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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do  ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. 

o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym  

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr  365) 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1842 i 1933) 

 

[Art. 84a. 

1. Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, zwanego dalej "KNOW", może 

uzyskać: 

1)   podstawowa jednostka organizacyjna uczelni; 

2)   centrum naukowe działające w strukturze uczelni; 

3)   centrum naukowe, o którym mowa w art. 31 ust. 1; 

4)   konsorcjum naukowe, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki. 

2. Warunkami ubiegania się o nadanie statusu KNOW przez podstawową jednostkę 

organizacyjną uczelni są: 

1)   prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie, potwierdzone posiadaniem 

kategorii A+ lub A, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki; 

2)   posiadanie co najmniej jednego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 

doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki; 

3)   zapewnianie wysokiej jakości kształcenia, potwierdzonej co najmniej pozytywną oceną 

Komisji; 

4)   prowadzenie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym; 

5)   przedstawienie planu rozwoju jednostki związanego z nadaniem statusu KNOW. 
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3. W przypadku ubiegania się o nadanie statusu KNOW przez jednostki, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2-4, warunki, o których mowa w ust. 2, musi spełniać: 

1)   każda jednostka naukowa wchodząca w skład centrum naukowego, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 2; 

2)   każda podstawowa jednostka organizacyjna uczelni wchodząca w skład centrum 

naukowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3; 

3)   każdy podmiot wchodzący w skład konsorcjum naukowego. 

4. W przypadku ubiegania się o nadanie statusu KNOW przez centrum naukowe, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2, oraz konsorcjum naukowe warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, 

uważa się za spełniony, jeżeli wysoką jakość kształcenia zapewnia każda jednostka 

organizacyjna uczelni wchodząca w skład tego centrum lub konsorcjum. 

5. O status KNOW mogą ubiegać się jednostki, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, utworzone 

co najmniej dwa lata przed dniem ogłoszenia konkursu, o którym mowa w ust. 7, oraz 

składające się z dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni albo jednej 

podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni i jednej jednostki naukowej. 

6. Status KNOW, na wniosek jednostek, o których mowa w ust. 1, nadaje minister właściwy do 

spraw szkolnictwa wyższego, w drodze decyzji, na okres pięciu lat, liczony od dnia 1 

stycznia roku następującego po roku ogłoszenia wyników konkursu, o którym mowa w ust. 

7. 

7. KNOW jest wyłaniany w drodze konkursu ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego, przeprowadzanego w dziedzinie lub dziedzinach nauki lub sztuki 

określonego obszaru lub obszarów wiedzy, w oparciu o kryteria określone w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 10 oraz plan rozwoju jednostki związany z nadaniem statusu 

KNOW. 

8. Liczba KNOW w jednym obszarze wiedzy nie może być większa niż trzy. 

9. Konkurs przeprowadza komisja powoływana przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego spośród ekspertów określonych dyscyplin naukowych, w tym 

ekspertów zagranicznych. 

10. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, 

kryteria konkursu, o którym mowa w ust. 7, tryb przeprowadzania konkursu oraz sposób 

oceny wniosków, uwzględniając jakość prowadzonych badań naukowych oraz jakość 

kształcenia i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 
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11. KNOW jest dofinansowywany z dotacji na zadania projakościowe, o której mowa w art. 

94b ust. 1 pkt 1. 

12. Status KNOW uwzględnia się przy ubieganiu się o środki z budżetu państwa i środki z 

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji dotyczących 

infrastruktury badawczej oraz inwestycji związanych z dydaktyką. 

 

Art. 84b. 

1. KNOW przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego raporty 

prezentujące osiągnięte wyniki przeprowadzonych badań naukowych i ich powiązania z 

procesem dydaktycznym, rozwojem kadry naukowej oraz otoczeniem społeczno-

gospodarczym, a także informację o prowadzonych studiach doktoranckich oraz 

wydatkowaniu dotacji, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1. Raporty przekazuje się za 

okres trzydziestu miesięcy (raport cząstkowy) oraz po upływie pięciu lat (raport końcowy) 

od dnia nadania statusu KNOW. 

2. Komisja, o której mowa w art. 84a ust. 9, na podstawie raportów dokonuje oceny efektów 

działania KNOW. Oceny są przekazywane ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa 

wyższego. 

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może, w drodze decyzji, cofnąć nadany 

status KNOW, w przypadku gdy: 

1)   KNOW przestał spełniać co najmniej jeden z warunków ubiegania się o nadanie 

statusu KNOW; 

2)   z oceny raportu cząstkowego dokonanej przez komisję wynika, że KNOW nie realizuje 

planu, o którym mowa w art. 84a ust. 2 pkt 5. 

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może, w drodze decyzji, przedłużyć 

status KNOW na okres kolejnych pięciu lat, jeżeli z oceny raportu końcowego dokonanej 

przez komisję wynika, że KNOW realizuje działania określone w planie, o którym mowa w 

art. 84a ust. 2 pkt 5, a osiągane efekty stanowią istotny wkład w rozwój dydaktyki 

akademickiej i badań naukowych oraz są w wysokim stopniu konkurencyjne w skali 

międzynarodowej.] 

 

Art. 94b. 

1. W budżecie państwa jest określana dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań 

projakościowych, przeznaczona na: 
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[1)   dofinansowanie jednostek organizacyjnych mających status KNOW, w tym z tytułu 

dodatku do wynagrodzenia dla pracowników oraz specjalnych stypendiów naukowych 

dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich oraz specjalnych stypendiów 

naukowych dla studentów;] 

2)   dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących 

kierunek studiów, który uzyskał ocenę wyróżniającą Komisji w ramach oceny 

programowej; 

3)    (uchylony); 

4)   finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów 

doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych; dotacja nie przysługuje, 

jeżeli: 

a)  wydano prawomocną decyzję o cofnięciu uprawnienia do prowadzenia w danej 

uczelni jednego z kierunków studiów w okresie ostatnich pięciu lat lub 

b)  kierunek studiów prowadzony w uczelni lub jej podstawowej jednostce 

organizacyjnej uzyskał ocenę negatywną Komisji w ramach oceny programowej; 

5)   finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich, o których mowa w 

art. 200a, dla nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów w uczelniach publicznych i 

niepublicznych[.] <,> 

<6) dofinansowanie uczelni publicznych, w których w danym roku akademickim 

rozpoczęli studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie studenci, 

którzy w roku rozpoczęcia studiów uzyskali najlepsze wyniki egzaminów 

maturalnych.> 

[1a. Dotacja, o której mowa w ust. 1, może być także przeznaczona na dofinansowanie 

podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy 

jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. 

2. Zadania określone w ust. 1a są finansowane w drodze konkursu.] 

[3. Wydatki budżetu państwa planowane na dotację, o której mowa w ust. 1 i 1a, są 

waloryzowane corocznie co najmniej o średnioroczny wskaźnik, o którym mowa w art. 93 

ust. 2. 

4. Dotacja, o której mowa w ust. 1 i 1a, jest udzielana z budżetu państwa z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.] 
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<3. Wydatki budżetu państwa planowane na dotację, o której mowa w ust. 1, są 

waloryzowane corocznie co najmniej o średnioroczny wskaźnik, o którym mowa w 

art. 93 ust. 2. 

4. Dotacja, o której mowa w ust. 1, jest udzielana z budżetu państwa z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.> 

 

[Art. 94c. 

Środki finansowe przyznawane na finansowanie zadań określonych w art. 94 ust. 1 pkt 1-9 i 

11, ust. 4 i 4a oraz art. 94b ust. 1 i 1a są przekazywane w formie dotacji podmiotowej, a 

środki finansowe na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, a także 

zakupów środków trwałych służących kształceniu studentów i doktorantów, będących osobami 

niepełnosprawnymi, określone w art. 94 ust. 1 pkt 10, są przekazywane w formie dotacji 

celowej.] 

<Art. 94c. 

Środki finansowe przyznawane na finansowanie zadań określonych w art. 94 ust. 1 pkt 

1–9 i 11, ust. 4 i 4a oraz art. 94b ust. 1 są przekazywane w formie dotacji podmiotowej, a 

środki finansowe na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, a 

także zakupów środków trwałych służących kształceniu studentów i doktorantów, 

będących osobami niepełnosprawnymi, określone w art. 94 ust. 1 pkt 10, są 

przekazywane w formie dotacji celowej.> 

 

[Art. 96a. 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

podziału i tryb przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań 

projakościowych, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz ust. 1a, biorąc pod 

uwagę: 

1)   w zakresie zadań, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1 - możliwość ich dofinansowania 

przez okres posiadania statusu KNOW, uwzględniając dane o liczbie nauczycieli 

akademickich, a w jednostkach naukowych - pracowników naukowych, a także 

uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i studentów studiów stacjonarnych w 

jednostkach organizacyjnych posiadających status KNOW, 

2)   w zakresie zadań, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 2 - możliwość dofinansowania nie 

więcej niż dwudziestu pięciu podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni przez 
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okres trzech lat, uwzględniając dane o liczbie nauczycieli akademickich, studentów 

studiów stacjonarnych i uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w jednostkach 

organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek studiów, który uzyskał ocenę 

wyróżniającą Komisji w ramach oceny programowej, 

3)  w zakresie zadań, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 5 - dane o liczbie uczestników 

stacjonarnych studiów doktoranckich, 

4)  w zakresie zadań, o których mowa w art. 94b ust. 1a - poprawę jakości kształcenia oraz 

restrukturyzację organizacyjną i programową zgodną z Krajowymi Ramami Kwalifikacji 

- uwzględniając jakość badań naukowych i kształcenia.] 

 

<Art. 96a. 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób podziału i tryb przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 2, 5 i 6, biorąc pod uwagę jakość 

kształcenia, a ponadto: 

1) w zakresie zadań, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 2 – możliwość 

dofinansowania nie więcej niż dwudziestu pięciu podstawowych jednostek 

organizacyjnych uczelni przez okres trzech lat, dane o liczbie nauczycieli 

akademickich, studentów studiów stacjonarnych i uczestników stacjonarnych 

studiów doktoranckich w jednostkach organizacyjnych uczelni prowadzących 

kierunek studiów, który uzyskał ocenę wyróżniającą Komisji w ramach oceny 

programowej, oraz jakość badań naukowych; 

2) w zakresie zadań, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 5 – dane o liczbie 

uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich; 

3) w zakresie zadań, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 6 – możliwość 

dofinansowania uczelni publicznej przez okres roku, dane o liczbie studentów, 

którzy w danym roku akademickim rozpoczęli studia pierwszego stopnia lub 

jednolite studia magisterskie i w roku rozpoczęcia studiów: 

a) z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu na poziomie 

rozszerzonym lub dwujęzycznym uzyskali 100% punktów możliwych do 

zdobycia lub 
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b) stanowili nie więcej niż 3% osób, które przystąpiły do części pisemnej egzaminu 

maturalnego z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym i 

uzyskały co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia.> 

 

<Art. 96b. 

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w celu przyznania dotacji, o której 

mowa w art. 94b ust. 1 pkt 6, pozyskuje od: 

1) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 9a ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) – dane 

obejmujące wyniki egzaminu maturalnego w danym roku z poszczególnych 

przedmiotów na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, przedstawione w 

procentach na skali centylowej; 

2) okręgowych komisji egzaminacyjnych, o których mowa w art. 9c ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty: 

a) numery PESEL albo 

b) imiona, nazwiska, płeć i daty urodzenia – w przypadku braku numeru PESEL 

– osób, które w danym roku uzyskały najlepsze wyniki egzaminu maturalnego z 

poszczególnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, 

mieszczące się w przedziałach ustalonych przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego, wraz z tymi wynikami. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są przekazywane ministrowi właściwemu do spraw 

szkolnictwa wyższego w postaci elektronicznej w terminie: 

1) do dnia 30 września – w przypadku danych przekazywanych przez Centralną 

Komisję Egzaminacyjną; 

2) do dnia 30 listopada – w przypadku danych przekazywanych przez okręgowe 

komisje egzaminacyjne. 

3. Na podstawie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz danych, o których mowa w 

art. 170c ust. 2, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ustala liczbę 

studentów niezbędną do obliczenia wysokości dotacji, o której mowa w art. 94b ust. 1 

pkt 6. Minister może zlecić to zadanie instytutowi badawczemu, któremu zlecił, w 

drodze umowy, administrowanie bazami danych Systemu POL-on, zapewniając na 

ten cel środki finansowe. 
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4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie upublicznia ani nie udostępnia 

danych, o których mowa w ust. 1. 

5. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są przechowywane przez okres pięciu lat, 

liczony od początku roku następującego po roku przyznania dotacji, o której mowa 

w art. 94b ust. 1 pkt 6.> 

 

Art. 106a. 

1. W przypadku gdy w uczelni niepublicznej niewykorzystane środki pochodzące z dotacji na 

dofinansowanie zadania, o którym mowa w art. 94 ust. 4 lub 4a lub art. 94b ust. 1, na 

koniec poprzedniego roku budżetowego przewyższają kwotę dotacji kalkulacyjnej na 

dofinansowanie danego zadania na dany rok budżetowy: 

1)   minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie przyznaje uczelni dotacji na 

dofinansowanie danego zadania; 

2)   uczelnia dokonuje zwrotu do budżetu państwa niewykorzystanych środków dotacji na 

dofinansowanie danego zadania w kwocie stanowiącej różnicę między stanem środków 

na koniec poprzedniego roku budżetowego a wysokością dotacji kalkulacyjnej. 

2. Do zwrotu środków stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych dotyczące zwrotu dotacji niewykorzystanej do końca roku 

budżetowego, z tym że dotacja podlega zwrotowi w terminie siedmiu dni od dnia 

otrzymania przez uczelnię od ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 

informacji o wysokości dotacji kalkulacyjnej. 

3. Wysokość dotacji kalkulacyjnej ustala się dla zadań, o których mowa: 

1)  w art. 94 ust. 4 - biorąc pod uwagę dane o liczbie studentów i doktorantów, w tym 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, oraz liczbie studentów i 

doktorantów, będących osobami niepełnosprawnymi; 

2)  w art. 94 ust. 4a - biorąc pod uwagę dane o liczbie studentów i doktorantów, będących 

osobami niepełnosprawnymi; 

[3)  w art. 94b ust. 1 pkt 1 - biorąc pod uwagę dane o liczbie nauczycieli akademickich, a 

w jednostkach naukowych - pracowników naukowych, a także uczestników 

stacjonarnych studiów doktoranckich i studentów studiów stacjonarnych w 

jednostkach organizacyjnych posiadających status KNOW, oraz możliwość 

dofinansowania jednostek organizacyjnych w okresie posiadania statusu KNOW;] 
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4)  w art. 94b ust. 1 pkt 2 - biorąc pod uwagę dane o liczbie nauczycieli akademickich, 

studentów studiów stacjonarnych i uczestników stacjonarnych studiów 

doktoranckich w jednostkach organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek 

studiów, który uzyskał ocenę wyróżniającą Komisji w ramach oceny programowej, 

oraz możliwość dofinansowania jednostek organizacyjnych uczelni przez okres 

trzech lat; 

5)  w art. 94b ust. 1 pkt 4 - biorąc pod uwagę liczbę uczestników stacjonarnych studiów 

doktoranckich i kosztochłonność stacjonarnych studiów doktoranckich w 

poszczególnych dziedzinach nauki i sztuki; 

6)  w art. 94b ust. 1 pkt 5 - biorąc pod uwagę dane o liczbie uczestników stacjonarnych 

studiów doktora 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 

późn. zm.) 

 

Art. 9a. 

1. Tworzy się Centralną Komisję Egzaminacyjną z siedzibą w Warszawie. 

2. Do zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej należy w szczególności: 

1)   przygotowywanie i ustalanie materiałów egzaminacyjnych, w szczególności zadań i 

arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 

maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów 

eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3; 

2)   przygotowywanie i ustalanie zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do 

przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o 

których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, w celu zapewnienia porównywalności oceniania; 

3)  opracowywanie i ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej informatorów zawierających w szczególności przykładowe 

zadania, jakie mogą wystąpić na egzaminie gimnazjalnym, egzaminie maturalnym, 
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egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminach 

eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, wraz z rozwiązaniami; 

4)  organizowanie druku i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych; realizację wybranych 

zadań w zakresie druku i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych dyrektor Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej może powierzyć dyrektorom okręgowych komisji 

egzaminacyjnych, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na racjonalność wydatków 

związanych z przeprowadzaniem egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów 

eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3; 

5)  analizowanie wyników egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o 

których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, a także składanie ministrowi właściwemu do spraw 

oświaty i wychowania corocznych sprawozdań dotyczących wyników tych egzaminów; 

<5a) współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego w zakresie, 

o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 i 1933);> 

6)  przygotowywanie, we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, 

materiałów szkoleniowych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów; 

7)  współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie egzaminowania; 

8)  inicjowanie lub organizowanie badań, analiz i testów diagnostycznych oraz 

opracowywanie nowych rozwiązań w zakresie egzaminowania; 

9)  realizowanie porozumień międzynarodowych i międzyresortowych w zakresie 

przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o 

których mowa w art. 10 ust. 1 i 3; 

10)  ogłaszanie każdego roku w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej: 

a)  komunikatów w sprawie: 

–  harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego w terminie głównym i terminie dodatkowym, a w przypadku 

egzaminu maturalnego - również w terminie poprawkowym, egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, 

o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, w tym: 
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-- terminów ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 

maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

-- terminów przekazywania szkołom wyników egzaminu gimnazjalnego i części 

pisemnej egzaminu maturalnego oraz zaświadczeń o szczegółowych 

wynikach egzaminu gimnazjalnego, świadectw dojrzałości, aneksów do 

świadectw dojrzałości i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego, 

-- terminów przekazywania szkołom, placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 

3a, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy 

zawodowe, o których mowa w art. 68a ust. 2, wyników egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz terminów przekazywania 

szkołom, placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 3a, i pracodawcom 

świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz terminów 

przekazywania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe, 

–  materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie 

gimnazjalnym, egzaminie maturalnym, egzaminie potwierdzającym kwalifikacje 

w zawodzie oraz egzaminach eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 

i 3, a także listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków 

programowania - w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki, 

–  szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania 

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w 

art. 10 ust. 1 i 3, do potrzeb osób, o których mowa w art. 44zzr, art. 44zzzf i art. 

44zzzh, 

b)  informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, 

egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz 

egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3. 

 

Art. 9c. 

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

okręgowe komisje egzaminacyjne oraz określa ich zasięg terytorialny. 

1a.  Okręgowe komisje egzaminacyjne podlegają Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

2.  Do zadań okręgowej komisji egzaminacyjnej należy w szczególności: 
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1)  przeprowadzanie egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o 

których mowa w art. 10 ust. 1 i 3; 

2)  przygotowywanie propozycji zadań i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania 

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 

10 ust. 1 i 3, w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną; 

3)   przygotowywanie propozycji zadań do informatorów, o których mowa w art. 9a ust. 2 

pkt 3, w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną; 

4)   przeprowadzanie próbnego zastosowania zadań w zakresie określonym przez 

Centralną Komisję Egzaminacyjną, w warunkach zapewniających ich ochronę przed 

nieuprawnionym ujawnieniem; 

5)  analizowanie wyników egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o 

których mowa w art. 10 ust. 1 i 3; 

6)   opracowywanie i przekazywanie: 

a)  dyrektorom szkół, organom prowadzącym szkoły i kuratorom oświaty 

sprawozdań z przeprowadzonego egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 

maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

b)  kuratorom oświaty sprawozdań z przeprowadzonych egzaminów 

eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3; 

7)   prowadzenie ewidencji egzaminatorów zamieszkujących na terenie objętym 

właściwością danej okręgowej komisji egzaminacyjnej; 

8)   szkolenie kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów; 

9)   udzielanie szkołom, placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 3a, pracodawcom i 

podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 

68a ust. 2, upoważnień do przeprowadzania części praktycznej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz części pisemnej tego egzaminu 

przeprowadzanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego, o których mowa w art. 

44zzzl ust. 1; 

10)  współpraca z innymi okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi; 

11)  współpraca z kuratorami oświaty właściwymi ze względu na zasięg terytorialny 

okręgowej komisji egzaminacyjnej w sprawach związanych z przeprowadzaniem 
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egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 

10 ust. 1 i 3; 

<11a) współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego w zakresie, 

o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym;> 

12)  wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

2a. (uchylony). 

2b. Dla celów przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie okręgowe komisje egzaminacyjne 

nadają szkołom, placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 3a, pracodawcom i podmiotom 

prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 68a ust. 2, 

indywidualne numery identyfikacyjne. 

3. Do ewidencji egzaminatorów, z zastrzeżeniem ust. 4, może być wpisana osoba, która: 

1)  posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, z 

zakresu której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny, 

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, albo jest nauczycielem 

akademickim specjalizującym się w dziedzinie, z którą są związane zajęcia 

edukacyjne wchodzące w zakres egzaminu; 

2)   posiada, uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, co 

najmniej trzyletni staż pracy dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej 

o uprawnieniach szkoły publicznej, zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole 

wyższej albo co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku wymagającym 

kwalifikacji pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu 

administracji rządowej, kuratorium oświaty lub innej jednostce sprawującej nadzór 

pedagogiczny; 

3)   spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2-4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 

Karta Nauczyciela; 

4)  ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów 

organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną, zakończone egzaminem ze 

znajomości zasad przeprowadzania, w szczególności oceniania, egzaminu 
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gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie. 

4. Do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie może również być wpisana osoba, która jest przedstawicielem 

pracodawcy lub organizacji pracodawców albo stowarzyszenia lub samorządu 

zawodowego oraz: 

1)   posiada kwalifikacje wymagane od instruktora praktycznej nauki zawodu i spełnia 

warunki określone w ust. 3 pkt 3 i 4 albo 

2)   posiada przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za 

odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, o którym 

mowa w art. 7 ust. 1d, i spełnia warunki określone w ust. 3 pkt 3 i 4. 

5. Skreślenie z ewidencji egzaminatorów następuje: 

1)   na wniosek egzaminatora; 

2)   w przypadku: 

a)  nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w okresowych szkoleniach 

egzaminatorów, organizowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 

b)  nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach dotyczących 

przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, 

o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, do których egzaminator został wyznaczony 

przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, 

c)  nieprzestrzegania przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu 

gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 

i 3, lub zasad oceniania rozwiązań zadań, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2; 

3)   w razie niespełniania warunków, o których mowa w ust. 3 pkt 3; 

4)   w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa. 

6. Wpis do ewidencji egzaminatorów, odmowa wpisu oraz skreślenie z ewidencji następuje w 

drodze decyzji administracyjnej dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

7. Organem wyższego stopnia w stosunku do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w 

sprawach, o których mowa w ust. 6, jest dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

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

ramowy program szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposób prowadzenia 
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ewidencji egzaminatorów oraz tryb wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji, 

uwzględniając w szczególności obowiązkowy wymiar godzin szkolenia, a także 

dokumenty wymagane od osób ubiegających się o wpis do ewidencji oraz zakres danych 

wpisywanych w ewidencji. 

9. W przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których 

mowa w art. 10 ust. 1 i 3, w zakresie ustalonym w przepisach prawa, biorą udział 

egzaminatorzy i nauczyciele, a w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie - także pracodawcy lub upoważnieni przez nich pracownicy oraz podmioty 

prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 68a ust. 2, lub 

upoważnieni przez nich pracownicy. W przeprowadzaniu części ustnej egzaminu 

maturalnego mogą również brać udział nauczyciele akademiccy. 

10. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zawiera z egzaminatorami, z zastrzeżeniem 

ust. 12, a w przypadku egzaminu maturalnego również z nauczycielami akademickimi 

biorącymi udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego, umowy 

określające zakres ich obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia. 

11. Nauczyciele biorący udział w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 

maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wykonują czynności 

związane z przeprowadzaniem tych egzaminów w ramach czynności i zajęć, o których 

mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, oraz 

ustalonego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 12. 

12. Nauczyciele, w tym nauczyciele będący egzaminatorami, biorący udział w 

przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego, wykonują czynności związane z 

przeprowadzaniem tej części egzaminu w ramach zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. W przypadku wykonywania 

tych czynności w wymiarze przekraczającym tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycielowi 

przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe na zasadach określonych w art. 

35 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela. 
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USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. O POŻYCZKACH I KREDYTACH STUDENCKICH (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1026 i 1198 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1311) 

 

[Art. 11. 

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego powołuje Komisję do Spraw Pożyczek i 

Kredytów Studenckich, zwaną dalej "Komisją". 

2. W skład Komisji wchodzą: 

1)   dwaj przedstawiciele ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z których 

jeden pełni funkcję przewodniczącego; 

2)   dwaj przedstawiciele ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

2a)  przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego; 

3)   rektor szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej powołany spośród kandydatów 

zgłoszonych przez rektorów szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych; 

3a)  kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, o której mowa w 

ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr. 65 poz. 595, z późn. zm.), innej niż 

jednostka organizacyjna szkoły wyższej, powołany spośród kandydatów zgłoszonych 

przez kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie, 

innych niż jednostki organizacyjne szkoły wyższej; 

4)   czterej przedstawiciele studentów powołani spośród kandydatów zgłoszonych przez 

ogólnopolskie porozumienie samorządów studenckich lub ogólnopolskie organizacje 

studenckie. 

3. Tryb pracy Komisji określa uchwalony przez nią regulamin. Regulamin zatwierdza minister 

właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w drodze zarządzenia. 

 

Art. 12. 

1. Do zadań Komisji należy analizowanie i opiniowanie w szczególności: 

1)   wysokości oprocentowania pożyczek studenckich oraz wysokości odsetek od kredytów 

studenckich spłacanych przez studentów; 

2)   projektu rocznego planu finansowego Funduszu; 

3)   szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania i spłacania oraz umarzania 

kredytów studenckich i pożyczek studenckich; 

4)   zasad zawierania umów, o których mowa w art. 5; 
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5)   sytuacji materialnej i socjalno-bytowej studentów i przedstawianie ministrowi 

właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego wniosków i propozycji działań 

zmierzających do jej poprawy. 

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego zapewnia obsługę administracyjną oraz 

środki finansowe niezbędne dla funkcjonowania Komisji.] 

 

Art. 14. 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa 

wyższego, nie później niż do dnia 31 maja, sprawozdanie z działalności oraz wyników 

Funduszu, obejmujące także bilans i rachunek wyników za poprzedni rok obrotowy, wraz z 

wnioskami co do wysokości dotacji budżetowej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1. 

[2. Sprawozdanie z działalności oraz wyników Funduszu zatwierdza minister właściwy do 

spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Komisji.] 

 

 

 

 


