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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 86. posiedzeniu w dniu 16 października 2019 r. ustawę  

o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. 

 

Z poważaniem 

 

 (-) Elżbieta Witek 
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Data publikacji



 

 

 

U S T AWA  

z dnia 16 października 2019 r. 

o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
1)

 

Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681 i 1818) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 32 w ust. 6 skreśla się wyrazy „albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i 

opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem 

(burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają 

rodzice”; 

2) w art. 39 w ust. 4 uchyla się pkt 3; 

3) po art. 39 dodaje się art. 39a w brzmieniu: 

„Art. 39a. 1. Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, 

gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot 

rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. 

2. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości 

określonej według wzoru: 

𝑘𝑜𝑠𝑧𝑡 = (𝑎 − 𝑏) ∗ 𝑐 ∗
𝑑

100
 

gdzie: 

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania 

do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej 

formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-

wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a 

także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub 

miejsca pracy, i z powrotem, 

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania 

rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, 

o którym mowa w lit. a, 

                                                 

1)
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c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego 

pojazdu, 

d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego 

pojazdu według danych producenta pojazdu. 

3. Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada 

gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. 

4. Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie 

umowy zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami. 

5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiera z rodzicami umowę, o której 

mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i 

opiekę zapewniają rodzice. 

6. Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w 

czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się 

zgodnie z ust. 2.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560) w art. 92 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 90u ust. 

4 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 77 dotyczące realizacji danego programu 

rządowego przyjętego na podstawie art. 90u ust. 1 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 

77, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych 

na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 77 w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, dotyczących realizacji tego programu rządowego, nie 

dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2021 r., i mogą być zmieniane.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 

i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 101 dodaje się art. 101a w brzmieniu: 

„Art. 101a. 1. Dofinansowanie kosztów kształcenia, o którym mowa w art. 

122 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, przysługuje również pracodawcy niebędącemu rzemieślnikiem, który 

zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania 

zawodowego, jeżeli młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał 

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b 
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ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 

2019 r. Przepisy art. 122 ust. 2 i 3–11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku młodocianego pracownika, który zdał egzamin 

potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy 

zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., 

przeprowadzony w okresie czerwiec–lipiec 2019 r., wniosek o dofinansowanie 

kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie do dnia 31 

grudnia 2019 r. 

3. Dofinansowanie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 1, 

przysługuje począwszy od roku szkolnego 2019/2020.”; 

2) po art. 132 dodaje się art. 132a w brzmieniu: 

„Art. 132a. Stypendium Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w art. 90h 

ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, może być 

przyznane dwóm uczniom, spełniającym warunki określone w art. 90h ust. 1 i 2 tej 

ustawy, uczęszczającym: 

1) w latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 do czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego 

gimnazjum: odrębnie uczniowi czteroletniego liceum ogólnokształcącego 

oraz odrębnie uczniowi klasy dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, 

prowadzonej w tym czteroletnim liceum ogólnokształcącym; 

2) w latach szkolnych 2019/2020–2022/2023 do pięcioletniego technikum, w 

którym są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla 

absolwentów dotychczasowego gimnazjum: odrębnie uczniowi 

pięcioletniego technikum oraz odrębnie uczniowi klasy dotychczasowego 

czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, 

prowadzonej w tym pięcioletnim technikum; 

3) w latach szkolnych 2022/2023–2023/2024 do branżowej szkoły II stopnia: 

odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem 

dotychczasowego gimnazjum oraz odrębnie uczniowi branżowej szkoły II 

stopnia będącemu absolwentem ośmioletniej szkoły podstawowej.”. 
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Art. 4. W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe 

oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 1681) w art. 1 pkt 5 

otrzymuje brzmienie: 

„5) w art. 29 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„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. 28a ust. 5 i ust. 7 pkt 2, 

art. 88 ust. 7, art. 89 ust. 1 i 13, art. 91 ust. 1, 1a, 2, 3 i 7 oraz 

art. 93 ust. 1 – wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada 

powiatu, sejmik województwa;”.”. 

Art. 5. Rodzice, prawni opiekunowie dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące 

pieczę zastępczą nad dzieckiem, którzy zawarli umowę, o której mowa w art. 32 ust. 6 

lub art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, mogą 

ją wypowiedzieć w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. 

Art. 6. Przepisy art. 39a ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 5 stosuje się również 

do uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, uczęszczających do klas 

dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach 

ponadpodstawowych, do czasu zakończenia kształcenia w tych klasach, nie dłużej 

jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 

21. rok życia. 

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z 

wyjątkiem: 

1) art. 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; 

2) art. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 

 (-) Elżbieta Witek 
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 
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