum 

ogólnokształcące, technikum lub branżową szkołę I stopnia lub włączenie 

dotychczasowego gimnazjum do szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, 

technikum lub branżowej szkoły I stopnia, organem udzielającym dotacji, o której mowa 

w art. 80 ust. 3 i 3ab-3ae oraz art. 90 ust. 2a, 3 i 3ab-3ad ustawy zmienianej w art. 15, na 
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uczniów klas dotychczasowego gimnazjum jest organ, który odpowiednio wydał 

zezwolenie na założenie dotychczasowego gimnazjum albo dokonał wpisu 

dotychczasowego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych [.] <,> 

<z zastrzeżeniem art. 101 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.> 

3. W przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum albo włączenia 

dotychczasowego gimnazjum do szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, 

technikum albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 1 i 3, art. 182 

ust. 1, art. 200 ust. 1 i art. 201 ust. 1-3 w roku kalendarzowym, innym niż wymieniony w 

ust. 2, organem udzielającym dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 3 i 3ab-3ae oraz art. 90 

ust. 2a, 3 i 3ab-3ad ustawy zmienianej w art. 15, na uczniów klas dotychczasowego 

gimnazjum jest organ, który dokonał zmiany zezwolenia zgodnie z art. 132 i art. 139 ust. 

11, albo zmiany wpisu do ewidencji szkół niepublicznych zgodnie z art. 136 i art. 142 ust. 

10[.] <,> <z zastrzeżeniem art. 101 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.> 

4. Organ udzielający dotacji, o którym mowa w ust. 3, oblicza wysokość dotacji na podstawie 

podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, 

określonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, która odpowiednio wydała 

zezwolenie na założenie dotychczasowego gimnazjum, które zostało przekształcone 

odpowiednio w szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące, technikum lub branżową 

szkołę I stopnia lub włączone do szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, 

technikum lub branżowej szkoły I stopnia albo dokonała wpisu tego gimnazjum do 

ewidencji szkół niepublicznych[.] <,> <z zastrzeżeniem art. 101 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych.> 

5. W przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum albo włączenia 

dotychczasowego gimnazjum do szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, 

technikum albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 1 i 3, art. 182 

ust. 1, art. 200 ust. 1 i art. 201 ust. 1-3 dotację, o której mowa w art. 80 ust. 2c-3, 3ab- 3ae 

i 8 oraz art. 90 ust. 1a, 1ba, 2a, 2ea, 2ec, 3, 3ab-3ad i 8, ustawy zmienianej w art. 15, 

przyznaje się odpowiednio szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącemu, technikum i 

branżowej szkole I stopnia od dnia rozpoczęcia działalności, określonego zgodnie z art. 

129 ust. 2 i 4-6[.] <,> <z zastrzeżeniem art. 101 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych.> 
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6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-5, przepisy art. 78a-78e. art. 80 i art. 89b-90 

ustawy zmienianej w art. 15, stosuje się odpowiednio[.] <,> <z zastrzeżeniem art. 101 

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.> 

 

 

[Art. 338. 

1. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych, o którym mowa w art. 22ac ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uczniowie szkół podstawowych uzyskują, począwszy 

od roku szkolnego: 

1)   2017/2018 - uczniowie klas I, IV i VII; 

2)   2018/2019 - uczniowie klas II, V i VIII; 

3)   2019/2020 - uczniowie klasy III i VI. 

2. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych, o którym mowa w art. 22ac ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają również w roku szkolnym: 

1)   2016/2017 - uczniowie klas I-V szkoły podstawowej; 

2)   2017/2018 - uczniowie klas II, III, V i VI szkoły podstawowej; 

3)   2018/2019 - uczniowie klasy III i VI szkoły podstawowej. 

3. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych, o którym mowa w art. 22ac ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym, do dnia 31 sierpnia 2019 r. przysługuje także uczniom 

dotychczasowych gimnazjów oraz uczniom klas dotychczasowych gimnazjów, o których 

mowa w art. 129 ust. 8. 

4. Do dotychczasowych gimnazjów, o których mowa w art. 127, klas dotychczasowych 

gimnazjów, o których mowa w art. 129 ust. 8 oraz szkół ponadgimnazjalnych, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 22aa-22af, art. 22ai-22am i art. 22ax-22b oraz przepisy 

wydane na podstawie art. 22aga ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, a także przepisy wydane na podstawie art. 22ag i art. 22ah ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, aż do czasu zakończenia 

kształcenia odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum lub dotychczasowej szkole 

ponadgimnazjalnej. 
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5. Przepis ust. 1-3 oraz przepis art. 85b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, stosuje się odpowiednio do niepublicznych szkół podstawowych i 

dotychczasowych niepublicznych gimnazjów. 

 

Art. 339. 

1. Na lata szkolne 2016/2017-2018/2019 wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do 

zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej 

odpowiednio dla klas I-III, o których mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, 

w brzmieniu dotychczasowym, w roku szkolnym: 

1)   2016/2017 - dla klas I-III, 

2)   2017/2018 - dla klas II i III, 

3)   2018/2019 - dla klasy III 

- zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Przepisy art. 22ak i art. 

22am ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także 

art. 22al, art. 22ax i art. 22ay ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, stosuje się. 

2. Na lata szkolne 2016/2017-2018/2019 w przypadku niepublicznej szkoły podstawowej lub 

niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły 

podstawowej, wyposażenie tych szkół w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: 

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej odpowiednio dla klas I-III, o 

których mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, w roku szkolnym: 

1)   2016/2017 - dla klas I-III, 

2)   2017/2018 - dla klas II i III, 

3)   2018/2019 - dla klasy III 

- zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek dyrektora 

szkoły. Przepisy art. 85b ust. 1 i 7 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym stosuje się. 

 

Art. 340. 

1. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, o którym mowa w art. 22ae ust. 1 i 2 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz art. 85b ust. 3 



- 249 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

ustawy zmienianej w art. 15, jest wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, 

począwszy od roku: 

1)   2017 - w zakresie wyposażenia: 

a)  szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego, lub materiały edukacyjne dla klasy I, 

b)  szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas IV i VII, 

c)  szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas I, IV i VII; 

2)   2018 - w zakresie wyposażenia: 

a)  szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego, lub materiały edukacyjne dla klasy II, 

b)  szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas V i VIII, 

c)  szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas II, V i VIII; 

3)   2019 - w zakresie wyposażenia: 

a)  szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego, lub materiały edukacyjne dla klasy III, 

b)  szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klasy VI, 

c)  szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas III i VI. 

2. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, o którym mowa w art. 22ae ust. 1 i 2 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym oraz art. 85b ust. 3 ustawy 

zmienianej w art. 15, jest wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, w roku: 

1)   2017 - również w zakresie wyposażenia: 

a)  szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas VI, 

b)  gimnazjów w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klasy III, 

c)  szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas II, III, V i VI, 

d)  gimnazjów w materiały ćwiczeniowe dla klas II i III, 

e)  szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla klasy II i III, w zakresie, o którym mowa 

odpowiednio w art. 22ae ust. 8 i 10b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, oraz art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w art. 15, 
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f)  szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

dla klasy V i VI, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 8 i 10b 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz art. 22ae ust. 10 i 

10a ustawy zmienianej w art. 15, 

g)  gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy II 

i III, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 8 i 10b ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz art. 22ae ust. 10 i 10a 

ustawy zmienianej w art. 15; 

2)   2018 - również w zakresie wyposażenia: 

a)  szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas III i VI, 

b)  gimnazjów w materiały ćwiczeniowe dla klasy III, 

c)  szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla klasy III, w zakresie, o którym mowa 

odpowiednio w art. 22ae ust. 8 i 10b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, oraz art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w art. 15, 

d)  szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

dla klasy VI, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 8 i 10b ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz art. 22ae ust. 10 i 10a 

ustawy zmienianej w art. 15, 

e)  gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy 

III, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 8 i 10b ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz art. 22ae ust. 10 i 10a 

ustawy zmienianej w art. 15. 

Art. 341. 

1. Dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae ust. 3 i art. 85b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 

15, jest udzielana, począwszy od roku: 

1)   2017 - w zakresie wyposażenia: 

a)  szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego, lub materiały edukacyjne dla klasy I, 

b)  szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas IV i VII, 

c)  szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas I, IV i VII; 
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2)   2018 - w zakresie wyposażenia: 

a)  szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego, lub materiały edukacyjne dla klasy II, 

b)  szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas V i VIII, 

c)  szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas II, V i VIII; 

3)   2019 - w zakresie wyposażenia: 

a)  szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego, lub materiały edukacyjne dla klasy III, 

b)  szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klasy VI, 

c)  szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas III i VI. 

2. Dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae ust. 3 i art. 85b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 

15, jest udzielana, w roku: 

1)   2017 - również w zakresie wyposażenia: 

a)  szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

dla klasy VI, 

b)  szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas II, III i V, 

c)  szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas II, III i V w 

zakresie, o którym mowa w art. 22ae ust. 8 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, 

d)  gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy 

III, 

e)  gimnazjów w materiały ćwiczeniowe dla klasy II, 

f)  gimnazjów w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klasy II w zakresie, o którym 

mowa w art. 22ae ust. 8 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, 

g)  szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla klas I-III, w zakresie, o którym mowa 

odpowiednio w art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w art. 15, oraz art. 22ae ust. 

10b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, 

h)  szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

dla klas IV i V, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 10 i 10a 
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ustawy zmienianej w art. 15, oraz art. 22ae ust. 10b ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym, 

i)  gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klas I i 

II, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy 

zmienianej w art. 15, oraz art. 22ae ust. 10b ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym; 

2)   2018 - również w zakresie wyposażenia: 

a)  szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas III i VI, 

b)  szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas III i VI w 

zakresie, o którym mowa w art. 22ae ust. 8 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, 

c)  gimnazjów w materiały ćwiczeniowe dla klasy III, 

d)  gimnazjów w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klasy III w zakresie, o którym 

mowa w art. 22ae ust. 8 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, 

e)  szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla klasy II i III, w zakresie, o którym mowa 

odpowiednio w art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w art. 15, oraz art. 22ae ust. 

10b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, 

f)  szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

dla klas V i VI, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 10 i 10a 

ustawy zmienianej w art. 15, oraz art. 22ae ust. 10b ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym, 

g)  gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy II 

i III, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy 

zmienianej w art. 15, oraz art. 22ae ust. 10b ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym; 

3)   2019 - również w zakresie wyposażenia: 

a)  szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

dla klas II, III, V i VI, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 10 i 

10a ustawy zmienianej w art. 15, oraz art. 22ae ust. 10b ustawy zmienianej w art. 15, 

w brzmieniu dotychczasowym, 
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b)  gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klas II 

i III, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy 

zmienianej w art. 15, oraz art. 22ae ust. 10b ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym; 

4)   2020 - również w zakresie wyposażenia: 

a)  szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

dla klas III i VI, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 10 i 10a 

ustawy zmienianej w art. 15, oraz art. 22ae ust. 10b ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym, 

b)  gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy 

III, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy 

zmienianej w art. 15, oraz art. 22ae ust. 10b ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepis art. 22ae ust. 7a ustawy zmienianej w 

art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio do szkół 

utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2 i 9 oraz art. 201 ust. 1 pkt 1, 3 i 

5, ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 7 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 7. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepis art. 22af, art. 22ak oraz przepisy 

wydane na podstawie art. 22ag ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio do dyrektorów szkół utworzonych zgodnie z art. 

129 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2 i 9 oraz art. 201 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 7 oraz 

ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 7, w których prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, o których 

mowa w art. 129 ust. 8.] 

 

Art. 343. 

1. Przepisy [art. 337-342] <art. 337 i art. 342> stosuje się odpowiednio do szkół 

artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. 

2. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 przepisy [art. 337, art. 338, art. 340 i art. 341] 

<art. 337> stosuje się odpowiednio do szkół artystycznych realizujących kształcenie 

ogólne w zakresie gimnazjum. 

 

[Art. 346. 
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1. Ustala się następujący maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na 

realizację zadania, o którym mowa w art. 22ac ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, art. 85b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, oraz art. 85b ust. 5 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z uwzględnieniem 

art. 338 ust. 2 i 3, art. 339, art. 340 ust. 2 i art. 341 ust. 2-4: 

1)   w 2017 r. - 502 mln zł; 

2)   w 2018 r. - 404 mln zł; 

3)   w 2019 r. - 286 mln zł; 

4)   w 2020 r. - 393 mln zł; 

5)   w 2021 r. - 439 mln zł; 

6)   w 2022 r. - 273 mln zł; 

7)   w 2023 r. - 373 mln zł; 

8)   w 2024 r. - 429 mln zł; 

9)   w 2025 r. - 287 mln zł; 

10)  w 2026 r. - 396 mln zł. 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania monitoruje wykorzystanie limitów 

wydatków na zadanie, o którym mowa w ust. 1, oraz, w razie potrzeby, wdraża 

mechanizmy korygujące. 

3. W przypadku gdy łączne wydatki budżetu państwa na zadanie, o którym mowa w art. 22ac 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, art. 85b ust. 3 

ustawy zmienianej w art. 15, oraz art. 85b ust. 5 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, z uwzględnieniem art. 338 ust. 2 i 3, art. 339, art. 340 ust. 2 i 

art. 341 ust. 2-4 powodowałyby zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym 

limitu określonego w ust. 1, kwoty dotacji celowej na ucznia, o których mowa w art. 22ae 

ust. 5 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z 

uwzględnieniem art. 338 ust. 2 i 3, art. 339, art. 340 ust. 2 i art. 341 ust. 214, zostaną 

odpowiednio pomniejszone: 

1)   w pierwszej kolejności, począwszy od kwot, co do których wydatki na ucznia 

poniesione w poprzednim roku i uwzględnione w rozliczeniu dotacji były mniejsze od 

przewidzianych w art. 22ae ust. 5 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, z uwzględnieniem art. 338 ust. 2 i 3, art. 339, art. 340 ust. 2 i art. 

341 ust. 2-4. W takim przypadku kwoty dotacji na ucznia mogą zostać pomniejszone 

do wysokości wydatków na ucznia poniesionych w poprzednim roku i uwzględnionych 
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w rozliczeniu dotacji, nie więcej jednak niż niezbędne do wyeliminowania zagrożenia 

przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1; 

2)   jeżeli w wyniku operacji określonej w pkt 1 nadal istnieje zagrożenie przekroczenia w 

danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1, pomniejszenia kwot dotacji 

celowej określonych w art. 22ae ust. 5 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, z uwzględnieniem art. 338 ust. 2 i 3, art. 339, art. 340 ust. 

2 i art. 341 ust. 2-4, dokonuje się proporcjonalnie, z uwzględnieniem pkt 1, do 

wysokości eliminującej zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym limitu 

określonego w ust. 1. 

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza, w drodze obwieszczenia, do 

dnia 1 marca, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", 

pomniejszone, zgodnie z ust. 3, kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z uwzględnieniem 

art. 338 ust. 2 i 3, art. 339, art. 340 ust. 2 i art. 341 ust. 2-4. 

5. W przypadku zadziałania mechanizmów korygujących określonych w ust. 3, rada 

pedagogiczna, ustalając zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący 

we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne lub ustalając 

materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym, może podjąć decyzję o prowadzeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych z 

zakresu kształcenia ogólnego o najmniejszej liczbie godzin nauczania bez podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.] 

 

 

USTAWA z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 949) 

 

 

Art. 9. 

1. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy [do dnia 31 marca 2018 r.] <do dnia 

31 sierpnia 2018 r.> z bazy danych SIO mogą być pozyskiwane dane identyfikacyjne i 

dane dziedzinowe uczniów oraz dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe nauczycieli 

zgromadzone odpowiednio w zbiorach danych uczniów oraz zbiorach danych nauczycieli, 



- 256 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

w zakresie, o którym mowa w art. 42 oraz art. 43 ustawy zmienianej w art. 1, przez 

podmioty, które przekazały te dane. 

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO 

mogą być pozyskiwane dane uczniów i nauczycieli przez podmioty uprawnione, o których 

mowa w art. 53 pkt 1 lit. a, art. 58 ust. 1 pkt 1 oraz art. 59 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 

1, w zakresie określonym odpowiednio w art. 53 pkt 1 lit. a, art. 58 ust. 1 pkt 1 oraz art. 59 

pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1. 

3. W okresie, o którym mowa w ust. 1, z bazy danych SIO mogą być pozyskiwane dane 

dziedzinowe szkół i placówek oświatowych oraz dane dziedzinowe jednostek 

wykonujących zadania z zakresu oświaty zgromadzone odpowiednio w zbiorach danych 

szkół i placówek oświatowych oraz zbiorach danych jednostek, w zakresie, o którym 

mowa w art. 40 oraz art. 41 ustawy zmienianej w art. 1, przez podmioty, które przekazały 

te dane. 

 

Art. 12. 

1. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 19 września 2017 r. nie przekazuje się 

do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych nauczycieli, o których mowa w art. 28 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, [oraz danych 

dziedzinowych nauczycieli, o których mowa w art. 29 ustawy zmienianej w art. 1]. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuje się do bazy danych SIO od dnia 20 września 

2017 r. do dnia 20 października 2017 r. za okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 

19 września 2017 r., [z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e, g i j 

i pkt 1a lit. i, ust. 3 pkt 1 lit. c, e, g i pkt 2 lit. f oraz ust. 4 pkt 5, które przekazuje się za 

okresy określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 31 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą]. 

 

 

 

<Art. 12a. 

1. Do bazy danych SIO nie przekazuje się danych, o których mowa w art. 8 i art. 9 pkt 2 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz w art. 29 

ustawy zmienianej w art. 1, w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 8 

kwietnia 2018 r. 



- 257 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuje się do bazy danych SIO od dnia 9 kwietnia 

2018 r. do dnia 9 maja 2018 r. za okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 8 

kwietnia 2018 r., z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. e i art. 9 pkt 

2 lit. c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz 

w art. 8 pkt 1 lit. c, f–k i pkt 2–4, art. 9 pkt 2 lit. a i b, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e, g, i, j 

i pkt 1a lit. i, ust. 3 pkt 1 lit. c, e, g i pkt 2 lit. f oraz ust. 4 pkt 5 ustawy zmienianej 

w art. 1, które przekazuje się za okresy określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 31 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą.> 


