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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 
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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 645) 

 

 

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

2572, 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: 

a) szkołę lub oddział dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b 

ust. 7 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. 71c ust. 2; 

2) szkole artystycznej - należy przez to rozumieć także szkołę bibliotekarską i animatorów 

kultury; 

2a) 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. 

71b ust. 7 pkt 3; 

2b) 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, 

matematykę lub spośród przedmiotów uzupełniających; 
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2c) szkole integracyjnej - należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały są 

oddziałami integracyjnymi; 

2d) szkole dwujęzycznej - należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały są 

oddziałami dwujęzycznymi; 

2e) szkole rolniczej - należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną kształcącą wyłącznie 

w zawodach dla rolnictwa, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa 

zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy 

do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub minister właściwy do 

spraw rynków rolnych; 

2f) szkole leśnej - należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną kształcącą wyłącznie w 

zawodach dla leśnictwa, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa 

zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy 

do spraw środowiska; 

2g)  oddziale międzynarodowym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym 

nauczanie jest prowadzone zgodnie z programem nauczania ustalonym przez zagraniczną 

instytucję edukacyjną; 

3) placówce - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-5, 

7 i 10; 

3a) placówce rolniczej - należy przez to rozumieć placówki i ośrodki wymienione w art. 2 pkt 

3a, 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. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest 

minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub 

minister właściwy do spraw rynków rolnych; 

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 oraz zakładu kształcenia 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) i 11b)  (uchylone); 

11c) oddziale sportowym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym są 

prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe, zorganizowany zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ust. 5; 
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11d)  centrach kształcenia ustawicznego albo centrach kształcenia praktycznego - należy 

przez to rozumieć rodzaj odpowiednio placówki kształcenia ustawicznego i placówki 

kształcenia praktycznego; 

12)  (uchylony); 

13) podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej 

kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów 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 wychowawcze szkoły, uwzględniane 

odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz 

umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych; 

13a) 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 minimalna 

liczba godzin kształcenia zawodowego; 

<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; 

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. 

24 ust. 1; 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. 9 ust. 1 pkt 

1, 2 i 3 lit. b i d, 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; 

16) 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; 
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17)  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 3a, a także kwalifikacyjne kursy zawodowe; 

18) niepełnosprawnościach sprzężonych - należy przez to rozumieć występowanie u dziecka 

niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z 

niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym albo z autyzmem co najmniej 

jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności; 

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; 

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 dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub 

świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - jeżeli został przeprowadzony w 

zakresie jednej kwalifikacji; 

22) opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć opłaty 

za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu lub innej formie wychowania 

przedszkolnego, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki, ustalony zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2, ust. 2 lub 2a [.] <;> 

<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.> 

 

Art. 20a. 

1. Dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie przyjmuje się odpowiednio do publicznych 

przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych 

placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-3b i 7, oraz do klas pierwszych szkół wszystkich 

typów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

[2. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola oraz dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich 

do publicznych szkół wszystkich typów w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, 

decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w 

obwodzie publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, którzy są przyjmowani 

z urzędu.] 
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<2. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola oraz dzieci, młodzieży i osób 

pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów, w tym do klas pierwszych, oraz 

do publicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3, 3a i 7, w trakcie roku 

szkolnego, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży 

zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, 

które są przyjmowane z urzędu.> 

3. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 2, wymaga przeprowadzenia zmian 

organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły 

może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek 

kandydata pełnoletniego. 

5. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publicznego 

gimnazjum, którym ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie 

przyjmuje się z urzędu. 

6. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów 

informatycznych. 

7. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do dzieci i młodzieży posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do 

publicznego przedszkola i publicznej szkoły ogólnodostępnej. 

 

 

Art. 20w. 

1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne 

miejsca w publicznym przedszkolu lub w publicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego. 

2. Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola lub danej publicznej innej 

formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o 

kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej innej formie 

wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia 

postępowania rekrutacyjnego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 20l. 

[3. Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia w publicznych placówkach oświatowo-

wychowawczych przeprowadza się na wolne miejsca na dane zajęcia organizowane przez 

placówkę. 

4. Rodzice dzieci kontynuujących uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez publiczną 

placówkę oświatowo-wychowawczą składają deklarację o kontynuowaniu uczestniczenia w 

zajęciach, na które dziecko zostało przyjęte.] 

<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 
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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. 

 

[Art. 22a. 

1. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku 

szkolnego. 

2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego lub 

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

dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program 

wychowania przedszkolnego lub program nauczania. 

2a. (uchylony). 

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

programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania 

przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest 

odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i 

szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla 

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

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

2c. (uchylony). 

2d. (uchylony). 

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

w roku szkolnym. 

2f. (uchylony). 

2g. (uchylony). 

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

artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w 
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drodze decyzji administracyjnej, dopuszcza do użytku szkolnego odpowiednio podręczniki 

i podręczniki do szkół artystycznych. 

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

rzeczoznawców wskazanych odpowiednio przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

spośród rzeczoznawców wpisanych na listy rzeczoznawców prowadzone przez tych 

ministrów. 

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

6. (uchylony). 

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

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

drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć dopuszczenie do użytku szkolnego 

podręcznika: 

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

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

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

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

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

podręczników do szkół artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, określa, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów 

wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły; 

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

szkolnego; 

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

4)   warunki, jakie muszą spełnić osoby wpisywane na listę rzeczoznawców, oraz warunki i 

tryb skreślania z listy; 

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

użytku szkolnego, a także warunki wynagradzania rzeczoznawców. 

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

obowiązek uwzględniania w podręcznikach treści nauczania zawartych w podstawach 

programowych oraz uwzględniać: 

1)   zapewnienie zgodności programów wychowania przedszkolnego i programów 

nauczania z treściami nauczania zawartymi w podstawach programowych; 

2)   posiadanie przez rzeczoznawców wykształcenia wyższego oraz doświadczenia w pracy 

naukowej lub dydaktycznej; 

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

rzeczoznawców; 

4)   prowadzenie wykazów podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego; 

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

szkolnego, z możliwością różnicowania opłat w zależności od rodzaju podręcznika oraz 

etapu edukacyjnego, do którego są przeznaczone.] 
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<Art. 22a. 

1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły 

program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny.  

2. W przypadku innej formy wychowania przedszkolnego nauczyciel lub zespół 

nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły podstawowej program 

wychowania przedszkolnego. 

3. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nauczyciel lub zespół 

nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe w danym zawodzie przedstawia 

dyrektorowi szkoły program nauczania do danego zawodu.  

4. Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania, o których mowa w ust. 1 

i 3, mogą obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania 

ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, treści nauczania 

ustalonych dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego albo treści nauczania ustalonych w formie efektów kształcenia dla danego 

zawodu w podstawie programowej kształcenia w zawodach.  

5. Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania, o których mowa w ust. 1 

i 3, powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są 

przeznaczone. 

6. Dyrektor przedszkola lub szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 

dopuszcza do użytku w danym przedszkolu lub danej szkole przedstawiony przez 

nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego lub 

programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3. 

7. Dopuszczone do użytku w danym przedszkolu lub danej szkole programy 

wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3, 

stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny 

zestaw programów nauczania. Dyrektor przedszkola lub szkoły jest odpowiedzialny 

za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym 

zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego lub podstawy programowej kształcenia ogólnego 

ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe – także całości podstawy programowej kształcenia w zawodach, 

w których kształci szkoła. 

8. Przepisów ust. 1–7 nie stosuje się do indywidualnych programów opracowywanych 

dla uczniów, o których mowa w art. 1 pkt 5, oraz do indywidualnych programów 

nauki opracowywanych dla uczniów, o których mowa w art. 66. 

9. Programy nauczania do zawodów podstawowych dla żeglugi morskiej i śródlądowej 

mogą być dopuszczone do użytku w danej szkole po uzyskaniu pozytywnej opinii 

odpowiednio ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej i ministra 

właściwego do spraw transportu, w zakresie zgodności z postanowieniami konwencji, 

o której mowa w art. 32b.> 
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<Art. 22aa. 

Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: 

1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego 

lub 

2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1. 

Art. 22ab.  

1. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I–III szkoły podstawowej oraz 

zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach 

IV–VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej przedstawiają 

dyrektorowi szkoły propozycję: 

1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego 

języka obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy 

– w przypadku klas I–III szkoły podstawowej; 

2) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego 

do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas IV–VI 

szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej; 

3) materiałów ćwiczeniowych. 

2. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą przedstawić dyrektorowi szkoły 

propozycję więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego: 

1) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy 

nauczania języków obcych nowożytnych – w przypadku klas IV–VI szkoły 

podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej; 

2) do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie, biorąc pod uwagę zakres 

kształcenia: podstawowy lub rozszerzony, ustalony w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej; 

3) do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie z zakresu kształcenia w zawodzie – 

w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe; 

4) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym; 

5) w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do 

podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.  

3. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, przy wyborze podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 

niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, uwzględniają potrzeby 

edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych uczniów. 

4. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa w 

ust. 1, oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie 

przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z ust. 

1 i 2, ustala: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, 
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2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym  roku 

szkolnym 

     – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, z zastrzeżeniem art. 

22ad ust. 2. 

5. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, o którym mowa w ust. 1, może: 

1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz 

zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego 

podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;  

2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały 

ćwiczeniowe. 

6. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub 

materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku 

szkolnym. 

7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio do szkół artystycznych w zakresie 

kształcenia ogólnego. 

Art. 22ac. 

1. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 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. 22ad.  

1. Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: 

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III zapewnia 

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Podręczniki te stają się własnością 

organu prowadzącego szkołę podstawową z dniem ich przekazania przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

2. Dyrektor szkoły podstawowej, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w 

zestawie, o którym mowa w art. 22ab ust. 4 pkt 1, inny podręcznik niż podręcznik 

zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, koszt zakupu podręcznika innego niż 

podręcznik zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

pokrywa organ prowadzący szkołę podstawową. 

4. Podręczniki, o których mowa w ust. 1, są dostosowane do potrzeb edukacyjnych i 

możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych. 

Art. 22ae. 

1. Wyposażenie: 

1) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne 

w zakresie szkoły podstawowej 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, 
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2) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne 

w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe, dla klas IV–VI, 

3) gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie 

gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

–  jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez 

jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły.  

2. W przypadku szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne 

inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zapewnienie 

sfinansowania kosztu zakupu 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 i gimnazjum 

prowadzone 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 danego języka 

obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka 

obcego nowożytnego, dla klas I–III – do wysokości 25 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 klas 

IV–VI – do wysokości 140 zł na ucznia;  

4) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne 

w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas IV–VI – do 

wysokości 25 zł na ucznia; 

5) gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie 

gimnazjum w podręczniki lub materiały edukacyjne – do wysokości 250 zł na 

ucznia; 

6) gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie 

gimnazjum w materiały ćwiczeniowe – do wysokości 25 zł na ucznia. 

6. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 5 pkt 1, 3 i 5, jest udzielana, z uwzględnieniem 

kosztów obsługi zadania, o których mowa w ust. 15, do wysokości kosztu zakupu 
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kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych na każdego ucznia w danej 

klasie, rocznie nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 

3 i 5, 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, 3 i 5, 

udzielaną zgodnie z ust. 6, jest zwiększana o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów 

danej klasy objętych tą dotacją. 

8. Jeżeli istnieje konieczność zapewnienia kompletu podręczników lub materiałów 

edukacyjnych dla większej liczby uczniów w danej klasie 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, dotacja celowa, o której mowa w ust. 5 pkt 1, 3 i 5, jest udzielana do 

wysokości kosztu zakupu kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla 

liczby uczniów stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą uczniów w danej klasie w danym 

roku szkolnym a liczbą uczniów w tej klasie w poprzednim roku szkolnym. 

9. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 5 pkt 2, 4 i 6, 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, 4 i 6.  

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 ćwiczeniowych jest refundowany ze środków dotacji 

celowej przekazanej na kolejny rok szkolny. 

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 podręczników i materiałów.  

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. 
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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 lub gimnazjum oraz szkoły artystycznej realizującej 

kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, 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 lub gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną 

inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną przekazuje jednostce 

samorządu 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 lub gimnazjum prowadzone 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 
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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. 

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, gimnazjum lub szkoły 

artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub 

gimnazjum, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektora 

szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzonych 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 lub gimnazjum prowadzonych 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 lub 

gimnazjum 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 lub gimnazjum, prowadzonych przez osoby prawne inne niż 

jednostki samorządu terytorialnego lub osoby 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. 
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Art. 22ai. 

1. Dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum, 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, 3 i 5;  

2) materiały ćwiczeniowe, których koszt zakupu dla ucznia przekracza odpowiednio 

kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 2, 4 i 6. 

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, 

pokrywa organ prowadzący szkołę podstawową lub gimnazjum. 

Art. 22aj. 

1. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały 

ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. 

2. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów 

edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz 

czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje 

dyrektor szkoły.  

Art. 22ak. 

1. Szkoła podstawowa i gimnazjum 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. 

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 i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu: 

1) kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub 

2) kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa 

w art. 22ad ust. 1, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego 

ministra. 

4. Kwota zwrotu, o której mowa w ust. 3 pkt 2, stanowi dochód budżetu państwa. 

5. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły 

w trakcie roku szkolnego: 
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1) podręczniki zapewnione przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania, o których mowa w art. 22ad ust. 1, lub zakupione z dotacji celowej, 

o której mowa w art. 22ae ust. 3, lub 

2) materiały edukacyjne zakupione z dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 

3 

– dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia, 

z których uczeń korzysta, stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do 

której uczeń przechodzi. 

Art. 22al. 

Przepisy art. 22ac, art. 22ad, art. 22ai i art. 22ak stosuje się odpowiednio do szkół 

artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub 

gimnazjum. 

Art. 22am.  

1. W przypadku likwidacji szkoły podstawowej lub gimnazjum, o której mowa w art. 

22ae ust. 2: 

1) podręczniki, materiały edukacyjne lub urządzenia, o których mowa w art. 22ae 

ust. 11, zakupione z dotacji celowej podlegają zwrotowi jednostce samorządu 

terytorialnego, która udzieliła dotacji; 

2) podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej w klasach I –III szkoły podstawowej, o których mowa 

w art. 22ad ust. 1, podlegają zwrotowi jednostce samorządu terytorialnego 

obowiązanej do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju. 

2. W przypadku likwidacji szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie 

szkoły podstawowej lub gimnazjum, o której mowa w art. 22ah ust. 1, podręczniki, 

materiały edukacyjne lub urządzenia, o których mowa w art. 22ae ust. 11, zakupione 

z dotacji celowej oraz podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o 

których mowa w art. 22ad ust. 1, podlegają zwrotowi ministrowi właściwemu do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

3. Jeżeli wartość podręczników, materiałów edukacyjnych lub urządzeń, 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. 22an. 

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

kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego – minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dopuszczają do użytku szkolnego 

odpowiednio w szkołach lub szkołach artystycznych podręczniki, po uzyskaniu 

pozytywnych opinii rzeczoznawców wyznaczonych odpowiednio przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania albo ministra właściwego do spraw 
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kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z list rzeczoznawców prowadzonych przez 

tych ministrów.  

2. Dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach 

podstawowych dla żeglugi morskiej i śródlądowej może nastąpić po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez odpowiednio ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej 

i ministra właściwego do spraw transportu, w zakresie zgodności z postanowieniami 

konwencji, o której mowa w art. 32b. 

3. Podręcznik dopuszcza się do użytku szkolnego na wniosek podmiotu posiadającego 

autorskie prawa majątkowe do podręcznika lub inne prawa do korzystania z utworu 

będącego podręcznikiem. Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego zmienionej 

wersji podręcznika wpisanego do wykazu podręczników, o którym mowa w art. 22ap, 

nie może być złożony przed upływem trzech lat od dnia dopuszczenia podręcznika do 

użytku szkolnego.  

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 3, wnosi opłatę w wysokości od 800 zł do 6000 zł.  

5. Dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika dotyczy danego wydania oraz 

kolejnych niezmienionych wydań. 

6. Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przeznaczone do kształcenia 

w zawodach powinny być aktualizowane w kolejnych wydaniach, jeżeli aktualizacja 

jest konieczna ze względu na postęp techniczno-technologiczny. 

7. Dopuszczenie i odmowa dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego następuje w 

drodze decyzji administracyjnej. 

Art. 22ao. 

1. Podręcznik może mieć postać papierową lub elektroniczną. 

2. Podręcznik może być wydawany w częściach, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na 

funkcjonalność używania podręcznika. 

3. Podręcznik może być dopuszczony do użytku szkolnego, jeżeli:  

1) w przypadku podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz podręcznika do zajęć z zakresu 

danego języka obcego nowożytnego, w klasach I–III szkoły podstawowej – 

zawiera usystematyzowaną prezentację treści nauczania z zakresu odpowiednio 

edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej albo danego 

języka obcego nowożytnego, ustalonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego; 

2) w przypadku podręcznika do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego w klasach IV–VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole 

ponadgimnazjalnej – zawiera usystematyzowaną prezentację treści nauczania 

z zakresu danych zajęć edukacyjnych na danym etapie edukacyjnym, ustalonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 

3) w przypadku podręcznika do kształcenia w zawodzie – zawiera 

usystematyzowaną prezentację treści nauczania ustalonych w podstawie 

programowej kształcenia w zawodach, w formie efektów kształcenia, w zakresie: 

a) zawodu lub 
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b) kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, lub 

c) jednej z części kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie; 

4) nie zawiera: 

a) pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń wymagających uzupełniania w podręczniku – 

w przypadku podręcznika w postaci papierowej, 

b) odwołań i poleceń wymagających korzystania z opracowanych przez 

określonego wydawcę dodatkowych materiałów dydaktycznych 

przeznaczonych dla ucznia; 

5) nie zawiera materiałów i treści o charakterze reklamowym; 

6) w przypadku podręcznika w postaci elektronicznej – jest opracowany w sposób 

pozwalający na zastosowanie rozwiązań umożliwiających odczyt przez uczniów 

z różnymi rodzajami niepełnosprawności; 

7) spełnia szczegółowe warunki określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 22aw. 

Art. 22ap. 

Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego są wpisywane do wykazów, które są 

podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego 

odpowiednio ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Art. 22aq.  

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

kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego – minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze decyzji administracyjnej, może 

cofnąć dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika: 

1) na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 22an ust. 3; 

2) z urzędu – jeżeli co najmniej dwóch rzeczoznawców wyznaczonych przez 

odpowiednio ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stwierdzi, że 

podręcznik: 

a) utracił aktualność lub przydatność dydaktyczną, lub 

b) zawiera błędy merytoryczne, z powodu których podręcznik nie powinien być w 

użytku szkolnym. 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zamieszcza na stronie internetowej urzędu 

obsługującego odpowiednio ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informację 

o terminie, po upływie którego podręcznik nie może być uwzględniony w zestawie, o 

którym mowa w art. 22ab ust. 4 pkt 1. 

Art. 22ar. 

Wpis na listę rzeczoznawców jest dokonywany na wniosek osoby zainteresowanej, a w 

przypadku podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego – 
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również na wniosek specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1, 

placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych lub szkoły wyższej, za zgodą tej 

osoby.  

Art. 22as.  

1. Na listę rzeczoznawców może być wpisana osoba posiadająca: 

1) wykształcenie wyższe magisterskie, z tym że w przypadku rzeczoznawcy do spraw 

podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego – wykształcenie wyższe 

magisterskie w zakresie specjalności odpowiedniej dla danej niepełnosprawności 

lub kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole 

specjalnej; 

2) doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej lub dydaktycznej, z tym że 

w przypadku: 

a) rzeczoznawcy do spraw podręczników do kształcenia w zawodach – 

doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej lub w pracy 

w danym zawodzie,  

b) rzeczoznawcy do spraw podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa 

artystycznego – doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej 

lub artystycznej;  

3) kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

4) rekomendację instytucji potwierdzającej doświadczenie i osiągnięcia odpowiednio 

w pracy naukowej, dydaktycznej, artystycznej lub pracy w danym zawodzie osoby 

ubiegającej się o wpis na listę rzeczoznawców. 

2. Na listę rzeczoznawców nie może być wpisana osoba, która była: 

1) ukarana karą dyscyplinarną; 

2) skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

3. Na liście rzeczoznawców zamieszcza się imię i nazwisko rzeczoznawcy, stopień lub 

tytuł naukowy, wskazany przez rzeczoznawcę adres do korespondencji, adres poczty 

elektronicznej i numer telefonu oraz nazwę instytucji, która udzieliła rekomendacji, 

o której mowa ust. 1 pkt 4. 

4. Listy rzeczoznawców są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

urzędu obsługującego odpowiednio ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. 

Art. 22at. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego skreśla rzeczoznawcę z listy 

rzeczoznawców: 

1) na wniosek rzeczoznawcy, a w przypadku podręczników do kształcenia 

w zawodach szkolnictwa artystycznego – również na wniosek specjalistycznej 

jednostki nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1, placówki doskonalenia 
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nauczycieli szkół artystycznych lub szkoły wyższej, która złożyła wniosek o wpis 

zainteresowanej osoby na listę rzeczoznawców, za zgodą rzeczoznawcy; 

2) w przypadku ukarania rzeczoznawcy karą dyscyplinarną lub skazania 

rzeczoznawcy prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

3) w przypadku śmierci rzeczoznawcy.  

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może skreślić rzeczoznawcę z listy 

rzeczoznawców, jeżeli: 

1) rzeczoznawca dwukrotnie, bez uzasadnienia, odmówił sporządzenia opinii; 

2) rzeczoznawca dwukrotnie, bez uzasadnienia, przekroczył termin wyznaczony na 

sporządzenie opinii; 

3) opinia sporządzona przez rzeczoznawcę jest niezgodna z wymaganiami 

określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 22aw lub podręcznik 

dopuszczony do użytku szkolnego na podstawie pozytywnej opinii rzeczoznawcy 

zawiera błędy merytoryczne, z powodu których nie powinien być w użytku 

szkolnym. 

Art. 22au. 

1. Rzeczoznawca nie może opiniować podręcznika, jeżeli: 

1) jest autorem lub współautorem podręcznika: 

a) który jest przeznaczony do tych samych zajęć edukacyjnych na tym samym 

etapie edukacyjnym, 

b) przeznaczonego do kształcenia w zawodzie w zakresie tej samej kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie lub tej samej części kwalifikacji wyodrębnionej 

w zawodzie; 

2) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym osoby składającej wniosek, o którym 

mowa w art. 22an ust. 3; 

3) pozostaje z podmiotem składającym wniosek, o którym mowa w art. 22an ust. 3, 

w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 

wątpliwości co do jego bezstronności. 

2. Przed sporządzeniem opinii o podręczniku rzeczoznawca składa odpowiednio 

ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania lub ministrowi właściwemu 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oświadczenie, że nie zachodzą 

przesłanki, o których mowa w ust. 1. 

Art. 22av. 

Wysokość wynagrodzenia rzeczoznawcy ustala odpowiednio minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania lub minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, biorąc pod uwagę: 

1) rodzaj i postać opiniowanego podręcznika; 

2) etap edukacyjny, dla którego jest przeznaczony podręcznik; 

3) rodzaj i zakres opinii. 
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Art. 22aw.  

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

kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego – minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podręczniki dopuszczone do użytku 

szkolnego; 

2) rodzaj zajęć edukacyjnych, do których nie dopuszcza się podręczników do użytku 

szkolnego, z uwagi na specyfikę tych zajęć edukacyjnych; 

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

4) dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o wpis na listę rzeczoznawców;  

5) wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie podręcznika do 

użytku szkolnego; 

6) tryb wnoszenia i zwrotu opłat w postępowaniu o dopuszczenie podręcznika do 

użytku szkolnego. 

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzględniać: 

1) zapewnienie poprawności merytorycznej, dydaktycznej, wychowawczej 

i językowej podręczników; 

2) możliwość różnicowania szczegółowych warunków, jakie musi spełnić 

podręcznik, w zależności od rodzaju zajęć edukacyjnych, do których jest 

przeznaczony, oraz postaci podręcznika; 

3) rodzaje wykazów podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego; 

4) instytucje, których rekomendacja jest wymagana przy ubieganiu się o wpisanie 

na listę rzeczoznawców; 

5) możliwość różnicowania opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie 

podręcznika do użytku szkolnego w zależności od rodzaju i postaci podręcznika, 

zakresu kształcenia, rodzaju zajęć edukacyjnych oraz etapu edukacyjnego. 

Art. 22ax. 

W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i 

kompetencje organu prowadzącego określone w art. 22ad ust. 2 i 3 oraz art. 22ai 

wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd 

województwa. 

Art. 22ay.  

1. Uczniowie szkolnych punktów konsultacyjnych, które umożliwiają tym uczniom 

uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, 

zakładanych i prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania, o których mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. a, 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. 22 ust. 1 pkt 3. Przepisy art. 22ad stosuje się 

odpowiednio. 
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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.  

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 2013 r. poz. 907, 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. 

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. 22c. 

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

artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

może zlecić opracowanie i wydanie podręcznika lub jego części. 

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

kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego – minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może zlecić opracowanie i wydanie, w 

tym dystrybucję, podręcznika lub jego części.> 

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

zaakceptowane odpowiednio przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, są 

dopuszczone do użytku szkolnego z mocy prawa. 

<3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania albo minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przed zaakceptowaniem podręcznika lub 

jego części opracowanych w wyniku zlecenia, o którym mowa w ust. 1, zasięga opinii 

rzeczoznawców wyznaczonych z list prowadzonych przez tych ministrów, o których 
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mowa w art. 22an ust. 1. Przepisy art. 22at ust. 2 pkt 1, art. 22au i art. 22av stosuje się 

odpowiednio. 

4. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 

oraz minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może 

wykonywać we współdziałaniu z jednostkami podległymi tym ministrom lub przez 

nich nadzorowanymi, wojewodami i kuratorami oświaty. 

5. Przepis ust. 2 stosuje się również do podręcznika lub jego części opracowanych w 

ramach projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej, którego realizacja została powierzona przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z 

późn. zm.).> 

 

<Art. 22d. 

1. Zakazane jest: 

1) oferowanie, obiecywanie lub udzielanie szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek 

korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru 

określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych; 

2) oferowanie sprzedaży podręcznika wyłącznie z innym podręcznikiem lub 

dodatkowymi materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ucznia. 

2. Działania, o których mowa w ust. 1, stanowią czyny nieuczciwej konkurencji 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).> 

 

Art. 31. 

1. Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie 

oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w 

szczególności: 

1)   sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i 

placówkami oraz placówkami doskonalenia nauczycieli, w tym nad niepublicznymi 

placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, które znajdują się na 

obszarze danego województwa; 

2)   wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w ustawie; 

3)   (uchylony); 

4)   współdziała z radami oświatowymi powołanymi na podstawie art. 48; 

5)   wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego: 

a)  w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - w sprawach szkół 

publicznych, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, oraz szkół 

i placówek niepublicznych, 
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b)  w stosunku do dyrektorów szkół - w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i 

obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów; 

6)   realizuje politykę oświatową państwa, a także współdziała z organami jednostek 

samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i 

lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa; 

6a)  (uchylony); 

6b)  (uchylony); 

6c)  opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia 

nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie wojewody, po zasięgnięciu opinii związków 

zawodowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o 

Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach 

dialogu społecznego; 

7)   organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne formy 

współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa; 

8)   współdziała z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi; 

9)   bada potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia oraz inicjuje i koordynuje działania 

związane z doskonaleniem nauczycieli, współdziałając z organami prowadzącymi 

szkoły i placówki, a także może podejmować działania wspomagające materialnie i 

organizacyjnie doskonalenie nauczycieli, w szczególności promować nowatorstwo 

dydaktyczno-wychowawcze; 

10)  wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów i sprawdzianów w 

szkołach; 

11)  współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania 

i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek; 

12)  współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach 

dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu 

zjawiskom patologii społecznej, a także może wspomagać działania tych podmiotów; 

13)  koordynuje, wspomaga i nadzoruje organizację wypoczynku dzieci i młodzieży na 

obszarze województwa w okresie ferii letnich i zimowych; 

14)  wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych, w szczególności w 

zakresie obronności. 

2. Programy operacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju [(Dz. U. Nr 227, poz. 1658)], a także programy rządowe, o 

których mowa w art. 90u, mogą określać zadania, które kurator oświaty wykonuje w 

imieniu wojewody. 

3. Stanowiska kuratora i wicekuratora oświaty nie można łączyć z mandatem radnego. 

 

Art. 64. 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1)   obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 
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2)   zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w 

rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3)   w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe - praktyczna nauka zawodu; 

4)   zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

5)   zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 zajęcia edukacyjne. 

3. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 2 i 4 mogą być prowadzone także z udziałem 

wolontariuszy. 

 

 

Art. 70b. 

1. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli: 

1)   pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba 

zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia 

przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie 

przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania; 

2)   młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania 

określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1. 

[2.  Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika 

wynosi: 

1)   w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 

miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania 

wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia; 

2)   w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny 

miesiąc kształcenia.] 

<2. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego 

pracownika wynosi: 

1) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 

36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę 

dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia; 

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za 

każdy pełny miesiąc kształcenia.> 

3. Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów 

i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 

105%. 

4. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 3, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
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5. Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn 

niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie 

umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą 

kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do 

liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje 

temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została 

rozwiązana z winy pracodawcy. 

6. Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na 

miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu 

spełnienia warunków określonych w ust. 1. 

7. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy 

od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

Do wniosku należy dołączyć: 

1)   kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 

1; 

2)   kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania 

zawodowego; 

3)   kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 2, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu. 

8. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze 

środków Funduszu Pracy. 

9. Środki, o których mowa w ust. 8, są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy 

urzędu wojewódzkiego. 

10. Wojewoda otrzymane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy gminy. 

[11. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z 

warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 

2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 

379 z 28.12.2006, str. 5).] 

<11. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de minimis udzielaną 

zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z 

dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 

24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 

24.12.2013, s. 9).> 

 

Art. 80. 

1. Przedszkola, szkoły i placówki publiczne niewymienione w art. 79 prowadzą gospodarkę 

finansową według zasad określonych przez organ lub podmiot prowadzący szkołę. 
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2. Przedszkola, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy 

dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w 

przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody 

budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji 

ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku braku na 

terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości 

dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli 

publicznych. 

2a. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 1, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem 

gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty 

dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2, pomniejszonej także o kwotę dotacji, o której mowa w 

art. 14d ust. 1, otrzymanej na ucznia przez gminę dotującą przedszkole, do którego 

uczęszcza uczeń. 

2b. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, 

otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z 

budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 50% wydatków bieżących przewidzianych na 

jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o 

opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące 

dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej 

niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. W przypadku braku na terenie gminy 

przedszkola publicznego podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące 

ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. 

2c. Prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby 

fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły 

podstawowe oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także publiczne poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a prowadzą wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu odpowiednio gminy lub 

powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte 

wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca przedszkole, inną formę 

wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię przedstawi 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 niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę formę wychowania 

przedszkolnego, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji 

udzielonej zgodnie z ust. 2b, do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących 
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stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla form 

wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody 

budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, otrzymanej na 

ucznia przez gminę dotującą inną formę wychowania przedszkolnego, do której uczęszcza 

uczeń, i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania form wychowania 

przedszkolnego w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji. W 

przypadku braku innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2b, na 

terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta pokrywa 

koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 50% wydatków bieżących, pomniejszonych 

o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące 

dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, 

otrzymanej na ucznia przez gminę dotującą inną formę wychowania przedszkolnego, do 

której uczęszcza uczeń, stanowiących w gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla 

form wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia. 

2e. 
(338)

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada gminy, w drodze uchwały, może 

wyrazić zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 2, w wysokości wyższej niż 

wysokość określona w ust. 2. Rada gminy w uchwale ustala okres udzielania tej dotacji. 

2f. Na wniosek osoby prowadzącej odpowiednio publiczne przedszkole, inną formę 

wychowania przedszkolnego, szkołę podstawową, ośrodek lub publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną, o których mowa w ust. 2c, organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia dotacji może wyrazić zgodę na 

przedstawienie informacji o planowanej liczbie dzieci w terminie późniejszym niż 

określony w ust. 2c lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku 

następnego roku budżetowego. 

[3. Szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju 

szkół w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w 

szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu 

terytorialnego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły 

publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez jednostkę samorządu 

terytorialnego szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest 

kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.] 

<3. Szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego 

typu i rodzaju szkół w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na 

jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę 

jednostkę samorządu terytorialnego, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej 

do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3, na ucznia, nie niższej jednak niż 

kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w 

części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. W 
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przypadku nieprowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego szkoły tego 

samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana 

na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.> 

3a. Placówki publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, prowadzone przez osoby prawne i 

fizyczne otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości 

równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w placówkach tego 

samego rodzaju prowadzonych przez powiat, jednak nie niższej od kwoty przewidzianej na 

jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez powiat placówki 

publicznej danego rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana 

na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostki samorządu terytorialnego. 

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, 2b, 2c, 3 i 3a, 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. 

3d. Dotacje, o których mowa w ust. 2, 2b, 2c i 3-3b, są przeznaczone na dofinansowanie 

realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub 

placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym 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, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na 

wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę 

wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora 

szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, 

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. 



- 31 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3e. Organy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 2-3b, mogą 

kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych szkołom 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 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 wykorzystywania dotacji przez szkoły i placówki mogą przetwarzać dane 

osobowe uczniów tych szkół i placówek. 

3h. Szkoła lub placówka publiczna przekazana do prowadzenia osobie prawnej niebędącej 

jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej na podstawie umowy, o której 

mowa w art. 5 ust. 5g, otrzymuje dotacje, o których mowa w ust. 2-3b, od dnia przekazania 

szkoły lub placówki. 

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, 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 

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. Publiczne szkoły artystyczne niewymienione w art. 79 otrzymują na każdego ucznia 

dotację z budżetu państwa w wysokości równej wydatkom przewidzianym na jednego 

ucznia w szkołach tego samego typu prowadzonych przez ministra właściwego do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

6. Dotacje, o których mowa w ust. 5, 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. 

6a.  Do dotacji, o których mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio ust. 3d-3g oraz 3i. 

7.  Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 5, oraz tryb i zakres kontroli 

prawidłowości ich 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. 

8.  Prowadzone przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę 

fizyczną 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 jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części 
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oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli osoba 

prowadząca szkołę: 

1)   poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę słuchaczy kursu 

nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania 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.  Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 8, określa organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego. 

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. 

 

<Art. 85b. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek dyrektora 

niepublicznej szkoły podstawowej lub niepublicznej szkoły artystycznej realizującej 

kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia wyposażenie tych szkół 

w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej w klasach I–III, o których mowa w art. 22ad ust. 1. Szkoły 

te zapewniają uczniom bezpłatny dostęp do podręczników zapewnionych przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Informację o terminie i sposobie 

złożenia wniosku zamieszcza się na stronie internetowej urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

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 i gimnazjów, niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja 

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. 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 stosuje się odpowiednio. 

5. 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 
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ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla publicznych 

szkół podstawowych i gimnazjów, niepubliczne szkoły artystyczne realizujące 

kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum 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. W przypadku likwidacji szkół, o których mowa w ust. 1, podręczniki do zajęć 

z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w 

klasach I–III szkoły podstawowej zapewnione przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania podlegają zwrotowi odpowiednio jednostce samorządu 

terytorialnego obowiązanej do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju albo 

ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

8. W przypadku likwidacji szkół, o których mowa w ust. 2 i 5, podręczniki, materiały 

edukacyjne lub urządzenia, 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, 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.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)  

Art. 4. 

Ustawy nie stosuje się do: 

1)   zamówień udzielanych na podstawie: 

a)  szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej w 

ustawie, 

b)  umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, dotyczących 

stacjonowania wojsk, jeżeli umowy te przewidują inne niż ustawa procedury 

udzielania zamówień, 

c)  umowy międzynarodowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub 

wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, dotyczącej wdrożenia 
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lub realizacji przedsięwzięcia przez strony tej umowy, jeżeli umowa ta przewiduje 

inne niż ustawa procedury udzielania zamówień; 

2)   zamówień Narodowego Banku Polskiego związanych z: 

a)  wykonywaniem zadań dotyczących realizacji polityki pieniężnej, a w szczególności 

zamówień na usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem i transferem 

papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, 

b)  obrotem papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, 

c)  obsługą zarządzania długiem krajowym i zadłużeniem zagranicznym, 

d)  emisją znaków pieniężnych i gospodarką tymi znakami, 

e)  gromadzeniem rezerw dewizowych i zarządzaniem tymi rezerwami, 

f)  gromadzeniem złota i metali szlachetnych, 

g)  prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych rozliczeń 

pieniężnych; 

2a)  zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego: 

a)  związanych z realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, 

powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie 

odrębnych ustaw oraz realizacją programów rządowych, w części dotyczącej: 

–  prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń 

pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym, 

–  pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej, 

finansowania działalności obsługiwanych funduszy i programów oraz 

refinansowania akcji kredytowej, 

b)  związanych z operacjami na rynku międzybankowym dotyczących zarządzania 

długiem Skarbu Państwa oraz płynnością budżetu państwa, 

c)  związanych z wykonywaniem działalności bankowej przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego, w części dotyczącej: 

-  otwierania i prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych 

rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym, 

-  pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej oraz 

refinansowania akcji kredytowej; 

3)   zamówień, których przedmiotem są: 

a)  usługi arbitrażowe lub pojednawcze, 

b)  usługi Narodowego Banku Polskiego, 

c)  (uchylona), 

d)  (uchylona), 

e)  usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług 

badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego lub których 

rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności, lub z których korzyści nie przypadają 

wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności, 

f)  (uchylona), 

http://lex.senat.pl/lex/content.rpc?nro=18016330&loc=5&class=CONTENT&part=A59&wersja=4&dataOceny=2014-06-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1401796248&baseHref=http%3A%2F%2Flex.senat.pl%2Flex%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1239114:part=a4p2(a)l(a):nr=4&full=1
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g)  nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych 

przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie, 

h)  zakup czasu antenowego, 

i)  nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w 

szczególności dzierżawy i najmu, 

j)  usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów 

wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związane z 

transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych 

lub kapitału, 

k)  dostawy uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, 

jednostek poświadczonej redukcji emisji oraz jednostek redukcji emisji, w rozumieniu 

przepisów o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i 

innych substancji, 

l)  usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jednostek, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem jednostek samorządu 

terytorialnego; 

4)   umów z zakresu prawa pracy; 

4a)  (uchylony); 

5)   zamówień, którym nadano klauzulę "tajne" lub "ściśle tajne" zgodnie z przepisami o 

ochronie informacji niejawnych, lub jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa 

państwa lub ochrona bezpieczeństwa publicznego; 

5a)  zamówień w ramach realizacji współpracy rozwojowej udzielanych przez jednostki 

wojskowe w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

5b)  zamówień, dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami 

wojennymi, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

jeżeli wymaga tego podstawowy interes bezpieczeństwa państwa, a udzielenie 

zamówienia bez zastosowania ustawy nie wpłynie negatywnie na warunki konkurencji na 

rynku wewnętrznym w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie 

do celów wojskowych; 

6)   zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 

1-3a, któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, wyłączne prawo 

do świadczenia tych usług; 

7)   przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na 

podstawie ustaw; 

8)  zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 14.000 30.000 euro; 

8a)   zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac 

badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą 

prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie 

http://lex.senat.pl/lex/content.rpc?nro=18016330&loc=5&class=CONTENT&part=A59&wersja=4&dataOceny=2014-06-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1401796248&baseHref=http%3A%2F%2Flex.senat.pl%2Flex%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1239114:part=a4p5:nr=5&full=1
http://lex.senat.pl/lex/content.rpc?nro=18016330&loc=5&class=CONTENT&part=A59&wersja=4&dataOceny=2014-06-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1401796248&baseHref=http%3A%2F%2Flex.senat.pl%2Flex%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1239114:part=a4p5(a):nr=3&full=1
http://lex.senat.pl/lex/content.rpc?nro=18016330&loc=5&class=CONTENT&part=A59&wersja=4&dataOceny=2014-06-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1401796248&baseHref=http%3A%2F%2Flex.senat.pl%2Flex%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.322168:part=a346&full=1
http://lex.senat.pl/lex/content.rpc?nro=18016330&loc=5&class=CONTENT&part=A59&wersja=4&dataOceny=2014-06-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1401796248&baseHref=http%3A%2F%2Flex.senat.pl%2Flex%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1239114:part=a4p7:nr=2&full=1
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rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, jeżeli ich wartość jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

8b)  zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej 

związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli 

teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów 

bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą 

wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego 

działalności i ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8; 

<8c) zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności 

oświatowej związane z gromadzeniem w bibliotekach szkolnych podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 

z późn. zm.), jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki 

trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności i ich wartość jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;> 

9)   (uchylony); 

10)  zamówień, których głównym celem jest: 

a)  pozwolenie zamawiającym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci 

telekomunikacyjnej lub 

b)  eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub 

c)  świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą 

publicznej sieci telekomunikacyjnej; 

11)  nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub od 

wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego; 

12)  koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu ustawy z dnia 9 

stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi; 

13)  zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej 

wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie są spełnione 

następujące warunki: 

a)  zasadnicza część działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania 

zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej, 

b)  organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę 

odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi 

osobowości prawnej, w szczególności polegającą na wpływie na decyzje strategiczne 

i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami instytucji, 

c)  przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji 

gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885); 

14)  zamówień udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne 

Służby Więziennej przywięziennym zakładom pracy prowadzonym jako 

http://lex.senat.pl/lex/content.rpc?nro=18016330&loc=5&class=CONTENT&part=A59&wersja=4&dataOceny=2014-06-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1401796248&baseHref=http%3A%2F%2Flex.senat.pl%2Flex%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.741531&full=1
http://lex.senat.pl/lex/content.rpc?nro=18016330&loc=5&class=CONTENT&part=A59&wersja=4&dataOceny=2014-06-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1401796248&baseHref=http%3A%2F%2Flex.senat.pl%2Flex%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1237840:part=a26u2p2&full=1
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przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej, jeżeli łącznie są 

spełnione następujące warunki: 

a)  zamówienia te udzielane są w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolności, 

b)  wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8, 

c)  zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy dotyczy zadań 

wykonywanych na rzecz Ministra Sprawiedliwości lub jednostek organizacyjnych 

Służby Więziennej, 

d)  przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej przywięziennego 

zakładu pracy. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. O SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ (Dz. U. 

Nr 139, poz. 814, z późn. zm.)  

 

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)  podręczników obowiązujących w poszczególnych oddziałach, zgodnie z zestawem 

podręczników, o którym mowa w art. 22a ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty - w przypadku szkół publicznych,] 

<d) podręczników obowiązujących w poszczególnych oddziałach, zgodnie z zestawem 

podręczników, o którym mowa w art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty – w przypadku szkół publicznych,> 

e)  liczby osób niebędących uczniami, korzystających z internatu, 

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, 

i)  liczby korzystających z biblioteki szkolnej według kategorii korzystających, 
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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; 

(pkt 2-4 pominięto) 

 

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; 

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. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

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: 

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)  stopień awansu zawodowego oraz dane dotyczące uzyskania kolejnego stopnia 

awansu zawodowego, 

h)  datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku 

pracy. 
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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. 22a ust. 4 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty, zwaną dalej "listą rzeczoznawców";] 

<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. 7 ust. 1a-1d 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: 

a)  wykształcenie, 

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. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty: 

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 
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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. 

 

[Art. 30. 

Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do zbioru danych szkoły lub placówki 

oświatowej, zbioru danych jednostki, zbioru danych nauczyciela i zbioru danych ucznia 

przekazuje dane do bazy danych SIO, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w 

stanie faktycznym, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. c-j i pkt 2-4, art. 9 

pkt 2, art. 14 pkt 25, art. 20 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, w zakresie dotyczącym rodzaju i 

wymiaru innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g, w zakresie 

dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, oraz w przypadku nauczycieli 

w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych - art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e 

oraz ust. 3 pkt 1 lit. c, w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia, i art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, 

ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5, a także danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących 

do sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty.] 

<Art. 30. 

Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do zbioru danych szkoły lub placówki 

oświatowej, zbioru danych jednostki, zbioru danych nauczyciela i zbioru danych ucznia 

przekazuje dane do bazy danych SIO, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła 

zmiana w stanie faktycznym, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. c, 

e–j i pkt 2–4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25, art. 20 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, w zakresie 

dotyczącym rodzaju i wymiaru innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz 

pkt 2 lit. g, w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, 

oraz w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach 

leczniczych – art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c, w zakresie dotyczącym 

wymiaru zatrudnienia, i art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5, a 

także danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do sprawdzianu i egzaminów, 

o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.> 
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Art. 31. 

[1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji 

oświatowej w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych jednostek, 

zbiorach danych uczniów i zbiorach danych nauczycieli oraz terminy przekazywania do 

bazy danych SIO danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. c-j i pkt 2-4, art. 9 pkt 2, art. 

14 pkt 25, art. 20 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, w zakresie dotyczącym rodzaju i wymiaru 

innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g, w zakresie 

dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, oraz w przypadku 

nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych - art. 29 

ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c, w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia, i art. 

29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5, a także danych identyfikacyjnych 

uczniów przystępujących do sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.] 

<1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji 

oświatowej w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych 

jednostek, zbiorach danych uczniów i zbiorach danych nauczycieli oraz terminy 

przekazywania do bazy danych SIO danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. c, e–j 

i pkt 2–4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25, art. 20 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, w 

zakresie dotyczącym rodzaju i wymiaru innych zajęć i czynności, o których mowa w 

art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, art. 29 ust. 

1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g, w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia 

awansu zawodowego, oraz w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych 

zorganizowanych w podmiotach leczniczych – art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 

1 lit. c, w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia, i art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 

3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5, a także danych identyfikacyjnych uczniów 

przystępujących do sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.> 

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzględniać potrzebę zapewnienia 

organom administracji publicznej, realizującym na poziomie lokalnym, regionalnym i 

krajowym politykę oświatową państwa, aktualnych danych niezbędnych do realizowania 

zadań w tym zakresie, a także planowania środków budżetowych niezbędnych do 

finansowania zadań oświatowych oraz konieczność dostosowania terminów 

przekazywania danych do bazy danych SIO do terminów przygotowywania projektu 

budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 
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USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY 

ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. 827 oraz z 2014 r. poz. 7)  

 

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)   w 2016 r. - 1.305 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. 

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 

latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017: 

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 i 2014 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.] 

<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 
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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.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY 

ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)  

 

<Art. 6a. 

1. Na rok szkolny 2015/2016 terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania 

dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola 

lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego określa dyrektor publicznego 

przedszkola albo osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego 

w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta). 

2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznego 

przedszkola integracyjnego i oddziału integracyjnego w publicznym przedszkolu 

ogólnodostępnym, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, przepis ust. 1 

stosuje się.> 

 

Art. 16. 

1. Do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 do oddziałów przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych stosuje się przepisy art. 6 i art. 7. 

[2. Do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych stosuje się przepisy art. 20a ust. 1, 2, 4, 6 i 7, art. 

20b, art. 20c, art. 20s, art. 20t, art. 20v, art. 20w ust. 1 i 2 oraz art. 20z-20ze ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.] 

<2. Do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych stosuje się przepisy art. 20a 

ust. 1, 2, 4, 6 i 7, art. 20b, art. 20c, art. 20s, art. 20t, art. 20v, art. 20w ust. 1 i 2 oraz 

art. 20z–20ze ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

a także przepis art. 6a.> 

 

 


