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    VIII  kadencja 
 
 
 
 
 
 
 
 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 

 KOMISJI   EDUKACJI,  NAUKI  I  MŁODZIEŻY  

ORAZ  KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ 

 
 

o rządowym projekcie ustawy – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druk 
nr 1031). 

 
 

Sejm na 32. posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2016 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 
Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1120 do Komisji Edukacji, 
Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu 
rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

 
Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej po rozpatrzeniu wniosku i poprawek na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2016 r. 
 

wnoszą : 
 
W y s o k i   S e j m   raczy następujący wniosek i poprawki: 
 
 

 
 odrzucić projekt ustawy w całości; 
– KP Nowoczesna 
– KP PSL 
– KP PO 

–odrzucić 
 
1) 

a) art. 1 nadać brzmienie: 
„Art. 1. Ustawa z dnia ... – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. ...) wchodzi w życie  

z dniem 1 września 2025 r., z wyjątkiem: 

 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 



 

1) art. 47 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 47 ust. 5 oraz rozdziału 6, który wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 

2) art. 74 ust. 1: 
a) pkt 1 lit. c, d i g, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2023 r., 
b) pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2024 r.”, 

b) użyte w: art. 118, art. 119, art. 120, art. 121, art. 122, art. 123, art. 125, art. 126, art. 127, 
art. 128, art. 129, art. 130, art. 131, art. 133, art. 134, art. 136, art. 137, art. 138, art. 141, 
art. 142, art. 144, art. 145, art. 163, art. 164, art. 168, art. 169, art. 170, art. 171, art. 172, 
art. 173, art. 174, art. 176, art. 177, art. 178, art. 179, art. 182, art. 183, art. 193, art. 198, 
art. 199, art. 206, art. 208, art. 212, art. 213, art. 215, art. 219, art. 220, art. 224, art. 237, 
art. 238, art. 247, art. 248, art. 249, art. 250, art. 252, art. 253, art. 256, art. 257, art. 246, 
art. 269, art. 271, art. 308, art. 309, art. 310, art. 311, art. 312a, art. 313, art. 314, art. 
315, art. 316, art. 317, art. 319, art. 320, art. 322, art. 325, art. 336, art. 338, art. 339, art. 
340, art. 343, art. 344, art. 347, art. 348, art. 342 i art. 365, wyrazy „rok 2017 r.” 
zastąpić wyrazami „na 2025 r.”, 

c) użyte w: art. 122, art. 127, art.130, art. 131, art. 133, art. 134, art. 136, art. 137, art. 138, 
art. 141, art. 142, art. 144, art. 145, art. 168, art. 169, art. 179, art. 182, art. 183, art. 227, 
art. 269, art. 271, art. 271, art. 275, art. 298, art. 310, art. 340, art. 343, art. 344 i art. 
365, wyrazy „rok 2018” zastąpić wyrazami „rok 2026”, 

d) użyte w: art. 130, art. 131, art. 133, art. 134, art. 136, art. 137, art. 138, art. 141, art. 142, 
art. 144, art. 145, art. 147, art. 149, art. 152, art. 154, art. 155, art. 159, art. 160, art. 161, 
art. 168, art. 173, art. 183, art. 185, art. 186, art. 190, art. 195, art. 196, art. 197, art. 208, 
art. 212, art. 215, art. 219, art. 222, art. 233, art. 234, art. 240, art. 243, art. 244, art. 245, 
art. 246, art. 254, art. 255, art. 269, art. 271, art. 276, art. 294, art. 323, art. 324, art. 325, 
art. 326, art. 328, art. 329, art. 330, art. 337, art. 340, art. 343 i art. 344, wyrazy „rok 
2019” zastąpić wyrazami „rok 2026”, 

e) użyte w: art. 149, art. 155, art. 158, art. 159, art. 161, art. 162, art. 168, art. 175, art. 182, 
art. 187, art. 190, art. 226, art. 227, art. 270, art. 271, art. 275, art. 276, art. 294, art. 322 
i art. 340, wyrazy „rok 2020” zastąpić wyrazami „rok 2028”, 

f) użyte w art. 158, art. 190 i art. 271 wyrazy „rok 2021” zastąpić wyrami „rok 2029”, 
g) użyte w: art. 158, art. 183, art. 190, art. 263, art. 276 i art. 308, wyrazy „rok 2022” 

zastąpić wyrazami „rok 2030”, 
h) użyte w: art. 158, art. 226, art. 276 i art. 340 wyrazy „rok 2023” zastąpić wyrazami „rok 

2031”, 
i) użyte w: art. 276 wyrazy „rok 2025” zastąpić wyrazami „rok 2032”, 
j) użyte w: art. 331 i art. 334, wyrazy „2017–2019” zastąpić wyrazami „2025–2027”, 
k) użyte w: art. 332 i art. 333 wyrazy „2019–2023” zastąpić wyrazami „2027–2031”, 
l) użyte w: art. 120, 129, 131, 165, 168, 340, 342 wyrazy „2016/2017” zastąpić wyrazami 

„2025/2026”, 
ł) użyte w: art. 129, art. 133, art. 151, art. 157, art. 165, art. 165, art. 167, art. 168, art. 178, 

art. 179, art. 180, art. 182, art. 183, art. 204, art. 205, art. 206, art. 227, art. 229, art. 232, 
art. 277, art. 278, art. 281, art. 282, art. 284, art. 286, art. 290, art. 295, art. 296, art. 304, 
art. 310, art. 321, art. 327, art. 340, art. 342, art. 345 i art. 346 wyrazy „2017/2018” 
zastąpić wyrazami „2025/2026”, 

m) użyte w: art. 132, art. 151, art. 157, art. 165, art. 167, art. 168, art. 183, art. 189, art. 205, 
art. 213, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, art. 277, art. 285, art. 286, art. 290, art. 295, 
art. 299, art. 300, art. 321, art. 327, art. 340, art. 342 i art. 347 wyrazy „2018/2019” 
zastąpić wyrazami „2027/2028”, 

n) użyte w: art. 133, art. 147, art. 151, art. 154, art. 157, art. 158, art. 167, art. 168, art. 183, 
art. 186, art. 189, art. 190, art. 205, art. 223, art. 279, art. 280, art. 286, art. 288, art. 290, 



 

art. 292, art. 295, art. 300 i art. 340, wyrazy „2019/2020” zastąpić wyrazami 
„2028/2029”, 

o) użyte  w: art. 149, art. 151, art. 152, art. 155, art. 158, art. 175, art. 186, art. 190, art. 
283, art. 289, art. 293 i art. 295 wyrazy „2020/2021” zastąpić wyrazami „2028/2029”, 

p) użyte w: art. 152, art. 158, art. 190 i art. 299 wyrazy „2021/2022” zastąpić wyrazami 
„2019/2020”, 

r) użyte w: art. 158, art. 190 i art. 355 wyrazy „2022/2023” zastąpić wyrazami 
„2030/2031”, 

s) użyte w: art. 302 i art. 303 wyrazy „2014/2015–2016/2017” zastąpić wyrazami 
„2024/2025”, 

t) użyte w: art. 151, art. 157, art. 167, art. 182, art. 184, art. 189, art. 189, art. 205, art. 306 
i art. 366  wyrazy „2017/2018–2019/2020” zastąpić wyrazami „2025/2026–2027/2028”, 

u) użyte w: art. 342 i art. 342 wyrazy „2016/2017–2018/2019” zastąpić wyrazami 
„2024/2025”, 

v) użyte w art. 297 wyrazy „2017/2018–2020/2021” zastąpić wyrazmi „2025/2026–
2028/2029”, 

w) użyte w art. 207 wyrazy „2017/2018–2021/2022” zastąpić wyrazami „2025/2026–
2029/2030”, 

x) użyte w art. 299 wyrazy „2018/2019–2020/2021” zastąpić wyrazami „2026/2027–
2028/2029”, 

y) użyte w: art. 150, art. 156 i art. 164 wyrazy „2019/2020–2021/2022” zastąpić wyrazami 
„2027/2028–2030/2031”, 

z) użyte w: art. 188 i art. 269 wyrazy „2019/2020–2022/2023” zastąpić wyrazami 
„2027/2028–2031/2032”, 

za) w art. 368: 
– wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie: 

„Art. 368. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2025 r., z wyjątkiem:”, 
– użyte w pkt 2 wyrazy „2017 r.” zastąpić wyrazami „2025 r.”, 
– użyte w pkt 3 wyrazy „2017 r.” zastąpić wyrazami „2025 r.”,  
– użyte w pkt 4 wyrazy „2017 r.” zastąpić wyrazami „2025 r.”,  
– użyte w pkt 5 wyrazy „2022 r.” zastąpić wyrazami „2029 r.”; 

– KP PO 
–odrzucić 

 
2) 

a) skreślić art. 2 i 3, 
b) w art. 4 skreślić pkt 10, 
c) skreślić art. 5 i 6,  
d) w art. 8 skreślić pkt 2 i 3,  
e) skreślić art. 9–13, 
f) w art. 14 skreślić się pkt 1; 
g) w art. 15 skreślić pkt 3, 6, 10–12, 14, 16, 18–23, 26, 31, 32, 34–39, 41, 43, 61–63, 66, 

71, 73, 74, 77–84, 91–96, 98, 99, 101–107, 110–112, 121, 128, 129, 
h) skreślić art. 16, 
i) w art. 18 skreślić pkt 1 i 2,  
j) w art. 21 skreślić pkt 1,  
k) skreślić art. 22–27, 
l) skreślić art. 29–31, 



 

ł) w art. 32 skreślić pkt 1, 
m) skreślić art. 33,  
n) skreślić art. 35–47, 
o) skreślić art. 49–51, 
p) skreślić art. 53–59, 
r) w art. 60 skreślić pkt 3, 
s) skreślić art. 61–63, 
t) w art. 64 skreślić pkt 1, 3, 7, 
u) skreślić art. 65–67, 
v) skreślić art. 69–72, 
w) w art. 73 skreślić pkt 2, 
x) skreślić art. 77 i 78, 
y) skreślić art. 80, 
z) skreślić art. 82, 

za) w art. 84 skreślić pkt 2,  
zb) skreślić art. 85, 
zc) skreślić art. 87 i 88, 
zd) skreślić art. 90, 
ze) w art. 91 skreślić pkt 2, 
zf) skreślić art. 92–94, 
zg) skreślić art. 100–101, 
zh) skreślić art. 104, 
zi) skreślić art. 106, 
zj) skreślić art. 108, 
zk) skreślić art. 113–115, 
zl) skreślić art. 117 i 118; 

– KP PO 
–odrzucić 

 
3)  

a) w art. 66 dodać pkt … w brzmieniu:  
„….) w art. 40 w ust. 1 wyrazy „w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

szkolnictwa wyższego” zastępuje się wyrazami „po zawiadomieniu ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego”.”, 

b) w art. 369 w pkt 2 po wyrazach „art. 71d,” dodać wyrazy „art. 66 pkt 1,”.  
– KP PIS 

–przyjąć 
 
4) 

a) w art. 117 w ust. 3 wyrazy „szkołą filialną, o której mowa w art. 95 ust. 2 ustawy – 
Prawo oświatowe” zastąpić wyrazami „szkołą filialną podporządkowaną organizacyjnie 
ośmioletniej szkole podstawowej”, 

b) w art. 198 w ust. 1 i w art. 199 wyrazy „zgodnie z przepisami ustawy” zastąpić 
wyrazami „zgodnie z przepisami niniejszej ustawy”, 

 
 



 

 
c) w art. 369 w pkt 3 wyrazy „art. 15 pkt 118 lit. f i h” zastąpić wyrazami „art. 15 pkt 118 

lit. f i h oraz pkt 123 lit. m”; 
– KP PIS 

–przyjąć 
 
 
 
 

5) art. 205 nadać brzmienie: 
„Art. 205. 1. Jeżeli w danej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez jednostkę 

samorządu terytorialnego są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy 
III, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej tę 
szkołę podstawową może wskazać uczniom niektórych oddziałów tej klasy, 
miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV do VIII, w latach 
szkolnych 2017/2018–2021/2022, w publicznej szkole podstawowej, 
powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez tę jednostkę. W 
tym przypadku przepisu art. 130 ustawy – Prawo oświatowe nie stosuje się. 

2. Jeżeli w danej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy 
III, jest możliwe, w latach szkolnych 2017/2018–2021/2022, przyjęcie 
niektórych uczniów tych oddziałów, do klasy IV, przez dyrektora publicznej 
szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej 
przez jednostkę samorządu terytorialnego lub inny organ, w porozumieniu z 
organem prowadzącym tę szkołę, na wniosek rodziców tych uczniów. 
Wnioski mogą być składane w terminie określonym przez organ prowadzący 
szkołę, a w przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego – organ wykonawczy tej jednostki. W tym przypadku przepisu 
art. 130 ustawy – Prawo oświatowe nie stosuje się. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, przeniesienie uczniów następuje z 
dniem 1 września danego roku, a uczniowie ci rozpoczynają naukę w klasie 
IV odpowiednio w latach szkolnych 2017/2018–2021/2022. 

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może wskazać uczniom 
oddziałów klasy VI szkoły podstawowej prowadzonej przez tę jednostkę, 
miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII, w latach 
szkolnych 2017/2018–2022/2023, w publicznej szkole podstawowej, 
powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez tę jednostkę. W 
tym przypadku przepisu art. 130 ustawy – Prawo oświatowe nie stosuje się. 

5. W latach szkolnych 2017/2018–2022/2023 jest możliwe przyjęcie uczniów, 
którzy ukończyli klasę VI szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego, do klasy VII przez dyrektora publicznej szkoły 
podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego lub inny organ, w porozumieniu z 
organem prowadzącym tę szkołę, na wniosek rodziców tych uczniów. 
Wnioski mogą być składane w terminie określonym przez organ prowadzący 
szkołę, a w przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego – organ wykonawczy tej jednostki. W tym przypadku przepisu 
art. 130 ustawy – Prawo oświatowe nie stosuje się. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, przeniesienie uczniów następuje z 
dniem 1 września danego roku, a uczniowie ci rozpoczynają naukę w klasie 
VII odpowiednio w latach szkolnych 2017/2018–2022/2023. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 4, organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego może wskazać miejsce realizacji obowiązku 



 

szkolnego także w innej publicznej szkole podstawowej powstałej z 
przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez osobę prawną niebędącą 
jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jeżeli organ 
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawarł z tą osobą 
porozumienie. 

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 4, przepisy art. 39 ust. 2 i 3 
ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio. 

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 5, organ prowadzący może 
postanowić o stosowaniu przepisów art. 39 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo 
oświatowe. 

10. Jeżeli w danej szkole podstawowej w latach szkolnych 2017/2018–
2023/2024 nie zorganizowano oddziału danej klasy, a w przypadku szkół 
podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjum – w latach 
szkolnych 2017/2018–2025/2026, uczniowi tej klasy zamieszkałemu w 
obwodzie tej szkoły organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 
może wskazać miejsce realizacji obowiązku szkolnego w innej publicznej 
szkole podstawowej prowadzonej przez: 

1)  tę jednostkę samorządu terytorialnego; 
2)  osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę 

fizyczną, jeżeli zawarł z tą osobą porozumienie. 
W tym przypadku przepisu art. 130 ustawy – Prawo oświatowe nie stosuje 
się. 

11. W przypadkach, o których mowa w ust. 10, przepisy art. 39 ust. 2 i 3 ustawy 
– Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.”; 

– KP PIS 
–przyjąć 

 
6) w art. 208 skreślić ust. 4 i 5; 
– KP PO 

–odrzucić 
 

7) w art. 210: 
a) w ust. 1 skreślić wyraz „pozytywnej”, 
b) skreślić ust. 2 i 3; 

– KP PO 
–odrzucić 

 
8)  w art. 215 skreślić ust. 4 i 5; 
– KP PO 

–odrzucić 
 

9) art. 217 nadać brzmienie: 
„Art. 217. 1. Rada powiatu po uzyskaniu opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 

215 ust. 3 i 4, w terminie do dnia 31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w 
sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do 
nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz 
ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 
września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie akty założycielskie 
szkół, o których mowa w 117 ust. 6 i 7, art. 129 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2 i 



 

9, art. 182 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 200 ust. 1, 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, prowadzonych przez powiat, i w tej części 
zawiera: 

1) typ, nazwę i siedzibę szkoły; 
2) dzień rozpoczęcia działalności przez te szkoły, określony zgodnie z art. 

129 ust. 2, 4 i 6; 
3) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w klasie I – w 

przypadku szkół podstawowych powstałych w wyniku przekształcenia 
gimnazjów; 

4) wskazanie klas, które będzie obejmowała struktura szkoły – w przypadku 
szkół, o których mowa odpowiednio w art. 117 ust. 6 i 7 oraz art. 200 ust. 
1. 

3. Do ustalania planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 
specjalnych prowadzonych przez powiat, z uwzględnieniem szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu 
prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i 
młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w 
podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b ustawy – 
Prawo oświatowe, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub 
obowiązku nauki, na okres od dnia 1 września 2019 r. stosuje się przepisy art. 
39 ustawy – Prawo oświatowe. 

4. W planie, o którym mowa w ust. 5, uwzględnia się klasy dotychczasowych 
publicznych zasadniczych szkół zawodowych, o których mowa w art. 164, 
dotychczasowych publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących, o 
których mowa w art. 148 i art. 186, oraz dotychczasowych publicznych 
czteroletnich techników, o których mowa w art. 154, prowadzone przez 
powiat i inne organy. 

5. W przypadku zamiaru likwidacji dotychczasowej sześcioletniej szkoły 
podstawowej specjalnej, dotychczasowego gimnazjum specjalnego, 
dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej sportowej, 
dotychczasowego gimnazjum sportowego, dotychczasowej sześcioletniej 
szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, dotychczasowego gimnazjum 
mistrzostwa sportowego lub dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej, 
prowadzonych przez powiat, starosta jest obowiązany, co najmniej na 6 
miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji 
szkoły także organ wykonawczy gminy, na obszarze której ma siedzibę ta 
szkoła. 

6. Organ wykonawczy gminy, w terminie 21 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły, o której mowa w ust. 5, na 
podstawie uchwały rady gminy, może wystąpić do powiatu o przekazanie 
gminie prowadzenia tej szkoły. 

7. W przypadku otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 6, powiat 
przekazuje gminie, która wystąpiła z wnioskiem, prowadzenie szkoły z 
początkiem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym 
powiat otrzymał ten wniosek. 

8. Warunki korzystania przez gminę z mienia przejętej szkoły określa 
porozumienie pomiędzy gminą i powiatem, zawarte w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania przez powiat wniosku gminy, o którym mowa w ust. 6. 

 
9. W przypadku niezawarcia porozumienia w terminie, o którym mowa w ust. 8, 

gmina przejmuje prowadzenie szkoły, jeżeli w drodze uchwały rady gminy 



 

zobowiąże się do zapewnienia warunków działania szkoły, w tym 
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.”; 

– KP Nowoczesna 
–odrzucić 

 
 
 
 
 

10) w art. 217 w ust. 1 skreślić wyraz „pozytywnej”  oraz skreślić ust. 2 i 3; 
– KP PO 

–odrzucić 
  
11) w art. 220 skreślić pkt 4; 
– KP PO 

–odrzucić 
 

12) skreślić art. 222; 
– KP PO 

–odrzucić 
 

13) w art. 225 w ust. 7 w pkt 1 wyraz „sześciomiesięcznego” zastąpić wyrazem 
„dwunastomiesięcznego”; 

– KP PSL 
–odrzucić 

 
14) w art. 232 dodać ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Pracownicy niebędący nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy – 
Prawo oświatowe, oraz osoby, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy – 
Prawo oświatowe uzyskują prawo do odprawy z tytułu rozwiązania stosunku 
pracy, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1474 ze zm.) 
stosuje się odpowiednio.”; 

– KP PO 
–odrzucić 

 
15) w art. 239 skreślić ust. 4 i 5; 
– KP PO 

–odrzucić 
 

16) w art. 249 skreślić ust. 4 i 5; 
– KP PO 

–odrzucić 
 

17) w art. 251 skreślić ust. 4 i 5; 
– KP PO 

–odrzucić 
 



 

18) w art. 253 skreślić ust. 4 i 5; 
– KP PO 

–odrzucić 
 

19)  w art. 257 ust. 1 nadać brzmienie:  
„1. W przypadku zakończenia działalności publicznego lub niepublicznego 

gimnazjum, organ prowadzący gimnazjum zapewnia zachowanie trwałości 
infrastruktury i środków trwałych zakupionych w ramach projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Skutki niemożności 
zapewnienia zachowania trwałości infrastruktury i środków trwałych zakupionych 
w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pokrywa 
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.”; 

– KP PO 
–odrzucić 

 
20) w art. 273: 

a) w ust. 1 wyrazy „w klasach I, IV i VII" zastąpić wyrazami „w klasach I i IV”,  
b) w ust. 2 w pkt 1 średnik zastąpić przecinkiem i dodać wyrazy „w klasach VII 

podstawę programową I klasy gimnazjum”, 
c) w ust. 2 pkt 2 kropkę zastąpić przecinkiem i dodać wyrazy „w klasach VII i VIII 

podstawę programową odpowiednio I i II klasy gimnazjum.”; 
– KP PO 

–odrzucić 
 

21) w art. 275: 
a) w ust. 1 wyrazy „2019/2020” zastąpić wyrazami „2021/2022”, 
b) po ust. 1 dodać ust. 1a w brzmieniu:  

„1a. Uczniowie obecnych klas IV, V i VI sześcioletniej szkoły podstawowej w 
latach 2019/2020–2021/2022 w pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego 
realizują podstawę programową kształcenia ogólnego dla III klasy 
gimnazjum, określonej w przepisach, o których mowa w ust. 2, a w klasach 
programowo wyższych w latach 2020/2021–2025/2026 odpowiednio 
podstawę programową kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, 
określoną w przepisach, o których mowa w ust. 2.”; 

– KP PO 
–odrzucić 

 
22) w art. 276: 

a) w ust. 1 wyrazy „2019/2020” zastąpić wyrazami „2021/2022”, 
b) po ust. 1 dodać ust. 1a w brzmieniu:  

„1a. Uczniowie obecnych klas IV, V i VI sześcioletniej szkoły podstawowej w 
latach 2019/2020 w pierwszej klasie technikum realizują podstawę 
programową kształcenia ogólnego dla III klasy gimnazjum, określonej w 
przepisach, o których mowa w ust. 2, a w klasach programowo wyższych w 
latach 2020/2021–2026/2027 odpowiednio podstawę programową kształcenia 
ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, określoną w przepisach, o których 
mowa w ust. 2.”; 

– KP PO 
–odrzucić 



 

 
23) w art. 286 w ust. 1 skreślić pkt 2; 
– KP PO 

–odrzucić 
 

24)  
a) art. 314 nadać brzmienie: 

„Art. 314. 1. Do postępowań dotyczących wydawania opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy 
zmienianej w art. 15, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 lutego 
2017 r., stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. Od dnia 1 lutego 2017 r. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy zmienianej w art. 15, 
mogą wydawać wyłącznie zespoły opiniujące działające w publicznych 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach 
specjalistycznych.”, 

b) w art. 369: 
– w pkt 1 po wyrazach „art. 116–219,” dodać wyrazy „art. 314,”, 
– w pkt 2 wyrazy „art. 225–325,” zastąpić wyrazami „art. 225–313, art. 315–325,”. 

– KP PIS 
–przyjąć 

 
25) po art. 365 dodać art. 365a w brzmieniu: 

„Art. 365a. Uczniowie, którzy rozpoczęli przed dniem 1 września 2017 r. naukę w 
szkołach artystycznych działających na podstawie przepisów ustawy 
zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w okresie 5 lat, od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy mogą ukończyć kształcenie ogólne w 
szkole artystycznej.”; 

– KP PO 
–odrzucić 

 
26) art. 369 nadać brzmienie: 

„Art. 369. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.”; 
– KP PSL 

–odrzucić 
 
27) w art. 369 w pkt 2 po wyrazach „art. 111 pkt 2,” dodać wyrazy „art. 113 pkt 2,”. 
– KP PIS 

–przyjąć 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: łącznie należy głosować poprawki zawarte w pkt: 
– 6 i 8, 
 



 

 
– 7 i 10, 
– 15, 16, 17 i 18, 
– 20, 21 i 22. 

 
 

 
 
Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r.  
 
 
 
 
 

 Przewodniczący Komisji 
Samorządu Terytorialnego 
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                 /-/ Andrzej Maciejewski 

 

  Przewodniczący Komisji 
Edukacji, Nauki i Młodzieży 

 
 
 

/-/Rafał Grupiński 
 
 
 

Sprawozdawca 
 
 

/- /Marzena Machałek 


	Druk nr 1120-A
	VIII  kadencja
	odrzucić projekt ustawy w całości;
	– KP Nowoczesna
	– KP PSL
	– KP PO
	–odrzucić
	1)
	a) art. 1 nadać brzmienie:
	„Art. 1. Ustawa z dnia ... – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. ...) wchodzi w życie

	z dniem 1 września 2025 r., z wyjątkiem:
	1) art. 47 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 47 ust. 5 oraz rozdziału 6, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
	2) art. 74 ust. 1:
	a) pkt 1 lit. c, d i g, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2023 r.,
	b) pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2024 r.”,

	b) użyte w: art. 118, art. 119, art. 120, art. 121, art. 122, art. 123, art. 125, art. 126, art. 127, art. 128, art. 129, art. 130, art. 131, art. 133, art. 134, art. 136, art. 137, art. 138, art. 141, art. 142, art. 144, art. 145, art. 163, art. 164,...
	c) użyte w: art. 122, art. 127, art.130, art. 131, art. 133, art. 134, art. 136, art. 137, art. 138, art. 141, art. 142, art. 144, art. 145, art. 168, art. 169, art. 179, art. 182, art. 183, art. 227, art. 269, art. 271, art. 271, art. 275, art. 298, ...
	d) użyte w: art. 130, art. 131, art. 133, art. 134, art. 136, art. 137, art. 138, art. 141, art. 142, art. 144, art. 145, art. 147, art. 149, art. 152, art. 154, art. 155, art. 159, art. 160, art. 161, art. 168, art. 173, art. 183, art. 185, art. 186,...
	e) użyte w: art. 149, art. 155, art. 158, art. 159, art. 161, art. 162, art. 168, art. 175, art. 182, art. 187, art. 190, art. 226, art. 227, art. 270, art. 271, art. 275, art. 276, art. 294, art. 322 i art. 340, wyrazy „rok 2020” zastąpić wyrazami „r...
	f) użyte w art. 158, art. 190 i art. 271 wyrazy „rok 2021” zastąpić wyrami „rok 2029”,
	g) użyte w: art. 158, art. 183, art. 190, art. 263, art. 276 i art. 308, wyrazy „rok 2022” zastąpić wyrazami „rok 2030”,
	h) użyte w: art. 158, art. 226, art. 276 i art. 340 wyrazy „rok 2023” zastąpić wyrazami „rok 2031”,
	i) użyte w: art. 276 wyrazy „rok 2025” zastąpić wyrazami „rok 2032”,
	j) użyte w: art. 331 i art. 334, wyrazy „2017–2019” zastąpić wyrazami „2025–2027”,
	k) użyte w: art. 332 i art. 333 wyrazy „2019–2023” zastąpić wyrazami „2027–2031”,
	l) użyte w: art. 120, 129, 131, 165, 168, 340, 342 wyrazy „2016/2017” zastąpić wyrazami „2025/2026”,
	ł) użyte w: art. 129, art. 133, art. 151, art. 157, art. 165, art. 165, art. 167, art. 168, art. 178, art. 179, art. 180, art. 182, art. 183, art. 204, art. 205, art. 206, art. 227, art. 229, art. 232, art. 277, art. 278, art. 281, art. 282, art. 284,...
	m) użyte w: art. 132, art. 151, art. 157, art. 165, art. 167, art. 168, art. 183, art. 189, art. 205, art. 213, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, art. 277, art. 285, art. 286, art. 290, art. 295, art. 299, art. 300, art. 321, art. 327, art. 340,...
	n) użyte w: art. 133, art. 147, art. 151, art. 154, art. 157, art. 158, art. 167, art. 168, art. 183, art. 186, art. 189, art. 190, art. 205, art. 223, art. 279, art. 280, art. 286, art. 288, art. 290, art. 292, art. 295, art. 300 i art. 340, wyrazy „...
	o) użyte  w: art. 149, art. 151, art. 152, art. 155, art. 158, art. 175, art. 186, art. 190, art. 283, art. 289, art. 293 i art. 295 wyrazy „2020/2021” zastąpić wyrazami „2028/2029”,
	p) użyte w: art. 152, art. 158, art. 190 i art. 299 wyrazy „2021/2022” zastąpić wyrazami „2019/2020”,
	r) użyte w: art. 158, art. 190 i art. 355 wyrazy „2022/2023” zastąpić wyrazami „2030/2031”,
	s) użyte w: art. 302 i art. 303 wyrazy „2014/2015–2016/2017” zastąpić wyrazami „2024/2025”,
	t) użyte w: art. 151, art. 157, art. 167, art. 182, art. 184, art. 189, art. 189, art. 205, art. 306 i art. 366  wyrazy „2017/2018–2019/2020” zastąpić wyrazami „2025/2026–2027/2028”,
	u) użyte w: art. 342 i art. 342 wyrazy „2016/2017–2018/2019” zastąpić wyrazami „2024/2025”,
	v) użyte w art. 297 wyrazy „2017/2018–2020/2021” zastąpić wyrazmi „2025/2026–2028/2029”,
	w) użyte w art. 207 wyrazy „2017/2018–2021/2022” zastąpić wyrazami „2025/2026–2029/2030”,
	x) użyte w art. 299 wyrazy „2018/2019–2020/2021” zastąpić wyrazami „2026/2027–2028/2029”,
	y) użyte w: art. 150, art. 156 i art. 164 wyrazy „2019/2020–2021/2022” zastąpić wyrazami „2027/2028–2030/2031”,
	z) użyte w: art. 188 i art. 269 wyrazy „2019/2020–2022/2023” zastąpić wyrazami „2027/2028–2031/2032”,
	za) w art. 368:
	– wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie:

	„Art. 368. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2025 r., z wyjątkiem:”,
	– użyte w pkt 2 wyrazy „2017 r.” zastąpić wyrazami „2025 r.”,
	– użyte w pkt 3 wyrazy „2017 r.” zastąpić wyrazami „2025 r.”,
	– użyte w pkt 4 wyrazy „2017 r.” zastąpić wyrazami „2025 r.”,
	– użyte w pkt 5 wyrazy „2022 r.” zastąpić wyrazami „2029 r.”;


	– KP PO
	2)
	a) skreślić art. 2 i 3,
	b) w art. 4 skreślić pkt 10,
	c) skreślić art. 5 i 6,
	d) w art. 8 skreślić pkt 2 i 3,
	e) skreślić art. 9–13,
	f) w art. 14 skreślić się pkt 1;
	g) w art. 15 skreślić pkt 3, 6, 10–12, 14, 16, 18–23, 26, 31, 32, 34–39, 41, 43, 61–63, 66, 71, 73, 74, 77–84, 91–96, 98, 99, 101–107, 110–112, 121, 128, 129,
	h) skreślić art. 16,
	i) w art. 18 skreślić pkt 1 i 2,
	j) w art. 21 skreślić pkt 1,
	k) skreślić art. 22–27,
	l) skreślić art. 29–31,
	ł) w art. 32 skreślić pkt 1,
	m) skreślić art. 33,
	n) skreślić art. 35–47,
	o) skreślić art. 49–51,
	p) skreślić art. 53–59,
	r) w art. 60 skreślić pkt 3,
	s) skreślić art. 61–63,
	t) w art. 64 skreślić pkt 1, 3, 7,
	u) skreślić art. 65–67,
	v) skreślić art. 69–72,
	w) w art. 73 skreślić pkt 2,
	x) skreślić art. 77 i 78,
	y) skreślić art. 80,
	z) skreślić art. 82,
	za) w art. 84 skreślić pkt 2,
	zb) skreślić art. 85,
	zc) skreślić art. 87 i 88,
	zd) skreślić art. 90,
	ze) w art. 91 skreślić pkt 2,
	zf) skreślić art. 92–94,
	zg) skreślić art. 100–101,
	zh) skreślić art. 104,
	zi) skreślić art. 106,
	zj) skreślić art. 108,
	zk) skreślić art. 113–115,
	zl) skreślić art. 117 i 118;

	– KP PO
	–odrzucić
	3)
	a) w art. 66 dodać pkt … w brzmieniu:
	„….) w art. 40 w ust. 1 wyrazy „w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego” zastępuje się wyrazami „po zawiadomieniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego”.”,
	b) w art. 369 w pkt 2 po wyrazach „art. 71d,” dodać wyrazy „art. 66 pkt 1,”.

	– KP PIS
	4)
	a) w art. 117 w ust. 3 wyrazy „szkołą filialną, o której mowa w art. 95 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe” zastąpić wyrazami „szkołą filialną podporządkowaną organizacyjnie ośmioletniej szkole podstawowej”,
	b) w art. 198 w ust. 1 i w art. 199 wyrazy „zgodnie z przepisami ustawy” zastąpić wyrazami „zgodnie z przepisami niniejszej ustawy”,
	c) w art. 369 w pkt 3 wyrazy „art. 15 pkt 118 lit. f i h” zastąpić wyrazami „art. 15 pkt 118 lit. f i h oraz pkt 123 lit. m”;

	– KP PIS
	5) art. 205 nadać brzmienie:
	„Art. 205. 1. Jeżeli w danej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej tę szkołę podstawową m...
	2. Jeżeli w danej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, jest możliwe, w latach szkolnych 2017/2018–2021/2022, przyjęcie niektórych uczniów tych oddziałów...
	3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, przeniesienie uczniów następuje z dniem 1 września danego roku, a uczniowie ci rozpoczynają naukę w klasie IV odpowiednio w latach szkolnych 2017/2018–2021/2022.
	4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może wskazać uczniom oddziałów klasy VI szkoły podstawowej prowadzonej przez tę jednostkę, miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII, w latach szkolnych 2017/2018–2022/2023, w pu...
	5. W latach szkolnych 2017/2018–2022/2023 jest możliwe przyjęcie uczniów, którzy ukończyli klasę VI szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, do klasy VII przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przeks...
	6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, przeniesienie uczniów następuje z dniem 1 września danego roku, a uczniowie ci rozpoczynają naukę w klasie VII odpowiednio w latach szkolnych 2017/2018–2022/2023.
	7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 4, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może wskazać miejsce realizacji obowiązku szkolnego także w innej publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez...
	8. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 4, przepisy art. 39 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.
	9. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 5, organ prowadzący może postanowić o stosowaniu przepisów art. 39 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo oświatowe.
	10. Jeżeli w danej szkole podstawowej w latach szkolnych 2017/2018–2023/2024 nie zorganizowano oddziału danej klasy, a w przypadku szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjum – w latach szkolnych 2017/2018–2025/2026, uczniowi tej klasy z...
	1)  tę jednostkę samorządu terytorialnego;
	2)  osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jeżeli zawarł z tą osobą porozumienie.

	W tym przypadku przepisu art. 130 ustawy – Prawo oświatowe nie stosuje się.
	11. W przypadkach, o których mowa w ust. 10, przepisy art. 39 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.”;


	– KP PIS
	6) w art. 208 skreślić ust. 4 i 5;
	– KP PO
	–odrzucić
	7) w art. 210:
	a) w ust. 1 skreślić wyraz „pozytywnej”,
	b) skreślić ust. 2 i 3;

	– KP PO
	–odrzucić
	8)  w art. 215 skreślić ust. 4 i 5;
	– KP PO
	–odrzucić
	9) art. 217 nadać brzmienie:
	„Art. 217. 1. Rada powiatu po uzyskaniu opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 215 ust. 3 i 4, w terminie do dnia 31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego...
	2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie akty założycielskie szkół, o których mowa w 117 ust. 6 i 7, art. 129 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2 i 9, art. 182 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 200 ust. 1, art. 201 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, ust. 2 pkt 1, 3...
	1) typ, nazwę i siedzibę szkoły;
	2) dzień rozpoczęcia działalności przez te szkoły, określony zgodnie z art. 129 ust. 2, 4 i 6;
	3) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w klasie I – w przypadku szkół podstawowych powstałych w wyniku przekształcenia gimnazjów;
	4) wskazanie klas, które będzie obejmowała struktura szkoły – w przypadku szkół, o których mowa odpowiednio w art. 117 ust. 6 i 7 oraz art. 200 ust. 1.

	3. Do ustalania planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez powiat, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, t...
	4. W planie, o którym mowa w ust. 5, uwzględnia się klasy dotychczasowych publicznych zasadniczych szkół zawodowych, o których mowa w art. 164, dotychczasowych publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących, o których mowa w art. 148 i art. 186, or...
	5. W przypadku zamiaru likwidacji dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej, dotychczasowego gimnazjum specjalnego, dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej sportowej, dotychczasowego gimnazjum sportowego, dotychczasowej sześ...
	6. Organ wykonawczy gminy, w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły, o której mowa w ust. 5, na podstawie uchwały rady gminy, może wystąpić do powiatu o przekazanie gminie prowadzenia tej szkoły.
	7. W przypadku otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 6, powiat przekazuje gminie, która wystąpiła z wnioskiem, prowadzenie szkoły z początkiem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym powiat otrzymał ten wniosek.
	8. Warunki korzystania przez gminę z mienia przejętej szkoły określa porozumienie pomiędzy gminą i powiatem, zawarte w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez powiat wniosku gminy, o którym mowa w ust. 6.
	9. W przypadku niezawarcia porozumienia w terminie, o którym mowa w ust. 8, gmina przejmuje prowadzenie szkoły, jeżeli w drodze uchwały rady gminy zobowiąże się do zapewnienia warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauk...
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	– KP PO
	–odrzucić
	11) w art. 220 skreślić pkt 4;
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	c) w ust. 2 pkt 2 kropkę zastąpić przecinkiem i dodać wyrazy „w klasach VII i VIII podstawę programową odpowiednio I i II klasy gimnazjum.”;

	– KP PO
	–odrzucić
	21) w art. 275:
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