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Opinia do ustawy o zianie ustawy o systemie oświaty 

(druk nr 570) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Uchwalona przez Sejm w dniu 21 lutego 2014 r. ustawa o zmianie ustawy o systemie 

oświaty ma na celu, poprzez dodanie art. 22c (art. 1 pkt 2), umożliwienie ministrowi 

właściwemu do spraw oświaty i wychowania oraz ministrowi właściwemu do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego zlecenia opracowania i wydania podręczników lub ich 

części. Jednocześnie ustawa zmienia art. 22a ust. 2e (art. 1 pkt 1) poprzez usunięcie terminu, 

w którym dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, który 

obowiązuje w roku szkolnym.  

Wprowadzenie do ustawy zmian określonych w art. 1 pkt 2 (dodanie art. 22c) będzie 

oznaczało, że podręcznik opracowany i wydany na zlecenie ministra nie będzie podlegać 

procedurze dopuszczenia do użytku określonej w ustawie, a w szczególności 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 

dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów 

nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 752 z 2012 r.). 

W ustawie nie określono sposobów weryfikacji podręcznika pod względem merytorycznym – 

dydaktycznym i językowym. 

W obowiązującym stanie prawnym przesłanką formalną uwzględnienia wniosku 

o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego na mocy decyzji właściwego ministra jest 

uzyskanie pozytywnych opinii rzeczoznawców. Pozytywna opinia nie może pochodzić od 

rzeczoznawcy wskazanego przez podmiot zainteresowany dopuszczeniem programu lub 

podręcznika do użytku szkolnego, lecz rzeczoznawcę tego wskazać powinien właściwy 

minister.  
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Warunkiem merytorycznym dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego jest 

uzyskanie kilku pozytywnych opinii w różnych obszarach. Ich liczba waha się, jednak zawsze 

wymagana jest przynajmniej jedna (lub więcej) opinia merytoryczno – dydaktyczna, 

a najczęściej także opinia językowa, chyba że chodzi o podręcznik do nauczania języka 

obcego, który nie zawiera tekstów w języku polskim (§ 10 rozporządzenia). 

Podobne warunki dopuszczenia podręczników szkolnych przewidują przepisy 

rozporządzenia w sprawie dopuszczania do użytku w szkołach artystycznych programów 

nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników dla szkół artystycznych.  

W obowiązującym stanie prawnym nie istnieje mechanizm pozwalający na 

dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego z mocy prawa. Dopuszczenie podręcznika do 

użytku następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaje właściwy minister (art. 22a 

ust. 3). 

W następstwie nowelizacji dyrektor szkoły będzie mógł podać do publicznej 

wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku 

szkolnego, w uznanym przez siebie terminie.  

W obowiązującym stanie prawnym dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości 

zestaw podręczników obowiązujących w następnym roku szkolnym do dnia 15 czerwca (art. 

22a ust. 2e). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został wniesiony jako pilny.  

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 21 lutego 2014 r. Prace nad ustawą 

prowadziła Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, a w szczególności podkomisja stała ds. 

jakości kształcenia i wychowania. W sprawozdaniu (druk sejmowy nr 2141) Komisja 

rekomendowała przyjęcie ustawy wraz z poprawką polegającą na zmianie brzmienia art. 22a 

ust. 2e przez usunięcie terminu 15 czerwca, do którego dyrektor szkoły ma przedstawić 

zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym. Jednocześnie w sprawozdaniu zawarto 

wniosek mniejszości, który zmierzał do usunięcia tej zmiany.  

W drugim czytaniu przedstawiono 6 poprawek, które Komisja rekomendowała odrzucić 

a zmierzały one do zmiany, w szerszym zakresie niż to zakładał projekt, ustawy o systemie 

oświaty a także ustawy – Karta Nauczyciela (druk sejmowy nr 2141 - A). Proponowane 
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poprawki zmierzały między innymi do tego, aby uzupełnić projekt ustawy o przepis 

upoważniający właściwego ministra do dopuszczenia do użytku w każdej klasie tylko 

jednego podręcznika, umożliwić cofnięcie dopuszczenia podręcznika do użytku tylko 

z urzędu, nie na wniosek, znieść opłatę wnoszoną w postępowaniu o dopuszczenie 

podręcznika do użytku szkolnego a także zachować termin 15 czerwca na ogłoszenie przez 

dyrektorów szkół zestawu podręczników ale z wyłączeniem jego zastosowania w przypadku 

podręczników zleconych do opracowania przez ministra oraz aby dopuszczenie takich 

podręczników odbyło się na zasadach określonych w ustawie, obowiązujących w przypadku 

innych podręczników.  

Żadna z poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu nie została przez Sejm przyjęta.  

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

III. Uwagi szczegółowe 

Wypada przytoczyć uwagi na temat ustawy, które były już podnoszone w opiniach 

Biura Analiz Sejmowych.  

Ustawa ma charakter cząstkowy. Uzasadnienie projektu ustawy jest lakoniczne i nie 

wyjaśnia dokładnie celu regulacji. Ustawa nie zawiera przepisów, na podstawie których 

podręczniki zlecane do opracowania przez właściwego ministra podlegałyby weryfikacji pod 

względem merytoryczno – dydaktycznym i językowym. Ustawa nie przewiduje również 

procedury zlecania opracowania i wydania podręcznika. 

Wywnioskować można, że zasadniczym powodem nowelizacji ustawy ma być 

umożliwienie wskazanemu w ustawie ministrowi zlecenia opracowania i wydania 

podręcznika, który w odróżnieniu od podręczników obecnie proponowanych przez 

wydawców będzie konkurencyjny cenowo i trwały, aby możliwe było korzystanie z niego 

przez uczniów kolejnych roczników. Ustawa nie zobowiązuje jednocześnie nauczyciela do 

wyboru takiego podręcznika.  

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 
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Legislator 


