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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty  

oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 989) 

 

 

U S T A W A   z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 

1000, 1290 i 1669) 

Art. 2. 

System oświaty obejmuje: 

[1) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkola 

integracyjne i specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;] 

<1) przedszkola, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami specjalnymi lub 

integracyjnymi, a także inne formy wychowania przedszkolnego;> 

2) szkoły: 

a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, 

integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, 

sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego, 

b) ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami 

integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, 

sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz 

rybołówstwa, 

c) artystyczne; 

3) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, 

umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form 

wypoczynku i organizacji czasu wolnego; 

[4) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki 

dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie 

wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;] 
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<4) placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, 

umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych;> 

5) placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i 

uzdolnień artystycznych; 

6) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające 

dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a 

także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; 

7) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne 

ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i 

młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i 

wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i 

młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w 

art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 

8) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 

miejscem stałego zamieszkania; 

9) placówki doskonalenia nauczycieli; 

10) biblioteki pedagogiczne; 

11) kolegia pracowników służb społecznych. 

Art. 3. 

1. System oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także 

osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. 

<1a. System oświaty w zakresie kształcenia zawodowego wspierają także pracodawcy, 

organizacje pracodawców, samorządy gospodarcze lub inne organizacje 

gospodarcze, stowarzyszenia lub samorządy zawodowe, sektorowe rady do spraw 

kompetencji oraz Rada Programowa do spraw kompetencji, o których mowa w 

ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).> 
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2. Organy administracji publicznej prowadzące szkoły i placówki współdziałają z 

podmiotami, o których mowa w [ust. 1] < ust. 1 i 1a>, w wykonywaniu zadań 

wymienionych w art. 1. 

3. System oświaty mogą wspierać także jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej 

oraz jednostki innych właściwych służb w działaniach służących podnoszeniu 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

4. Organy administracji publicznej, w tym organy prowadzące szkoły i placówki, 

współdziałają z podmiotami, o których mowa w ust. 3, w zapewnieniu właściwych 

warunków realizacji zadań wymienionych w ust. 3, w szczególności w prowadzeniu zajęć 

edukacyjnych z zakresu podnoszenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Art. 4. 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole; 

2) 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. 127 ust. 

19 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. 128 ust. 3; 

3) 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. 

127 ust. 19 pkt 2; 

4) 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 
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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 lub matematykę; 

5) szkole integracyjnej - należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały są 

oddziałami integracyjnymi; 

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

oddziałami dwujęzycznymi; 

7) szkole rolniczej - należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą 

wyłącznie w zawodach dla rolnictwa, dla których, zgodnie z [klasyfikacją zawodów 

szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1] <klasyfikacją zawodów 

szkolnictwa branżowego, o której mowa w pkt 24a>, ministrem właściwym jest 

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

minister właściwy do spraw rynków rolnych; 

8) szkole leśnej - należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą wyłącznie 

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

zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1] <klasyfikacją zawodów szkolnictwa 

branżowego, o której mowa w pkt 24a>, ministrem właściwym jest minister właściwy 

do spraw środowiska; 

9) szkole morskiej - należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą 

wyłącznie w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej, dla których, zgodnie z 

[klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1] 

<klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w pkt 24a>, 

ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej; 

10) szkole żeglugi śródlądowej - należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową 

kształcącą wyłącznie w zawodach podstawowych dla żeglugi śródlądowej, dla których, 

zgodnie z [klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 

1] <klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w pkt 24a>, 

ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej; 

11) szkole rybołówstwa - należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą 

wyłącznie w zawodach podstawowych dla rybołówstwa, dla których, zgodnie z 

[klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1] 

<klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w pkt 24a> , 
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ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rybołówstwa; 

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

nauczanie jest prowadzone zgodnie z programem nauczania ustalonym przez zagraniczną 

instytucję edukacyjną; 

13) oddziale przygotowawczym - należy przez to rozumieć oddział szkolny dla osób 

niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, 

podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w 

szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, które nie znają języka 

polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, jak 

również wykazują zaburzenia w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z 

różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, co wymaga 

dostosowania procesu i organizacji kształcenia do ich potrzeb i możliwości 

edukacyjnych, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 165 ust. 

16 pkt 2; 

14) placówce - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-8 

i 10; 

[15) placówce rolniczej - należy przez to rozumieć placówki i ośrodki wymienione w art. 2 

pkt 4, 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. 46 ust. 1, ministrem właściwym jest 

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

minister właściwy do spraw rynków rolnych;] 

<15) placówce rolniczej – należy przez to rozumieć placówki i centra, o których mowa 

w art. 2 pkt 4, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz 

kwalifikacji zawodowych wyłącznie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją 

zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w pkt 24a, ministrem właściwym 

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

lub minister właściwy do spraw rynków rolnych;> 

16) organie prowadzącym szkołę lub placówkę - należy przez to rozumieć ministra, jednostkę 

samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne; 

17) kuratorze oświaty - należy przez to rozumieć kierownika kuratorium oświaty jako 

jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w 

województwie; 
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18) nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego szkoły, placówki i placówki doskonalenia nauczycieli; 

19) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

20) uczniach - należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków; 

21) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361); 

22) oddziale sportowym lub oddziale mistrzostwa sportowego - należy przez to rozumieć 

oddział szkolny, w którym są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie 

sportowe, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ust. 5; 

[23) centrach kształcenia ustawicznego albo centrach kształcenia praktycznego - należy 

przez to rozumieć rodzaj odpowiednio placówki kształcenia ustawicznego i placówki 

kształcenia praktycznego;] 

24) podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej 

kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia 

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 wychowawczo-

profilaktyczne szkoły, uwzględniane odpowiednio w programach wychowania 

przedszkolnego, programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz 

umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także 

warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych; 

<24a) klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – należy przez to rozumieć 

klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 46 ust. 1; 

24b) klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego – należy przez to rozumieć 

klasyfikację zawodów szkolnictwa artystycznego, o której mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 46a ust. 1;> 

[25) 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 
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ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, oraz warunki realizacji kształcenia w 

zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalną 

liczbę godzin kształcenia zawodowego;] 

<25) podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego – należy 

przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania 

opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności 

zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodu 

lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, uwzględnianych w programach 

nauczania, oraz kryteria weryfikacji tych efektów, umożliwiające ustalenie 

kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki realizacji 

kształcenia w zawodzie, w tym wyposażenie i sprzęt niezbędne do realizacji tego 

kształcenia oraz minimalną liczbę godzin kształcenia w zawodzie;> 

<25a)  podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa artystycznego – 

należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania 

opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności 

zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla 

zawodu, uwzględnianych w programach nauczania i umożliwiających ustalenie 

kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, oraz warunki realizacji 

kształcenia w zawodzie, w tym wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz 

minimalną liczbę godzin kształcenia w zawodzie;> 

26) programie wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do danych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć program, o 

którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy o systemie oświaty; 

[27) programie nauczania do zawodu - należy przez to rozumieć program, o którym mowa 

w art. 3 pkt 13c ustawy o systemie oświaty;] 

<27)  programie nauczania zawodu – należy przez to rozumieć program, o którym 

mowa w art. 3 pkt 13c ustawy o systemie oświaty;> 

28) zadaniach oświatowych jednostek samorządu terytorialnego - należy przez to rozumieć 

zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej; 

<28a) szkole prowadzącej kształcenie zawodowe – należy przez to rozumieć: 

a) szkoły, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b, c, e i f, prowadzące kształcenie w 

zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, do których 

są przyjmowane: 
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– w przypadku szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b i c – osoby 

niepełnoletnie oraz niepełnoletnie i pełnoletnie osoby objęte kształceniem 

specjalnym zorganizowanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 

ust. 19 pkt 2, 

– w przypadku szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. e i f – niepełnoletnie i 

pełnoletnie osoby, oraz 

b) szkoły artystyczne;> 

[29) szkole dla dorosłych - należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa w art. 18 ust. 1 

pkt 1 i 2 lit. a i f, 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;] 

<29) szkole dla dorosłych – należy przez to rozumieć szkołę, o której mowa w art. 18 

ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której 

są przyjmowane osoby pełnoletnie oraz kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w 

którym są przyjmowane do szkoły;> 

<29a)  kształceniu w formie dziennej – należy przez to rozumieć kształcenie, które 

odbywa się przez 5 dni w tygodniu albo przez 6 dni w tygodniu w przypadkach 

określonych w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 111 pkt 14 lub 

art. 113 pkt 9; 

29b) kształceniu w formie stacjonarnej – należy przez to rozumieć kształcenie, które 

odbywa się przez 3 lub 4 dni w tygodniu, zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 111 pkt 14; 

29c) kształceniu w formie zaocznej – należy przez to rozumieć kształcenie, które 

odbywa się co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych przypadkach – co tydzień 

przez 2 dni, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 111 pkt 14; 

29d) szkole polskiej – należy przez to rozumieć szkołę przy przedstawicielstwie 

dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym 

Rzeczypospolitej Polskiej, która umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół 

funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełnianie wykształcenia w 

zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami 

programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkół 

polskich;> 

[30) kształceniu ustawicznym - należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla 



- 9 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny; 

31) 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 4, a także kwalifikacyjne kursy zawodowe;] 

<30) kształceniu ustawicznym – należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla 

dorosłych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych, a także 

uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 

formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny; 

31) formach pozaszkolnych – należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i 

uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, o których mowa w 

art. 117 ust. 1a;> 

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

niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z 

niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną albo z 

autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych 

niepełnosprawności; 

33) specyficznych trudnościach w uczeniu się - należy przez to rozumieć trudności w uczeniu 

się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w 

przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-

motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi; 

<33a) zawodzie – należy przez to rozumieć również zawód o charakterze pomocniczym 

określony w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;> 

[34) 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; 

35) 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;] 

<34) kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – należy przez to rozumieć wyodrębniony 

w zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie 
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potwierdza certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję 

egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie jednej kwalifikacji; 

35) kwalifikacyjnym kursie zawodowym – należy przez to rozumieć kurs, którego 

program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodzie 

szkolnictwa branżowego w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie 

umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji;> 

<35a) kursie umiejętności zawodowych – należy przez to rozumieć kurs, którego 

program nauczania uwzględnia: 

a) podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w 

zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej 

kwalifikacji albo 

b) efekty kształcenia właściwe dla dodatkowych umiejętności zawodowych 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1; 

35b) kursie kompetencji ogólnych – należy przez to rozumieć kurs, którego program 

nauczania uwzględnia dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia 

ogólnego; 

35c) turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – należy przez 

to rozumieć formę kształcenia zawodowego teoretycznego młodocianych 

pracowników w zakresie zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia, którego 

program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w tym 

zawodzie;> 

[36) egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - należy przez to rozumieć 

egzamin, o którym mowa w art. 3 pkt 21 ustawy o systemie oświaty;] 

<36) egzaminie zawodowym – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w 

art. 3 pkt 21 ustawy o systemie oświaty;> 

37) egzaminie maturalnym - należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 3 pkt 

21c ustawy o systemie oświaty; 

38) egzaminie ósmoklasisty - należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 3 pkt 

21d ustawy o systemie oświaty; 

39) podręczniku - należy przez to rozumieć podręcznik, o którym mowa w art. 3 pkt 23 

ustawy o systemie oświaty; 

40) materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał edukacyjny, o którym mowa 

w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty; 
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41) materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał ćwiczeniowy, o którym 

mowa w art. 3 pkt 25 ustawy o systemie oświaty; 

42) wielodzietności rodziny - należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej 

dzieci; 

43) samotnym wychowywaniu dziecka - należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka 

przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej 

prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje 

wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem; 

44)  ustawie o finansowaniu zadań oświatowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 

października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203). 

Art. 8. 

1. Szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. 

2. Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 4-13, może być zakładana i prowadzona przez: 

1) jednostkę samorządu terytorialnego; 

2) inną osobę prawną; 

3) osobę fizyczną. 

3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki 

publiczne. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej mogą zakładać i 

prowadzić publiczne szkoły i placówki, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 49. 

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania: 

1) zakłada i prowadzi: 

[a) szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 

konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które 

umożliwiają uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty 

innych państw uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum 

ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i 

planami nauczania dla szkolnych punktów konsultacyjnych,] 

<a) szkoły polskie,> 

b) publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym; 

2) może zakładać i prowadzić: 
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a) publiczne szkoły i placówki o charakterze eksperymentalnym, 

b) publiczne placówki kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym, 

c) szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, 

urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, 

które: 

– prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą 

zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w przepisach wydanych 

na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lub 

– umożliwiają uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty 

innych państw uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum 

ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i 

planami nauczania dla [szkolnych punktów konsultacyjnych] <szkół polskich>. 

6. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zakłada i prowadzi 

publiczne szkoły artystyczne oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów 

szkół artystycznych, a także może zakładać i prowadzić placówki doskonalenia nauczycieli 

szkół artystycznych. 

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa może zakładać i prowadzić: 

1) publiczne szkoły rolnicze oraz placówki rolnicze o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym; 

2) publiczne placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają 

w szkołach rolniczych. 

8. Minister właściwy do spraw środowiska może zakładać i prowadzić publiczne szkoły leśne. 

9. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może zakładać i prowadzić publiczne 

szkoły morskie. 

10. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej może zakładać i prowadzić publiczne 

szkoły żeglugi śródlądowej. 

11. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może zakładać i prowadzić publiczne szkoły 

rybołówstwa. 

12. Minister Sprawiedliwości może zakładać i prowadzić publiczne szkoły i placówki w 

zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz publiczne szkoły i placówki 

przy zakładach karnych i aresztach śledczych. Szkoły i placówki przy zakładach karnych i 

aresztach śledczych działają w ramach ich struktury. 

13. Szkoły kształcące w zawodzie technik pożarnictwa może zakładać i prowadzić wyłącznie 
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minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

14. Minister właściwy do spraw zdrowia może założyć i prowadzić publiczną placówkę 

doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym w 

zakresie nauczania w zawodach, dla których zgodnie z [klasyfikacją zawodów szkolnictwa 

zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1] <klasyfikacją zawodów szkolnictwa 

branżowego> , ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia. 

<14a. Ministrowie właściwi do spraw zawodów określonych w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa branżowego, niewymienieni w ust. 4–14, mogą zakładać i prowadzić 

publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe oraz placówki i centra, o których 

mowa w art. 2 pkt 4, kształcące wyłącznie w zawodach, dla których są właściwi.> 

15. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi 

lub specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania 

przedszkolnego, o których mowa w art. 32 ust. 2, szkół podstawowych, w tym 

integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, z wyjątkiem szkół 

podstawowych specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, szkół 

w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. 

16. Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół 

ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub 

specjalnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w 

art. 2 pkt 3-8, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, 

należy do zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem ust. 6. 

17. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których 

prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką 

samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest 

zadaniem własnym, a w przypadku szkół artystycznych - z ministrem właściwym do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

18. Przepis ust. 17 stosuje się również w przypadku przekazywania szkół i placówek 

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. 

19. Prowadzenie szkół artystycznych oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla 

uczniów szkół artystycznych, a także placówek doskonalenia nauczycieli szkół 

artystycznych może być przekazywane w drodze porozumienia między ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego a jednostką samorządu 

terytorialnego. 
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20. Prowadzenie publicznych szkół rolniczych i placówek rolniczych o znaczeniu 

regionalnym i ponadregionalnym, publicznych szkół leśnych oraz publicznych szkół 

morskich, publicznych szkół żeglugi śródlądowej i publicznych szkół rybołówstwa może 

być przekazywane w drodze porozumienia zawieranego między właściwym ministrem a 

jednostką samorządu terytorialnego. 

21. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 20, strony mogą określić tryb przekazania mienia 

będącego odpowiednio we władaniu publicznych szkół rolniczych i placówek rolniczych o 

znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, publicznych szkół leśnych oraz publicznych 

szkół morskich, publicznych szkół żeglugi śródlądowej i publicznych szkół rybołówstwa, 

niezbędnego do prawidłowego wykonywania zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1. 

<21a. Prowadzenie publicznych szkół, placówek i centrów, o których mowa w ust. 14a, 

może być przekazywane w drodze porozumienia zawieranego między właściwym 

ministrem a jednostką samorządu terytorialnego. Przepis ust. 21 stosuje się 

odpowiednio.> 

22. Zakładanie i prowadzenie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek 

pedagogicznych oraz szkół i placówek wymienionych w ust. 16 o znaczeniu regionalnym 

lub ponadregionalnym należy do zadań samorządu województwa, z zastrzeżeniem ust. 6 i 

25. 

23. Powiat i gmina mogą zakładać i prowadzić w ramach zadań własnych publiczne placówki 

doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne, z zastrzeżeniem ust. 6. 

24. Założenie przez powiat lub gminę jednostki, o której mowa w ust. 23, następuje po 

uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. 

25. Plan sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz 

szkół i placówek, o których mowa w ust. 22, określa strategia rozwoju województwa 

ustalona na podstawie odrębnych przepisów. 

26. Zakładanie publicznych kolegiów pracowników służb społecznych należy do zadań 

własnych samorządu województwa. 

Art. 10. 

1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu 

prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i 

higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod 
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pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 

4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w 

zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), i obsługi 

organizacyjnej szkoły lub placówki; 

5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, 

przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych; 

6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora 

szkoły lub placówki[.] <;> 

<7) przekazanie do szkół dla dzieci i młodzieży oraz placówek, o których mowa w art. 2 

pkt 7, z wyjątkiem szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie 

artystyczne, informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą 

udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla 

dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych.> 

2. W celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 1 organy prowadzące szkoły i placówki, 

o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz [ust. 4-13] < ust. 4–14a> , mogą tworzyć 

jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizować 

wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i 

placówek, o której mowa w ust. 1 pkt 4. 

3. (uchylony). 

3a. (uchylony). 

4. Obowiązek zapewnienia wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie 

dotyczy organów prowadzących szkoły i placówki, które na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 

oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, nie są obowiązane do 

stosowania zasad rachunkowości określonych tą ustawą. 

Art. 11. 

1. (uchylony). 

2. Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i 

profilaktyki społecznej, jest zadaniem oświatowym: 

1) gmin - w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, o których 
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mowa w art. 32 ust. 2, a także w szkołach, o których mowa w art. 8 ust. 15; 

2) powiatów - w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 8 ust. 16; 

3) samorządów województw - w szkołach, placówkach i placówkach doskonalenia 

nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w art. 8 ust. 

22 i 26. 

3. Zadaniem oświatowym gminy i powiatu jest także zapewnienie dodatkowej, bezpłatnej 

nauki języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 i 9. 

4. Zadaniem oświatowym powiatu jest także zapewnienie warunków prowadzenia 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

powiat. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 

października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w 

tym o wynikach: 

1) egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i [egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie] <egzaminu zawodowego>, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez 

szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 

szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu 

terytorialnego; 

2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w 

szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań 

własnych jednostki samorządu terytorialnego. 

Art. 14. 

1. Szkołą publiczną jest szkoła, która: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z 

zastrzeżeniem art. 15 ust. 2; 

4) realizuje: 

[a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w 
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przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawę programową 

kształcenia w zawodach,] 

< a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a 

w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również podstawy 

programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego albo podstawy 

programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego,> 

b) ramowy plan nauczania; 

5) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty. 

[2. Szkoły publiczne umożliwiają uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych. 

3. Szkoła niepubliczna niebędąca szkołą artystyczną może uzyskać uprawnienia szkoły 

publicznej, o których mowa w ust. 2, jeżeli: 

1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe wymienione w ust. 1 

pkt 4 lit. a; 

2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny 

wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania 

szkoły publicznej danego typu; 

3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 5; 

4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych; 

5) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształci w zawodach określonych 

w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1; 

6) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, 

posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych; przepisy art. 15 

ust. 2, 4 i 6 stosuje się odpowiednio.] 

<2. Szkoły publiczne oraz szkoły niepubliczne, o których mowa w ust. 3, umożliwiają 

uzyskanie świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów lub dyplomów 

państwowych. 

3. Szkołą niepubliczną niebędącą szkołą artystyczną jest szkoła, która: 

1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również 

podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego; 

2) realizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne w okresie nie krótszym oraz w wymiarze 
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nie niższym niż łączny wymiar poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu; 

3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów, o których mowa w ust. 1 pkt 5; 

4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych; 

5) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kształci w zawodach 

określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego; 

6) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, 

posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych; przepisy art. 

15 ust. 2, 4 i 6 stosuje się odpowiednio; 

7) stosuje organizację roku szkolnego ustaloną dla szkół publicznych.> 

4. [Niepubliczna szkoła artystyczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, o których 

mowa w ust. 2, jeżeli:] 

 <Niepubliczna szkoła artystyczna może uzyskać uprawnienia publicznej szkoły 

artystycznej, o których mowa w ust. 2, jeżeli:> 

[1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe wymienione w ust. 

1 pkt 4 lit. a;] 

<1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia w 

zawodach szkolnictwa artystycznego, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej 

kształcenie ogólne  – również podstawę programową kształcenia ogólnego;> 

2) realizuje zajęcia edukacyjne zgodnie z ramowym planem nauczania publicznej szkoły 

artystycznej danego typu; 

3) przyjmuje kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień, 

predyspozycji lub praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia kształcenia w danej 

szkole artystycznej, danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji, uwzględniając limity 

wiekowe kandydatów określone dla kandydatów do publicznej szkoły artystycznej danego 

typu; 

4) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 5; 

5) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla publicznych szkół 

artystycznych; 

[6) kształci w zawodach szkolnictwa artystycznego określonych w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, dla których minister właściwy do 
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spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określił podstawę programową 

kształcenia w zawodzie;] 

<6) kształci w zawodach szkolnictwa artystycznego określonych w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa artystycznego;> 

7) zatrudnia nauczycieli zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, posiadających 

kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych; przepisy art. 15 ust. 2, 4 i 6 

stosuje się odpowiednio[.] <;> 

<8) stosuje organizację roku szkolnego ustaloną dla publicznych szkół artystycznych.> 

 

Art. 17. 

[1. Szkoła podstawowa może być tylko szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach 

szkoły publicznej.] 

[2. Do szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej ust. 

1 stosuje się odpowiednio.] 

<2. Szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne może być tylko szkołą publiczną 

albo niepubliczną o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej.> 

 

Art. 18. 

1. Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy: 

1) ośmioletnią szkołę podstawową; 

2) szkoły ponadpodstawowe: 

a) czteroletnie liceum ogólnokształcące, 

b) pięcioletnie technikum, 

c) trzyletnią branżową szkołę I stopnia, 

d) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 

e) dwuletnią branżową szkołę II stopnia, 

f) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie 

branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. 

2. Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, jest szkołą 

specjalną przeznaczoną wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi. 

<2a. W szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I 
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stopnia, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy oraz w szkołach artystycznych 

kształcenie odbywa się w formie dziennej, a w branżowej szkole II stopnia i szkole 

policealnej – kształcenie może odbywać się w formie dziennej, stacjonarnej lub 

zaocznej. 

2b. W szkole dla dorosłych kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej lub zaocznej.> 

[3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może określać, w drodze 

rozporządzenia, typy szkół inne niż wymienione w ust. 1 oraz ustalać sposób organizacji 

kształcenia w tych typach szkół, biorąc pod uwagę konieczność realizowania cyklu 

kształcenia uwzględniającego podstawy programowe kształcenia ogólnego dla 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz podstawę programową kształcenia w zawodach.] 

<3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może określić, w drodze 

rozporządzenia, typ szkoły inny niż wymieniony w ust. 1 oraz ustalić sposób 

organizacji kształcenia w tym typie szkoły, biorąc pod uwagę konieczność 

realizowania cyklu kształcenia uwzględniającego podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz podstawę programową 

kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.> 

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

ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, 

typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych, w tym szkół, w których 

przeprowadza się egzamin końcowy albo egzamin dyplomowy, oraz szkół, w których 

przeprowadza się egzamin ósmoklasisty, a także szkół, których ukończenie umożliwia 

przystąpienie do egzaminu maturalnego, z uwzględnieniem cyklu kształcenia ogólnego lub 

kształcenia artystycznego realizowanego w tych szkołach, a także możliwości 

kontynuowania nauki przez uczniów szkół artystycznych w szkołach, o których mowa w 

ust. 1. 

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia: 

1) warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i szkół sportowych oraz 

oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego, uwzględniając umożliwienie uczniom godzenia 

zajęć sportowych z nauką, w szczególności poprzez odpowiednią organizację zajęć 

dydaktycznych; 

2) warunki realizacji w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach i szkołach 

mistrzostwa sportowego zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe w oparciu o 
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programy szkolenia opracowane przez polskie związki sportowe. 

Art. 19. 

1. W ostatniej klasie szkoły podstawowej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. 

2. Ukończenie: 

1) szkoły podstawowej umożliwia dalsze kształcenie w szkołach ponadpodstawowych, o 

których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a-d; 

2) liceum ogólnokształcącego umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu 

egzaminu maturalnego; 

[3) technikum umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego 

oraz uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie; 

4) branżowej szkoły I stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, a także 

dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym 

wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II 

stopnia, lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy II; 

5) branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w którym wyodrębniono 

kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, po zdaniu 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa 

dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;] 

<3) technikum umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów 

zawodowych w danym zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu 

egzaminu maturalnego; 

4) branżowej szkoły I stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu 

egzaminu zawodowego w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie w branżowej 

szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację 

wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, lub w liceum 

ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy II; 

5) branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie 

nauczanym na poziomie technika, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla 

zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, po zdaniu egzaminu 
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zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu 

egzaminu maturalnego;> 

6) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy umożliwia uzyskanie świadectwa 

potwierdzającego przysposobienie do pracy; 

[7) szkoły policealnej umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.] 

<7) szkoły policealnej umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów 

zawodowych w danym zawodzie.> 

Art. 20. 

1. Wykształcenie podstawowe posiada osoba, która: 

1) ukończyła szkołę podstawową albo 

2) uzyskała w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły 

podstawowej, w wyniku klasyfikacji rocznej w klasie, której zakres nauczania odpowiada 

ostatniej klasie szkoły podstawowej, ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ogólnokształcących pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 44zq ustawy o systemie oświaty, albo 

3) ukończyła podstawowe studium zawodowe. 

2. Wykształcenie zasadnicze branżowe posiada osoba, która: 

1) ukończyła branżową szkołę I stopnia albo 

2) zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia oraz: 

a) ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w 

zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub 

[b) posiada świadectwo potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie 

nauczanym w branżowej szkole I stopnia, lub 

c) uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.] 

<b) posiada certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej 

w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub świadectwo potwierdzające 

kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, lub 

c) uzyskała dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.> 

3. Wykształcenie średnie branżowe posiada osoba, która: 

1) ukończyła branżową szkołę II stopnia albo 
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2) spełniła warunki, o których mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 1 lub 2, oraz zdała egzaminy 

eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia, a także: 

a) ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w 

danym zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, z tym że kwalifikacja ta wraz 

z kwalifikacją, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a lub b, zostały wyodrębnione w tym 

samym zawodzie, lub 

[b) posiada świadectwo potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie 

nauczanym w branżowej szkole II stopnia, z tym że kwalifikacja ta wraz z kwalifikacją, o 

której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a lub b, zostały wyodrębnione w tym samym zawodzie, lub 

c) uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na 

poziomie technika.] 

<b) posiada certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w 

zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia lub świadectwo potwierdzające 

kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, 

która wraz z kwalifikacją, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a lub b, zostały 

wyodrębnione w tym samym zawodzie, lub 

c) uzyskała dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w 

zawodzie nauczanym na poziomie technika.> 

4. Wykształcenie średnie posiada osoba, która: 

1) ukończyła szkołę ponadpodstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, albo 

2) uzyskała w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum 

ogólnokształcącego, w wyniku klasyfikacji rocznej w klasie, której zakres nauczania 

odpowiada ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego, ze wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych ogólnokształcących pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq ustawy o systemie oświaty, albo 

3) ukończyła szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkół zawodowych, zasadniczych szkół 

zawodowych oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, albo 

4) ukończyła szkołę ponadpodstawową albo szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne 

w zakresie szkoły ponadpodstawowej działające w systemie oświaty przed dniem 1 

stycznia 1999 r., z wyjątkiem zasadniczych szkół zawodowych, szkół zasadniczych lub 
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innych równorzędnych. 

5. Wykształcenie gimnazjalne posiada osoba, która: 

1) ukończyła gimnazjum albo 

2) uzyskała w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum, w 

wyniku klasyfikacji rocznej w klasie, której zakres nauczania odpowiada ostatniej klasie 

gimnazjum, ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących 

pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 44zq ustawy o systemie oświaty, oraz przystąpiła do egzaminu gimnazjalnego 

przeprowadzanego zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy o systemie oświaty w 

brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. 

6. Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiada osoba, która: 

1) ukończyła zasadniczą szkołę zawodową, szkołę zasadniczą lub inną szkołę równorzędną, 

albo 

2) zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej oraz: 

a) ukończyła kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji 

wyodrębnionych w zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole zawodowej lub 

b) posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie 

nauczanym w zasadniczej szkole zawodowej, lub 

c) uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

Art. 25. 

[1. W szkołach publicznych i niepublicznych, z wyjątkiem szkół artystycznych, mogą być 

tworzone oddziały dwujęzyczne.] 

<1. W szkołach publicznych i niepublicznych, z wyjątkiem szkół artystycznych, 

branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych, mogą 

być tworzone oddziały dwujęzyczne.> 

2. W przypadku szkoły podstawowej oddziały dwujęzyczne, o których mowa w ust. 1, tworzy 

się począwszy od klasy VII. 

3. W liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, liceach ogólnokształcących z oddziałami 

dwujęzycznymi, technikach dwujęzycznych i technikach z oddziałami dwujęzycznymi, dla 

dzieci i młodzieży, mogą być tworzone klasy wstępne przygotowujące uczniów do 

kontynuowania nauki w oddziałach dwujęzycznych w tych liceach i technikach. 
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4. Po ukończeniu klasy wstępnej, o której mowa w ust. 3, uczeń w kolejnym roku szkolnym 

kontynuuje naukę w klasie I oddziału dwujęzycznego w szkole, w której uczęszczał do 

klasy wstępnej. 

5. Do uczniów klasy wstępnej, o której mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisów rozdziału 3a 

ustawy o systemie oświaty. 

[Art. 26. 

1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 8, realizują program 

wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz 

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 

występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i 

rodziców. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedszkoli i szkół dla dorosłych.] 

 

<Art. 26. 

1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują program 

wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz 

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i 

rodziców. 

2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników 

corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb 

rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze 

szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji 

psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. 

3. Diagnozę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza dyrektor szkoły lub placówki albo 

upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki. 

4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do przedszkoli, szkół dla dorosłych, branżowych 

szkół II stopnia, szkół policealnych i policealnych szkół artystycznych.> 
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<Art. 26a. 

1. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy 

wychowania przedszkolnego oraz szkoły, z wyjątkiem szkół artystycznych, prowadzą 

zaplanowane i systematyczne działania w zakresie doradztwa zawodowego, w celu 

wspierania dzieci i uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji 

zawodowych oraz podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych, 

w tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, polegające w 

szczególności na prowadzeniu: 

1) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 

formach wychowania przedszkolnego preorientacji zawodowej, która ma na celu 

wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich 

zainteresowań i uzdolnień; 

2) w klasach I–VI szkół podstawowych orientacji zawodowej, która ma na celu 

zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw 

wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich 

zainteresowań i uzdolnień; 

3) w klasach i szkołach, o których mowa w art. 109 ust. 6, zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego. 

2. Doradztwo zawodowe jest realizowane na: 

1) zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego; 

2) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub 

kształcenia w zawodzie; 

3) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego; 

4) zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych 

w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęciach z wychowawcą. 

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

treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, sposób realizacji doradztwa 

zawodowego, a także zadania doradcy zawodowego, uwzględniając rolę doradztwa 

zawodowego w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.> 
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Art. 28. 

1. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy 

wychowania przedszkolnego są obowiązane do prowadzenia zajęć rozwijających 

sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i 

zabawach. 

[2. Szkoły, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, są obowiązane do prowadzenia zajęć 

wychowania fizycznego. Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania fizycznego dla uczniów 

klas IV-VIII szkół podstawowych wynosi 4 godziny lekcyjne, a dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych - 3 godziny lekcyjne, w ciągu tygodnia.] 

<2. Szkoły są obowiązane do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów 

kształcących się w tych szkołach w formie dziennej, z wyjątkiem szkół artystycznych 

realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne. Obowiązkowy wymiar zajęć 

wychowania fizycznego dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych wynosi 4 

godziny lekcyjne, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych – 3 godziny lekcyjne, w 

ciągu tygodnia.> 

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne 

formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, mając w szczególności na 

względzie potrzeby zdrowotne uczniów, specyfikę ich zainteresowań sportowych, warunki 

realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz tradycje sportowe danego środowiska lub 

szkoły. 

Art. 29. 

1. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 

zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w: 

1) art. 10 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 21 ust. 4 i ust. 6 pkt 4, art. 23 ust. 1 pkt 4, art. 

24, art. 88 ust. 7, art. 89 ust. 1 i 13, [art. 91 ust. 1, 2, 3 i 7] < art. 91 ust. 1, 1a, 2, 3 i 7>  

oraz art. 93 ust. 1 - wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik 

województwa; 

2) [art. 10 ust. 1 pkt 1-5] < art. 10 ust. 1 pkt 1–5 i 7>, art. 62 ust. 2, art. 63 ust. 1, 12-14, 18 i 

20, art. 66 ust. 1, art. 68 ust. 7 i 9, art. 91 ust. 8 oraz art. 128 ust. 1 - wykonuje 

odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa; 

3) art. 10 ust. 1 pkt 6, art. 15 ust. 6, art. 56 ust. 2, art. 57, art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 1, art. 68 

ust. 8, art. 71 ust. 2 i 3, art. 88 ust. 4, art. 89 ust. 6 i 7, [art. 106 ust. 3, 5 i 6] < art. 107 ust. 
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6, 8, 9 i 9a, art. 110 ust. 3, art. 117 ust. 8> oraz art. 127 ust. 6 i 17 - wykonuje 

odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa. 

2. W przypadku przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego zadania i kompetencje określone w: 

1) art. 131 ust. 4-6, art. 133 ust. 2 i 3, art. 144 ust. 4, art. 145 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 147 ust. 

6 - wykonuje odpowiednio rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa; 

2)  art. 130 ust. 3, art. 134 ust. 5, art. 135 ust. 7, art. 152, art. 153 ust. 5, art. 154 ust. 1 pkt 1, 

ust. 3 i 6-8 , art. 159 ust. 1-3 oraz art. 165 ust. 6 - wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, 

prezydent miasta), starosta, marszałek województwa. 

3. Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 9 ust. 7 

i art. 168 ust. 1, 9 i 11-13, [oraz zadania i kompetencje organu jednostki samorządu 

terytorialnego, o których mowa w art. 176 ust. 3], wykonuje odpowiednio: wójt 

(burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa. 

Art. 31. 

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest 

realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 

w innych formach wychowania przedszkolnego. 

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej 

jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 

lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 38. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także 

zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w 

przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie 

wychowania przedszkolnego. 

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w 

ust. 2, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok 

szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego. 
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6. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w 

przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania 

przedszkolnego. 

7. Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w ust. 6, z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończy 3 lata. 

8. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 4, oraz realizacji 

prawa, o którym mowa w ust. 6, jest zadaniem własnym gminy. 

9. Zadanie, o którym mowa w ust. 8, jest wykonywane przez gminę przez zapewnienie 

dziecku możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w: 

1) publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub 

publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, lub 

2) publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub 

publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inną osobę 

prawną lub osobę fizyczną, położonych na obszarze gminy, lub 

3)  niepublicznym przedszkolu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych, oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej, o którym 

mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, lub niepublicznej innej 

formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych, położonych na obszarze gminy. 

10. Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z 

wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych 

podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o 

finansowaniu zadań oświatowych, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole 

podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, 

lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, 

tym oddziale przedszkolnym lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, dyrektor 

przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej informuje o nieprzyjęciu dziecka do 

przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania 

przedszkolnego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). [W tym przypadku wójt (burmistrz, 

prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, 
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oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej albo publiczną inną formę 

wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 17 ust. 

1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddział przedszkolny w niepublicznej szkole 

podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, 

albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, które mogą przyjąć dziecko.] <W tym 

przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie, nie później 

niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać rodzicom inne 

publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej albo 

publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o 

którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddział 

przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepubliczną inną formę 

wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych, które mogą przyjąć dziecko.> Czas pracy wskazanego przez wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) innego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego 

w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, 

niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym 

mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepublicznej innej 

formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych, powinien być zbliżony do czasu pracy odpowiednio przedszkola, 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania 

przedszkolnego, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka. 

11. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w przypadku, o którym mowa w ust. 10, w miarę 

możliwości wskazuje odpowiednio publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w 

publicznej szkole podstawowej, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, 

niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych, oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa 

w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepubliczną inną formę 

wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych, położone najbliżej przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej albo innej formy wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do których 
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ubiegali się rodzice dziecka. 

<12. W roku szkolnym, w którym upływa okres, w jakim dzieci mogły korzystać z 

wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym 

w niepublicznej szkole podstawowej lub niepublicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego, o których mowa odpowiednio w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 21 

ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, rodzice tych dzieci składają, na 

kolejny rok szkolny, do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek o zamiarze 

kontynuowania wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających 

termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego określony zgodnie z art. 154 ust. 1 

pkt 1. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest 

obowiązany pisemnie wskazać rodzicom miejsce, w którym ich dzieci mogą 

kontynuować wychowanie przedszkolne, zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 2 ustawy o 

finansowaniu zadań oświatowych.> 

Art. 32. 

1. Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych. < Uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu 

w wojewódzkim dzienniku urzędowym.> 

2. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada gminy 

może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych o publiczne inne formy wychowania przedszkolnego. Inne formy 

wychowania przedszkolnego organizuje się dla dzieci w miejscu zamieszkania lub w 

innym możliwie najbliższym miejscu. 

3. Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych, wraz z publicznymi przedszkolami, oddziałami przedszkolnymi w 

publicznych szkołach podstawowych i publicznymi innymi formami wychowania 

przedszkolnego, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego lub osoby fizyczne, publicznymi innymi formami wychowania 

przedszkolnego, prowadzonymi przez gminę, niepublicznymi przedszkolami, o których 

mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddziałami 

przedszkolnymi w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 

1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oraz niepublicznymi innymi formami 
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wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych, powinna zapewniać dzieciom, o których mowa w art. 31 ust. 1, 

zamieszkałym na obszarze gminy, możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego. 

Droga dziecka spełniającego obowiązek, o którym mowa w art. 31 ust. 4, i dziecka 

pięcioletniego z domu do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej 

szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego 

przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, 

oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 

ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepublicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych, w których gmina zapewniła tym dzieciom warunki spełniania tego 

obowiązku oraz realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, nie 

powinna przekraczać 3 km. 

4. Ustalenie sieci, o której mowa w ust. 1 i 2, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii 

kuratora oświaty o zgodności tej sieci z warunkami określonymi w ust. 3. 

5. Jeżeli droga, o której mowa w ust. 3, przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest 

zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot 

kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie 

zapewniają rodzice. 

6. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i 

sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 

ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego 

lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i 

opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, 

prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. 

7. Gmina może zorganizować dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do 

przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania 

przedszkolnego również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku. 

8. Nauczyciela oraz osobę, o której mowa w art. 15 ust. 1, prowadzących zajęcia w innej 

formie wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę, zatrudnia dyrektor 

przedszkola lub szkoły podstawowej prowadzonych przez tę gminę. 

9. Zajęcia w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzą nauczyciele posiadający 
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kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli. Przepisy art. 15 ust. 1, 3 i 4 stosuje się 

odpowiednio. 

10. W przypadku publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych 

przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, 

oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego zadania i kompetencje 

określone w ustawie dla dyrektora przedszkola wykonuje osoba kierująca daną inną formą 

wychowania przedszkolnego wyznaczona przez osobę prowadzącą inną formę 

wychowania przedszkolnego. 

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

rodzaje innych form wychowania przedszkolnego, warunki tworzenia i organizowania tych 

form wychowania przedszkolnego, sposób ich działania oraz minimalny dzienny wymiar 

godzin świadczonego przez te formy nauczania, wychowania i opieki, uwzględniając w 

szczególności konieczność dostosowania form wychowania przedszkolnego do sytuacji i 

potrzeb lokalnych, a także możliwość prowadzenia zajęć tylko w niektóre dni tygodnia. 

Art. 38. 

1. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o 

których mowa w art. 31 ust. 2, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być 

odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 9 lat. 

2. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek 

rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym 

roku szkolnym. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy 

roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko 

obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 

założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje 

określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 
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5. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z ust. 2, 

kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadające 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności 

sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna [w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym], także w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. 

Przepisy art. 32 ust. 3 i 6 stosuje się odpowiednio. 

Art. 39. 

1. Sieć publicznych szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób 

umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem 

ust. 2. 

2. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 

1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych; 

2) 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. 

3. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka: 

1) przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu 

dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do 

ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka 

środkami komunikacji publicznej; 

2) nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, gmina może zorganizować bezpłatny 

transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu. 

4. Obowiązkiem gminy jest: 

1)  zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się 

na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej 

szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do 

najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w 

którym uczeń kończy 21. rok życia; 

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i 

młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 
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do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą: 

a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których 

jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 

b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 

3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły 

lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej 

między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę 

zapewniają rodzice. 

<4a. Gmina może zorganizować dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, których 

kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatny transport i 

opiekę w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawowej oraz ośrodka, o którym mowa 

w art. 2 pkt 7, również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.> 

5. Rada gminy, z uwzględnieniem ust. 1 i 2, ustala plan sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych 

szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z 

zastrzeżeniem art. 88 ust. 2. W przypadku publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez inne organy, określenie granic ich obwodów następuje w uzgodnieniu 

z tymi organami. Uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym. 

<5a. W uchwale, o której mowa w ust. 5, wskazuje się adresy siedzib szkół, o których 

mowa w ust. 5, oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

5b. Obwód szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej obejmującej strukturą 

organizacyjną część klas szkoły podstawowej lub szkoły filialnej, nie może posiadać 

części wspólnej z obwodem innej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły 

podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej lub 

szkoły filialnej, w zakresie klas nieobjętych strukturą organizacyjną tej szkoły.> 

6. Rada gminy, podejmując uchwałę, o której mowa w ust. 5, dąży do tego, aby szkoły 

podstawowe były szkołami: 

1) o pełnej strukturze organizacyjnej; 

2) funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji. 

7. Rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 
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specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających 

siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby 

umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym 

w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację odpowiednio 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. <Uchwała rady powiatu podlega ogłoszeniu 

w wojewódzkim dzienniku urzędowym.> 

<7a. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 

tworzenie i likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych stanowi przekształcenie szkoły. Przepisy art. 89 

stosuje się.> 

[8. Ustalenie planu sieci publicznych szkół, o którym mowa w ust. 5 i 7, następuje po 

uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z warunkami określonymi 

odpowiednio w ust. 1, 2, 6 i 7.] 

<8. Ustalenie planu sieci publicznych szkół, o którym mowa w ust. 5 i 7, następuje po 

uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z warunkami 

określonymi odpowiednio w ust. 1, 2 i 5a–7a.> 

Art. 45. 

1. Szkoła lub placówka może realizować eksperyment pedagogiczny, który polega na 

modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy 

zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych 

lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć 

edukacyjnych lub zakres treści nauczania, w szczególności określone w art. 14 ust. 1 pkt 

3-5. 

2. Celem eksperymentu pedagogicznego realizowanego w szkole lub placówce jest rozwijanie 

kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli. 

[3.  Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką podmiotu, o którym mowa w 

art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. poz. 1668), zwanego dalej "jednostką naukową".] 

<3. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką podmiotu w 

rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), zwanego dalej „jednostką 

naukową”, a w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu 
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nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa artystycznego – pod opieką jednostki naukowej właściwej dla 

danego zawodu.> 

4. Eksperyment pedagogiczny realizowany w szkole lub placówce nie może prowadzić do 

zmiany typu szkoły lub rodzaju placówki. 

<4a. Eksperyment pedagogiczny realizowany w szkole prowadzącej kształcenie 

zawodowe nie może polegać na nauczaniu zawodu określonego w klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

artystycznego w innym typie szkoły niż typ szkoły wskazany w tych klasyfikacjach.> 

5. Eksperyment pedagogiczny nie może naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, 

wychowania i opieki w zakresie ustalonym w niniejszej ustawie, ustawie o systemie 

oświaty oraz ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, a także w zakresie uzyskania 

wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków 

i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych przepisach. 

6. Postępowanie rekrutacyjne do szkół, placówek lub oddziałów, w których jest 

przeprowadzany eksperyment pedagogiczny, odbywa się na podstawie przepisów ustawy. 

Minister, udzielając zgody, o której mowa w ust. 8, może także wyrazić zgodę na inne 

zasady postępowania rekrutacyjnego. 

7. Eksperyment pedagogiczny może obejmować całą szkołę lub placówkę, oddział, grupę lub 

wybrane zajęcia edukacyjne. 

8. Prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub placówce wymaga zgody 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkoły artystycznej - 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. [W przypadku 

eksperymentu pedagogicznego dotyczącego kształcenia w danym zawodzie minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania zasięga opinii ministra właściwego dla danego 

zawodu.] 

<8a. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wyraża zgodę na prowadzenie 

eksperymentu pedagogicznego, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego 

dla zawodu, a w przypadku zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa branżowego – ministra, który ze względu na zakres działu administracji 

rządowej, którym kieruje, jest właściwy dla zawodu, którego dotyczy wniosek, o 

którym mowa w ust. 9. 

8b. Minister, o którym w ust. 8a, może wydać opinię pozytywną, negatywną albo 
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pozytywną pod warunkiem wprowadzenia we wniosku zmian wskazanych przez tego 

ministra.> 

9. Dyrektor szkoły lub placówki, na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po uzyskaniu 

opinii rady rodziców, występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

a w przypadku szkoły artystycznej - do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu 

pedagogicznego w szkole lub placówce, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu. 

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9, składa się za pośrednictwem kuratora oświaty, a w 

przypadku szkoły artystycznej - za pośrednictwem specjalistycznej jednostki nadzoru, o 

której mowa w art. 53 ust. 1, którzy dołączają swoją opinię. 

[11. Wniosek, o którym mowa w ust. 9, zawiera: 

1) cel, założenia, czas trwania i sposób realizacji eksperymentu pedagogicznego; 

2) opinię jednostki naukowej, dotyczącą założeń eksperymentu pedagogicznego wraz ze zgodą 

tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem tego eksperymentu; 

3) zgodę rady pedagogicznej wyrażoną w uchwale, o której mowa w ust. 9, opinię rady szkoły 

lub placówki oraz opinię rady rodziców; 

4) w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieumieszczonego w 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - także uzasadnienie potrzeby prowadzenia 

kształcenia w danym zawodzie wraz z pozytywnymi opiniami: 

a) wojewódzkiej lub powiatowej rady rynku pracy, wydanej po uzyskaniu opinii odpowiednio 

wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy, 

b) organu samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej właściwej dla 

danego zawodu, 

c) jednostki naukowej lub stowarzyszenia zawodowego właściwego dla zawodu, w zakresie 

merytorycznej zawartości programu nauczania przewidzianego dla danego zawodu.] 

<11. Wniosek, o którym mowa w ust. 9, określa cel, założenia, czas trwania i sposób 

realizacji eksperymentu pedagogicznego, a w przypadku eksperymentu 

pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego – także 

uzasadnienie potrzeby prowadzenia kształcenia w danym zawodzie. Do wniosku 

dołącza się: 

1) opinię jednostki naukowej dotyczącą założeń eksperymentu pedagogicznego wraz ze 
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zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu; 

2) zgodę rady pedagogicznej wyrażoną w uchwale, o której mowa w ust. 9, opinię rady 

szkoły lub placówki oraz opinię rady rodziców; 

3) w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

artystycznego: 

a) podstawę programową kształcenia w zawodzie, sporządzoną z uwzględnieniem 

charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia, 

oraz propozycję przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie, 

b) program nauczania zawodu, 

c) tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć, 

d) pozytywną opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym 

zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, 1149, 1544, 1629, 1669 i 2077), 

e) pozytywną opinię dotyczącą zawartości merytorycznej programu nauczania zawodu 

wydaną przez: 

– jednostkę naukową właściwą dla zawodu oraz 

– organizację pracodawców, samorząd gospodarczy lub inną organizację gospodarczą, 

stowarzyszenie lub samorząd zawodowy, lub pracodawcę, właściwych dla zawodu, 

którego dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 9, 

f) harmonogram realizacji eksperymentu pedagogicznego oraz informację o 

niezbędnych warunkach prowadzenia eksperymentu, w tym warunkach lokalowych, 

finansowych, wyposażeniu oraz kadrze, 

g) przykładowe zestawy zadań egzaminacyjnych – w przypadku eksperymentu 

pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa branżowego.> 

<11a. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego 

w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wniosek może dotyczyć wyłącznie 

jednego cyklu kształcenia, w którym będzie prowadzony eksperyment. 

11b. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego 

w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego egzamin zawodowy jest 
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przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej, 

o której mowa w ust. 11 pkt 3 lit. a. Przepisy dotyczące egzaminu zawodowego stosuje 

się odpowiednio. 

11c. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego egzamin dyplomowy jest 

przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej, o 

której mowa w ust. 11 pkt 3 lit. a. Przepisy dotyczące egzaminu dyplomowego stosuje 

się odpowiednio.> 

12. Jeżeli planowany eksperyment pedagogiczny wymaga przyznania szkole lub placówce 

dodatkowych środków budżetowych, do wniosku dołącza się pisemną zgodę [organu 

prowadzącego szkołę] <organu prowadzącego szkołę lub placówkę> na finansowanie 

planowanych działań. 

<12a. Dyrektor szkoły lub placówki prowadzącej eksperyment pedagogiczny przekazuje 

organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, nie później niż do dnia 30 września, 

sprawozdanie z realizacji eksperymentu w poprzednim roku szkolnym, zawierające 

wyniki i wnioski z przeprowadzonego przez dyrektora szkoły lub placówki nadzoru 

pedagogicznego w zakresie realizowanego eksperymentu pedagogicznego, a w 

przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

artystycznego – także informację o realizacji harmonogramu, o którym mowa w ust. 

11 pkt 3 lit. f. Do sprawozdania dołącza się opinię jednostki naukowej sprawującej 

opiekę nad przebiegiem eksperymentu pedagogicznego.> 

[13. Dyrektor szkoły lub placówki prowadzącej eksperyment pedagogiczny przekazuje 

bezpośrednio po jego zakończeniu ministrowi właściwemu do spraw oświaty i 

wychowania, a w przypadku szkoły artystycznej - ministrowi właściwemu do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego, sprawozdanie z przeprowadzonego eksperymentu 

pedagogicznego wraz z opinią jednostki naukowej, która sprawuje opiekę nad przebiegiem 

tego eksperymentu.] 

<13. Dyrektor szkoły lub placówki prowadzącej eksperyment pedagogiczny przekazuje 

bezpośrednio po jego zakończeniu ministrowi właściwemu do spraw oświaty i 

wychowania, a w przypadku szkoły artystycznej – ministrowi właściwemu do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sprawozdanie zawierające wnioski 

z przeprowadzonego eksperymentu pedagogicznego, a w przypadku eksperymentu 
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pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego – także 

wnioski dotyczące potrzeby wprowadzenia tego zawodu do tej klasyfikacji. Do 

sprawozdania dołącza się opinię jednostki naukowej, która sprawuje opiekę nad 

przebiegiem eksperymentu pedagogicznego, a w przypadku eksperymentu 

pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego – także 

opinię organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego lub innej organizacji 

gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego, pracodawcy, właściwych 

dla danego zawodu.> 

<13a. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego 

w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wnioski dotyczące potrzeby 

wprowadzenia tego zawodu do tej klasyfikacji minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania przekazuje do ministra właściwego dla zawodu.> 

14. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 13, dyrektor szkoły lub placówki przekazuje także 

organowi prowadzącemu oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny. 

15. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 13, składa się za pośrednictwem kuratora oświaty, a 

w przypadku szkoły artystycznej - za pośrednictwem specjalistycznej jednostki nadzoru, o 

której mowa w art. 53 ust. 1, którzy dołączają swoją opinię. 

[Art. 46. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek ministra właściwego w 

zakresie zawodu, którego dotyczy wniosek, określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację 

zawodów szkolnictwa zawodowego, z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i specjalności 

na potrzeby rynku pracy. 

2. Klasyfikacja zawodów, o której mowa w ust. 1, wskazuje także: 

1) typy szkół ponadpodstawowych, w których może odbywać się kształcenie w danym 

zawodzie; 

2) kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie oraz przypisanie poziomu Polskiej Ramy 

Kwalifikacji do tych kwalifikacji; 

3) zawody, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji; 

4) określenie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji, o których mowa w art. 8 

pkt 3-6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji; 
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5) wnioskodawcę oraz obszary kształcenia, do których są przypisane zawody; 

6) kwalifikacje w zawodzie, których kształcenie może być prowadzone na kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się opinię organizacji pracodawców, 

reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240 oraz z 2017 r. 

poz. 2371), zwanej dalej "ustawą o Radzie Dialogu Społecznego". 

4. Wprowadzenie zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego może nastąpić 

wyłącznie w przypadku, gdy żaden z zawodów ujętych w klasyfikacji nie obejmuje 

wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 

1) opis zawodu oraz kwalifikacji wyodrębnionych w ramach tego zawodu, wraz ze zbiorem 

umiejętności zawodowych dla każdej kwalifikacji, sporządzony z uwzględnieniem 

charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia, oraz 

propozycję dotyczącą przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji 

wyodrębnionych w ramach tego zawodu; 

2) uzasadnienie potrzeby kształcenia w tym zawodzie; 

3) nazwę i miejsce zawodu w określonej grupie klasyfikacji zawodów i specjalności na 

potrzeby rynku pracy; 

4) informację o potrzebach rynku pracy w zakresie danego zawodu. 

6. Właściwi ministrowie, o których mowa w ust. 1, mogą wspomagać materialnie i 

organizacyjnie szkoły i placówki kształcące w danym zawodzie w zakresie zajęć 

praktycznych i stosowania nowoczesnych technik i technologii w procesie kształcenia 

zawodowego w odniesieniu do potrzeb rynku pracy. 

7. Stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze oraz inne organizacje gospodarcze 

mogą występować do właściwych ministrów z propozycją ustanawiania nowych zawodów 

szkolnictwa zawodowego. 

8. Dokonując przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji 

wyodrębnionych w zawodach w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się art. 

21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.] 

<Art. 46. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: 
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1) ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, 

2) klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego, określającą: 

a) branże oraz zawody przyporządkowane do branż, 

b) kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, 

c) poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub 

kwalifikacji pełnej, o której mowa w art. 8 pkt 3a, 4a, 5a i 7a ustawy z dnia 22 

grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 

d) ministra właściwego dla zawodu, 

e) typy szkół ponadpodstawowych, w których może odbywać się kształcenie w zawodzie, 

f) kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, w zakresie których kształcenie może być 

prowadzone na kwalifikacyjnym kursie zawodowym lub kursie umiejętności 

zawodowych, 

g) szczególne uwarunkowania związane z kształceniem w zawodzie lub kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie, w szczególności związane z formą kształcenia lub 

kształceniem osób niepełnosprawnych, 

3) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, 

4) dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów oraz zestawy 

celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów 

kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i 

społecznych w odniesieniu do tych umiejętności 

– z uwzględnieniem wniosku ministra właściwego dla zawodu, o którym mowa w ust. 2, 

klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy w zakresie nazwy i 

symbolu cyfrowego zawodu oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji, kierując się 

potrzebą zapewnienia wysokiej jakości kształcenia zawodowego i dostosowania go do 

potrzeb rynku pracy. 

2. Zmiany w przepisach wydanych na podstawie ust. 1, w zakresie wprowadzenia, 

zmiany albo  wykreślenia zawodu, kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub 

dodatkowych umiejętności zawodowych, następują na wniosek ministra właściwego 

dla zawodu. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, określa: 

1) nazwę zawodu i symbol cyfrowy zawodu odpowiadające nazwie i symbolowi 

cyfrowemu zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, 

jeżeli zostały określone w tej klasyfikacji, nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w 
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zawodzie lub dodatkowych umiejętności zawodowych; 

2) opis zawodu, kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub dodatkowych umiejętności 

zawodowych, wraz z propozycją zestawu oczekiwanych efektów kształcenia 

niezbędnych dla zawodu, kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub dodatkowych 

umiejętności zawodowych, oraz kryteriów weryfikacji tych efektów, sporządzonego z 

uwzględnieniem charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i 

drugiego stopnia, a w przypadku wprowadzenia lub zmiany dotyczącej zawodu lub 

kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – także propozycję przypisania poziomu 

Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub 

kwalifikacji pełnej, o której mowa w art. 8 pkt 3a, 4a, 5a i 7a ustawy z dnia 22 

grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji; 

3) uzasadnienie potrzeby wprowadzenia, wykreślenia lub zmiany dotyczącej zawodu, 

kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub dodatkowych umiejętności zawodowych, 

zawierające w szczególności analizę potrzeb rynku pracy w zakresie zawodu, 

kwalifikacji lub dodatkowych umiejętności; 

4) informację o możliwości podnoszenia kwalifikacji w ramach systemu oświaty; 

5) informację o potencjalnych miejscach realizacji praktycznej nauki zawodu w 

zawodzie lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie oraz informację o 

potencjalnych miejscach przeprowadzania egzaminu zawodowego w części 

praktycznej; 

6) ministra właściwego dla zawodu; 

7) typy szkół ponadpodstawowych, w których może odbywać się kształcenie w zawodzie; 

8) kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie, w zakresie której kształcenie może być 

prowadzone na kwalifikacyjnym kursie zawodowym lub kursie umiejętności 

zawodowych; 

9) branżę, do której jest przyporządkowany zawód; 

10) zawód o charakterze pomocniczym albo uzasadnienie braku możliwości 

kształcenia w takim zawodzie. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się opinię organizacji pracodawców 

reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240, z 2017 r. 

poz. 2371 oraz z 2018 r. poz. 1464 i 1608), zwanej dalej „ustawą o Radzie Dialogu 

Społecznego”, oraz opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
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5. Wprowadzenie zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nie może 

nastąpić, jeżeli wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie są tożsame ze 

wszystkimi kwalifikacjami wyodrębnionymi w zawodzie określonym w tej 

klasyfikacji. 

6. Ministrowie właściwi dla zawodów mogą wspomagać materialnie i organizacyjnie 

szkoły prowadzące kształcenie zawodowe oraz placówki i centra, o których mowa w 

art. 2 pkt 4, w zakresie realizacji kształcenia zawodowego, w tym stosowania 

nowoczesnych technik i technologii w procesie kształcenia zawodowego odpowiednio 

do potrzeb rynku pracy. 

7. Organizacje pracodawców, samorządy gospodarcze lub inne organizacje gospodarcze, 

stowarzyszenia lub samorządy zawodowe, sektorowe rady do spraw kompetencji oraz 

ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego mogą występować do 

właściwych ministrów z propozycją wprowadzenia do klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa branżowego zawodu, wykreślenia zawodu lub dokonania zmiany 

dotyczącej zawodu, kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub dodatkowych 

umiejętności zawodowych. 

8. Dokonując w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, przypisania poziomu Polskiej 

Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach lub kwalifikacji 

pełnej, o której mowa w art. 8 pkt 3a, 4a, 5a i 7a ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, stosuje się odpowiednio przepisy art. 21 ust. 

1–3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.”; 

 

<Art. 46a. 

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w 

drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów szkolnictwa artystycznego, 

określającą: 

1) zawody, 

2) specjalności lub specjalizacje realizowane w ramach kształcenia w zawodach, 

3) poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnej, o której mowa w art. 8 

pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 

4) typy szkół artystycznych, w których może odbywać się kształcenie w zawodzie 

– z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy w 
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zakresie nazwy i symbolu cyfrowego zawodu, kierując się potrzebą dostosowania 

oferty edukacyjnej szkół artystycznych do potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów 

szkolnictwa artystycznego. 

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w 

drodze rozporządzenia, podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa 

artystycznego, uwzględniając potrzebę rozwijania zainteresowań i uzdolnień 

artystycznych uczniów oraz potrzeby rynku pracy w zakresie zawodów szkolnictwa 

artystycznego. 

3. Dokonując w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, przypisania poziomu Polskiej 

Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji pełnej, o której mowa w art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 

22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 21 ust. 1–3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji. 

Art. 46b. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ustala prognozę zapotrzebowania 

na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim 

rynku pracy. 

2. Prognoza, o której mowa w ust. 1, jest ustalana w oparciu o dane Instytutu Badań 

Edukacyjnych w Warszawie opracowane w szczególności na podstawie statystyki 

publicznej, w tym na podstawie badania dotyczącego zapotrzebowania rynku pracy 

na absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodach szkolnictwa 

branżowego prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, oraz danych z 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie ubezpieczeń społecznych i danych 

systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900), oraz po zasięgnięciu 

opinii sektorowych rad do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw 

kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego. 

3. Prognozę, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 

ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”, w terminie do dnia 1 lutego danego roku. 

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ustala wykaz 

zawodów szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa 
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narodowego. Wykaz zawodów podlega ogłoszeniu, w drodze obwieszczenia, w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.> 

Art. 47. 

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

1) podstawę programową: 

a) wychowania przedszkolnego, 

b) kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

c) kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, 

d) kształcenia ogólnego dla technikum, 

e) kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

f) kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, 

g) kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia, 

h) kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

- uwzględniając w szczególności zestawy celów kształcenia i treści nauczania, umiejętności 

uczniów, a także zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, odpowiednio do 

poszczególnych etapów edukacyjnych i typów szkół; 

[2) podstawę programową kształcenia w zawodach, uwzględniając w szczególności ogólne 

cele i zadania kształcenia zawodowego, efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji 

wyodrębnionych w zawodach, efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, efekty 

kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia oraz możliwość uzyskania 

dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia;] 

[3) ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, w tym: 

a) tygodniowy, a w przypadku szkół dla dorosłych prowadzących zajęcia w formie zaocznej - 

semestralny, wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

b) minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów 

niepełnosprawnych, 

c) minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 

d) maksymalny tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący może 

dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w 

szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć z języka migowego, lub na 

zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
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e) tygodniowy, a w przypadku szkół dla dorosłych prowadzących zajęcia w formie zaocznej - 

semestralny, wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, 

f) warunki i sposób realizacji zajęć edukacyjnych 

- uwzględniając w szczególności zakres celów kształcenia i treści nauczania określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodach, potrzebę 

dostosowania oferty edukacyjnej szkół do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz potrzeb 

rynku pracy, a także realizację zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 2;] 

<3) ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, w tym: 

a) tygodniowy, a w przypadku szkół prowadzących zajęcia w formie zaocznej – 

semestralny, wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem 

wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

zawodowego w branżowej szkole II stopnia, 

b) minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów 

niepełnosprawnych, 

c) minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 

d) maksymalny tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący 

może dodatkowo przyznać w roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w 

szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z języka migowego, lub na 

zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

e) przeznaczenie godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin 

kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w 

podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, w 

szczególności na przygotowanie uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności 

zawodowych, kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji lub dodatkowych uprawnień zawodowych, 

f) tygodniowy, a w przypadku szkół prowadzących zajęcia w formie zaocznej – 

semestralny, wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, 

g) warunki i sposób realizacji zajęć edukacyjnych 

– uwzględniając zakres celów kształcenia i treści nauczania określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego lub podstawie programowej kształcenia w 

zawodzie szkolnictwa branżowego, potrzebę dostosowania oferty edukacyjnej szkół 

do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz potrzeb rynku pracy, a także realizację 
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zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 2, oraz możliwość przygotowania 

uczniów do uzyskania umiejętności przydatnych do wykonywania określonego 

zawodu;> 

[4) treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, warunki i sposób realizacji i 

organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 

4, oraz wymagania w zakresie przygotowania osób realizujących doradztwo zawodowe w 

szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4, uwzględniając rolę doradztwa 

zawodowego we wspieraniu uczniów i słuchaczy w procesie podejmowania decyzji 

edukacyjnych i zawodowych;] 

5) zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i 

placówkach, które powinny tworzyć warunki dla zaspokajania potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych uczniów, w szczególności wspomagać rozwój uczniów i efektywność 

uczenia się; 

6) organizację roku szkolnego, uwzględniającą w szczególności terminy rozpoczynania i 

kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych i ferii szkolnych; 

7) sposób prowadzenia przez szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje tej dokumentacji, uwzględniające w 

szczególności ewidencję dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu i 

obowiązkowi nauki, a także stanowiące podstawę wydawania uczniom świadectw i 

dyplomów; 

8) warunki i sposób organizowania przez szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, z 

uwzględnieniem celów edukacyjnych i wychowawczych oraz bezpieczeństwa uczniów. 

<1a. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w 

drodze rozporządzenia, ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół i 

placówek artystycznych, w tym: 

1) tygodniowy, a w przypadku policealnej szkoły artystycznej – semestralny, wymiar 

godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

2) minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów 

niepełnosprawnych, 

3) maksymalny tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący 

może dodatkowo przyznać w roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w 

szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z języka migowego, lub na 
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zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

4) tygodniowy, a w przypadku policealnej szkoły artystycznej – semestralny, wymiar i 

przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, 

5) warunki i sposób realizacji zajęć edukacyjnych 

– uwzględniając zakres celów kształcenia i treści nauczania określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego lub podstawie programowej kształcenia w 

zawodzie szkolnictwa artystycznego, potrzebę dostosowania oferty edukacyjnej szkół 

i placówek artystycznych do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz potrzeb rynku 

pracy, a także realizację zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 2.> 

2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i 

wychowania określi, w drodze rozporządzenia, organizację roku szkolnego w szkołach w 

zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich, z uwzględnieniem w 

szczególności specyfiki organizacji pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej w tych 

zakładach i schroniskach oraz zapewnienia wykonywania orzeczeń sądowych. 

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

1) organizację kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą; 

2) warunki i sposób wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz 

dzieci pracowników migrujących nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury 

polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach 

funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach 

przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą, uwzględniając w szczególności: 

a) kierowanie nauczycieli do pracy za granicą, 

b) przekazywanie niezbędnych podręczników i pomocy dydaktycznych służących temu 

nauczaniu, 

c) organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących 

nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów 

nauczanych w języku polskim za granicą, 

d) organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej, 

e) współpracę tych szkół oraz organizacji społecznych ze szkołami w Polsce; 

3) zakres i warunki przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim 

skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą w celach, o których mowa w pkt 1 i 2, 

uwzględniając w szczególności częściowy zwrot kosztów utrzymania i zakwaterowania 

oraz kosztów podróży, a także wyposażenie nauczycieli w niezbędne podręczniki, środki 
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dydaktyczne i inne pomoce niezbędne w procesie nauczania w miejscu zatrudnienia. 

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania może określić przypadki, w których uczniowi można przedłużyć oraz skrócić 

okres nauki w szkole, biorąc pod uwagę konieczność realizacji w tym okresie podstawy 

programowej kształcenia ogólnego lub [kształcenia w zawodach] <podstawy 

programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego>. 

<4a. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1a, minister właściwy do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

oświaty i wychowania może określić przypadki, w których uczniowi można 

przedłużyć oraz skrócić okres nauki w szkole artystycznej, biorąc pod uwagę 

konieczność realizacji w tym okresie podstawy programowej kształcenia ogólnego lub 

podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa artystycznego.> 

5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów niniejszej ustawy, ustawy o 

systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do szkół, 

zespołów szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 

lit. a i pkt 2 lit. c, w zakresie wynikającym ze szczególnych warunków funkcjonowania 

tych szkół, zespołów szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych, a także wprowadzić w 

tym zakresie odrębne unormowania. 

<5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów niniejszej 

ustawy, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 

odniesieniu do szkół i zespołów szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c, oraz 

szkół polskich, w zakresie wynikającym ze szczególnych warunków funkcjonowania 

tych szkół, zespołów szkół i szkół polskich, a także wprowadzić w tym zakresie 

odrębne unormowania.> 

Art. 51. 

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 przedszkolami, innymi 

formami wychowania przedszkolnego, szkołami, placówkami oraz kolegiami 
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pracowników służb społecznych, które znajdują się na obszarze danego województwa; 

2) wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w ustawie; 

3) współdziała z radami oświatowymi powołanymi na podstawie art. 78; 

4) wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 

oraz z 2018 r. poz. 149 i 650) w stosunku do: 

[a) organów jednostek samorządu terytorialnego - w sprawach szkół publicznych, 

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

niepublicznych,] 

<a) organów jednostek samorządu terytorialnego – w sprawach publicznych szkół i 

placówek, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne, oraz 

niepublicznych szkół i placówek,”,> 

b) dyrektorów szkół - w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w 

sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów; 

5) 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; 

6) opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia 

nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie wojewody, po zasięgnięciu opinii związków 

zawodowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie 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) współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi w realizacji zadań dotyczących 

diagnozowania, na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego, potrzeb w zakresie 

doskonalenia nauczycieli; 

10) wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów w szkołach; 

11) opiniuje plany pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem 

placówek prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra 

właściwego do spraw rolnictwa i ministra właściwego do spraw zdrowia; 

12) opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek 
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prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane 

przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy; 

13) współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania i 

rozwoju bazy materialnej szkół i placówek; 

14) 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; 

15) nadzoruje i wspomaga organizację wypoczynku, o którym mowa w art. 92a-92t ustawy o 

systemie oświaty, na obszarze województwa; 

<15a)  koordynuje organizację dokształcania teoretycznego uczniów będących 

młodocianymi pracownikami;> 

16) 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. z 2017 r. poz. 1376 i 1475) oraz w ustawie z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433), a także 

programy rządowe, o których mowa w art. 90u ustawy o systemie oświaty, mogą określać 

zadania, które kurator oświaty wykonuje w imieniu wojewody. 

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

Art. 53. 

[1. Nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami 

artystycznymi, placówkami, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół 

artystycznych oraz placówkami doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych sprawuje 

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który w tym celu, 

a także w celu realizacji zadań organu prowadzącego, w odniesieniu do szkół i placówek 

przez siebie prowadzonych może, w drodze rozporządzenia, utworzyć specjalistyczną 

jednostkę nadzoru oraz określić jej organizację i zakres powierzonych zadań związanych 

ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego oraz zadań organu prowadzącego. 

1a. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może powierzyć 

specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w ust. 1, również zadania placówki 

doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.] 
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<1. Nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami 

artystycznymi, placówkami, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół 

artystycznych oraz placówkami doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych 

sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

który w tym celu, a także w celu realizacji zadań organu prowadzącego w odniesieniu 

do szkół i placówek przez siebie prowadzonych, tworzy, w drodze rozporządzenia, 

specjalistyczną jednostkę nadzoru oraz określa jej organizację i zakres powierzonych 

zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego oraz zadań organu 

prowadzącego. 

1a. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 

rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, może powierzyć specjalistycznej jednostce 

nadzoru, o której mowa w ust. 1, również zadania placówki doskonalenia nauczycieli 

szkół artystycznych.> 

<1b. Specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w ust. 1, sprawuje nadzór 

pedagogiczny również w formie badania jakości kształcenia artystycznego w szkołach 

artystycznych, w szczególności przeprowadzając przesłuchania muzyczne, przeglądy 

plastyczne i baletowe oraz testy w zakresie przedmiotów teoretycznych dla uczniów 

publicznych szkół artystycznych oraz niepublicznych szkół artystycznych o 

uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej. Badanie jakości kształcenia 

artystycznego ma na celu w szczególności ocenę poziomu osiągania przez uczniów 

efektów kształcenia artystycznego, określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 46a ust. 2. 

1c. W celu przeprowadzenia badania jakości kształcenia artystycznego, dyrektor 

specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w ust. 1, powołuje komisje 

składające się z nauczycieli szkół artystycznych, nauczycieli akademickich lub 

artystów o uznanym dorobku artystycznym w zakresie właściwym dla danego 

zawodu szkolnictwa artystycznego, z zastrzeżeniem przepisów wydanych na 

podstawie ust. 1e pkt 2.  

1d. Specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w ust. 1, ogłasza do dnia 15 

czerwca w Biuletynie Informacji Publicznej, regulaminy poszczególnych form 

badania jakości kształcenia artystycznego przeprowadzanych w kolejnym roku 

szkolnym, w których określa w szczególności: 

1) zakres danej formy badania jakości kształcenia artystycznego;  
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2) szczegółowe zasady i terminy przeprowadzania badania jakości kształcenia 

artystycznego w danej formie;   

3) tryb i termin zgłaszania uczniów do uczestnictwa w badaniu jakości kształcenia 

artystycznego w danej formie. 

1e. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w 

drodze rozporządzenia: 

1) tryb i formy badania jakości kształcenia artystycznego, o którym mowa w ust. 1b, 

2) skład komisji przeprowadzających poszczególne formy badania jakości kształcenia 

artystycznego 

– uwzględniając wymogi sprawności, skuteczności i efektywności badania jakości 

kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych, o których mowa w ust. 1b. 

1f. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 

rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1e,  może określić: 

1) tryb i formy badania jakości kształcenia artystycznego w niepublicznych szkołach 

artystycznych nieposiadających uprawnień publicznej szkoły artystycznej lub 

placówkach artystycznych oraz skład komisji przeprowadzających poszczególne 

formy badania jakości kształcenia artystycznego; 

2) przypadki, w których komisję przeprowadzającą badanie jakości kształcenia 

artystycznego może powołać dyrektor szkoły artystycznej.> 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi 

szkołami rolniczymi, placówkami rolniczymi oraz placówkami doskonalenia nauczycieli 

przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, przez siebie 

prowadzonymi, minister właściwy do spraw środowiska - nad publicznymi szkołami 

leśnymi przez siebie prowadzonymi, a minister właściwy do spraw zdrowia - nad 

publiczną placówką doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu 

ogólnokrajowym. W tym celu, a także w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 10 

ust. 1, w odniesieniu do szkół i placówek przez siebie prowadzonych odpowiednio minister 

właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw środowiska lub minister 

właściwy do spraw zdrowia mogą, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, utworzyć specjalistyczną jednostkę 

nadzoru oraz określić jej organizację i zakres powierzonych zadań związanych ze 

sprawowaniem nadzoru pedagogicznego. 

3. Specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w ust. 1 i 2, są państwowymi 
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jednostkami budżetowymi finansowanymi odpowiednio z budżetu ministra właściwego do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw 

rolnictwa, ministra właściwego do spraw środowiska lub ministra właściwego do spraw 

zdrowia. 

4. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają uprawnień kuratora oświaty w zakresie nadzoru 

pedagogicznego nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących w szkołach 

artystycznych, a także nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących w szkołach 

rolniczych i w szkołach leśnych prowadzonych przez odpowiednio ministra właściwego do 

spraw rolnictwa lub ministra właściwego do spraw środowiska. 

5. W odniesieniu do publicznych szkół i placówek artystycznych minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw oświaty i wychowania wydaje przepisy, o których mowa w [art. 47 ust. 1 pkt 2, 3 lit. 

a, b, d, e i f oraz pkt 6 i 7] < art. 47 ust. 1 pkt 6 i 7>. 

[6. Rozporządzenia, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 2 i 3, minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania wydaje w porozumieniu odpowiednio z ministrem właściwym do 

spraw rolnictwa lub ministrem właściwym do spraw środowiska.] 

Art. 60. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania: 

1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami, o których mowa w art. 8 ust. 5; 

2) nadzoruje i koordynuje wykonywanie nadzoru pedagogicznego na terenie kraju, w 

szczególności nadzoruje działalność kuratorów oświaty w tym zakresie; 

3) podejmuje działania służące zapewnieniu sprawności i efektywności nadzoru 

pedagogicznego, w szczególności: 

a) opracowuje i modyfikuje narzędzia nadzoru pedagogicznego, 

b) opracowuje programy szkoleń osób realizujących zadania w zakresie nadzoru 

pedagogicznego oraz organizuje takie szkolenia, 

c) analizuje i opracowuje dane dotyczące nadzoru pedagogicznego, 

d) opracowuje corocznie i ogłasza na stronie internetowej obsługującego go urzędu 

informacje o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty. 

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania prowadzi elektroniczną platformę nadzoru pedagogicznego i 

administruje nią. Do dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego są 
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upoważnione osoby realizujące zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, nauczyciele, 

uczniowie, rodzice i przedstawiciele organów prowadzących szkoły lub placówki. 

3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w art. 43, minister właściwy 

do spraw oświaty i wychowania w szczególności: 

1) ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, w tym zadania z 

zakresu nadzoru pedagogicznego; 

2) kontroluje sprawność i efektywność nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez 

kuratorów oświaty oraz przestrzeganie przepisów obowiązujących w tym zakresie, a także 

może wydawać na piśmie kuratorom oświaty wiążące ich wytyczne i polecenia, z 

wyjątkiem indywidualnych spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej; 

3) może żądać od kuratorów oświaty informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub 

dotyczących określonej sprawy albo rodzaju spraw; 

4) może organizować szkolenia, narady i konferencje kuratorów oświaty; 

5) może ogłaszać w wydawanym przez siebie dzienniku urzędowym zalecane standardy 

wyposażenia szkół niezbędne do nauczania przedmiotów ogólnokształcących. 

4. Minister Sprawiedliwości i podporządkowane organy sprawują nadzór pedagogiczny nad 

zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz nad szkołami w tych zakładach i 

schroniskach, a także nad szkołami i placówkami przy zakładach karnych i aresztach 

śledczych, z wyjątkiem nadzoru nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących, który 

sprawuje kurator oświaty. 

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może powierzyć wykonywanie zadań, o 

których mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2, prowadzonej przez siebie placówce doskonalenia 

nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. 

[6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może 

powierzyć podległej sobie jednostce organizacyjnej sprawowanie nadzoru pedagogicznego 

nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a, oraz 

szkołami i zespołami szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c, a także wykonywanie 

w odniesieniu do nich zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1.] 

<6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może 

powierzyć podległej sobie jednostce organizacyjnej sprawowanie nadzoru 

pedagogicznego nad szkołami polskimi oraz szkołami i zespołami szkół, o których 

mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c, a także wykonywanie w odniesieniu do nich zadań 

organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1–6, oraz zadań 
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związanych z awansem zawodowym nauczycieli tych szkół, o którym mowa w ustawie 

z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.> 

<6a. Przepisy dotyczące wydawania decyzji w sprawach nadania albo odmowy nadania 

stopnia awansu zawodowego nauczycielom szkół polskich oraz szkół i zespołów szkół, 

o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c, przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania stosuje się odpowiednio do kierownika jednostki 

organizacyjnej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 6. Do 

decyzji podjętych przez kierownika tej jednostki stosuje się odpowiednio przepis art. 

127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.> 

7. Dyrektor szkoły lub placówki oraz inni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze, z 

zastrzeżeniem art. 62 ust. 2, sprawują nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli 

zatrudnionych w tych szkołach i placówkach, a w szkołach i placówkach prowadzących 

kształcenie zawodowe oraz u pracodawców, u których jest organizowana praktyczna nauka 

zawodu, także w stosunku do instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

8. Kurator oświaty oraz organy, o których mowa w ust. 1 i 4 oraz w art. 53 i art. 54, sprawują 

nadzór pedagogiczny przy pomocy nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach 

wymagających kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty oraz w urzędach tych 

organów lub podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych. 

9. Kurator oświaty oraz organy, o których mowa w ust. 1 i 4 oraz w art. 53 i art. 54, mogą 

zlecać wyspecjalizowanym instytucjom lub osobom posiadającym odpowiednie 

kwalifikacje prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz służących ocenie 

efektywności działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej szkół i 

placówek. 

10. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem 

Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do 

spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem 

właściwym do spraw żeglugi śródlądowej, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, 

ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, Ministrem Obrony Narodowej oraz 

ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru pedagogicznego, zakres 

danych gromadzonych na elektronicznej platformie nadzoru pedagogicznego, sposób i 

zakres dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego osób realizujących 
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zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, nauczycieli, uczniów, rodziców i 

przedstawicieli organów prowadzących szkoły lub placówki, wykaz stanowisk, o których 

mowa w ust. 8, kwalifikacje niezbędne do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także 

kwalifikacje osób, o których mowa w ust. 9, uwzględniając wymogi sprawności, 

skuteczności i efektywności nadzoru pedagogicznego. 

 

Art. 61. 

Przepisy art. 44 ust. 1 i 2, art. 55 i art. 56 oraz przepisy wydane na podstawie art. 44 ust. 3 

stosuje się odpowiednio do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego [oraz 

szkolnego punktu konsultacyjnego, o którym mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a] < i szkoły 

polskiej>, oraz szkoły i zespołu szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c. 

Art. 63. 

1. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub 

placówkę. 

2. Na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu 

ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz 

publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają 

w szkołach rolniczych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów 

zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, 

ust. 7 pkt 2 i ust. 14, powołuje i odwołuje z tego stanowiska właściwy minister prowadzący 

placówkę. Przepisów ust. 10-22 nie stosuje się. Powołanie i odwołanie następuje na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy dotyczących 

nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania. 

3. Kandydata na stanowisko dyrektora placówki, o której mowa w ust. 2, wyłania się w 

drodze konkursu. 

4. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono 

kandydata, właściwy minister prowadzący placówkę, o której mowa w ust. 2, powołuje na 

stanowisko dyrektora placówki ustalonego przez siebie kandydata. 

5. Do czasu powołania na stanowisko dyrektora placówki, o której mowa w ust. 2, zgodnie z 

ust. 3 lub 4 właściwy minister prowadzący placówkę może powierzyć pełnienie 

obowiązków dyrektora placówki wicedyrektorowi albo innemu pracownikowi tej 

placówki. 
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6. Stanowisko dyrektora placówki, o której mowa w ust. 2, może zajmować osoba: 

1) która posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub 

równorzędny; 

2) która posiada staż pracy określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 7; 

3) która posiada doświadczenie związane z prowadzeniem działań na rzecz rozwoju szkół i 

placówek lub doświadczenie na stanowisku kierowniczym; 

4) która spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku 

kierowniczym; 

5) która ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; 

6) która nie była karana karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie 

dyscyplinarne; 

7) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

8) przeciwko której nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego; 

9) która nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 

publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1311 i 2110); 

10) która nie była karana karą porządkową, o której mowa w art. 108 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym do 

spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze 

rozporządzenia, staż pracy wymagany od osoby zajmującej stanowisko dyrektora 

placówki, o której mowa w ust. 2, sposób i tryb przeprowadzania konkursu oraz skład i 

tryb pracy komisji konkursowej, uwzględniając sposób ogłaszania konkursu, sposób 

wyłaniania kandydata, sposób sprawowania nadzoru nad prawidłowością postępowania 

konkursowego oraz tryb unieważnienia konkursu. 

8. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7, minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem 

właściwym do spraw zdrowia może określić dodatkowe wymagania, jakim powinna 
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odpowiadać osoba zajmująca stanowisko odpowiednio: 

1) dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, o 

której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b; 

2) dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, o której 

mowa w art. 8 ust. 6; 

3) dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy 

nauczają w szkołach rolniczych, o której mowa w art. 8 ust. 7 pkt 2; 

4) dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o 

zasięgu ogólnokrajowym, o której mowa w art. 8 ust. 14. 

9. Przepisy ust. 2-6 oraz przepisy wydane na podstawie ust. 7 i 8 stosuje się także do 

dyrektora zespołu szkół i placówek oraz dyrektora zespołu placówek, w skład których 

wchodzi co najmniej jedna placówka, o której mowa w ust. 2. 

10. Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. 

Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora. 

11. Wymogu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora nie stosuje się do szkół i 

placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego. 

12. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono 

kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z 

organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady 

szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. 

13. Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 10 lub 12 organ prowadzący 

może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, 

w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 

10 miesięcy. 

14.  W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje 

komisję konkursową w składzie: 

1) po trzech przedstawicieli: 

a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę, 

b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

2) po dwóch przedstawicieli: 

a) rady pedagogicznej, 

b) rady rodziców, 
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3) po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu 

ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek 

organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących 

w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, 

obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się 

odbywa 

– z zastrzeżeniem ust. 15. 

15. Łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 14 pkt 1, nie może być 

mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 14 pkt 2 i 3. 

[16. Jeżeli w składzie komisji konkursowej łączna liczba przedstawicieli organów, o których 

mowa w ust. 14 pkt 1, byłaby mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w 

ust. 14 pkt 2 i 3, liczbę przedstawicieli tych organów zwiększa się proporcjonalnie, tak aby 

ich łączna liczba nie była mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 

14 pkt 2 i 3.] 

<16. Jeżeli w składzie komisji konkursowej łączna liczba przedstawicieli organów, o 

których mowa w ust. 14 pkt 1, byłaby mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o 

których mowa w ust. 14 pkt 2 i 3, liczbę przedstawicieli tych organów zwiększa się 

proporcjonalnie, tak aby ich łączna liczba nie była mniejsza niż łączna liczba 

przedstawicieli, o których mowa w ust. 14 pkt 2 i 3, uwzględniając udział 

przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny w liczbie równej liczbie 

przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę.> 

17. Przepisy ust. 14-16 stosuje się również w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora 

zespołu szkół lub placówek, w tym nowo zakładanego zespołu szkół lub placówek, z tym 

że: 

1) dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej wyłania się spośród przedstawicieli rad 

pedagogicznych wszystkich szkół lub placówek wchodzących w zespół lub łączonych w 

zespół; 

2) dwóch przedstawicieli rady rodziców wyłania się spośród rad rodziców uczniów 

wszystkich szkół lub placówek wchodzących w zespół lub łączonych w zespół. 

18. W przypadku szkół i placówek nowo zakładanych skład komisji konkursowej określa 

organ prowadzący szkołę lub placówkę, uwzględniając udział przedstawicieli organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny w liczbie równej liczbie przedstawicieli organu 

prowadzącego szkołę lub placówkę. 
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19. W przypadku szkół i placówek, o których mowa w art. 74 i art. 82 ust. 1, w skład komisji 

nie wchodzą odpowiednio przedstawiciele rady pedagogicznej i rady rodziców. 

20. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkół artystycznych i 

placówek, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych - minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi, w drodze 

rozporządzenia, regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz 

tryb pracy komisji konkursowej, uwzględniając w szczególności sposób ogłaszania 

konkursu oraz sposób nadzorowania prawidłowości postępowania konkursowego przez 

organ prowadzący szkołę lub placówkę. 

21. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. W 

uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie 

krótszy niż 1 rok szkolny. 

22. Przepisy ust. 1-21 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2. 

23. Przepisy ust. 1-22 i art. 64 nie dotyczą szkół prowadzonych przez Ministra Obrony 

Narodowej i Ministra Sprawiedliwości lub podporządkowane im organy. 

Art. 68. 

1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich 

kompetencji stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki 

zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i 

gospodarczą obsługę szkoły lub placówki; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w 

czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę; 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

9) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 
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organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki; 

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym 

udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki. 

2. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w 

przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na 

podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych 

przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez 

kuratora oświaty do innej szkoły. 

3a. W przypadku ucznia szkoły artystycznej objętego obowiązkiem szkolnym, dyrektor 

szkoły artystycznej może skreślić ucznia z listy uczniów w trybie określonym w ust. 2, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 

ust. 1. 

4. Dyrektor szkoły lub placówki skreśla ucznia z listy uczniów na pisemny wniosek rodziców 

lub pełnoletniego ucznia. 

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce 

nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności 

decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły lub placówki; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub 

placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników szkoły lub placówki. 

6. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły 

lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim. 

[7. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, w 

porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których kształci szkoła, po 
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zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z 

potrzebami rynku pracy.] 

<7. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły 

artystycznej, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w 

których kształci szkoła, po: 

1)  uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w 

danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 

pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, oraz 

2) nawiązaniu współpracy odpowiednio z pracodawcą lub osobą prowadzącą 

indywidualne gospodarstwo rolne, których działalność jest związana z danym 

zawodem lub branżą, w ramach umowy, porozumienia lub ustaleń, o których mowa 

w art. 120a ust. 1, obejmujących co najmniej jeden cykl kształcenia w danym 

zawodzie.> 

<7a. Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym 

zawodzie, o której mowa w ust. 7 pkt 1, nie jest wymagana w przypadku: 

1) rozpoczynania kształcenia w zawodzie o charakterze pomocniczym, jeżeli szkoła 

posiada opinię o zasadności kształcenia w zawodzie, dla którego w klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa branżowego, przewidziano zawód o charakterze pomocniczym; 

2) organizowania w branżowej szkole I stopnia  oddziału wyłącznie dla uczniów 

będących młodocianymi pracownikami. 

7b. Uzyskanie ponownej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia 

w danym zawodzie, o której mowa w ust. 7 pkt 1, jest wymagane w przypadku gdy 

zawód ten nie jest wskazany przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1. 

7c. Współpraca, o której mowa w ust. 7 pkt 2, polega w szczególności na: 

1) tworzeniu klas patronackich; 

2) przygotowaniu propozycji programu nauczania zawodu; 

3) realizacji kształcenia zawodowego, w tym praktycznej nauki zawodu; 

4) wyposażeniu warsztatów lub pracowni szkolnych; 

5) organizacji egzaminu zawodowego; 

6) doskonaleniu nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym organizowaniu szkoleń 

branżowych; 
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7) realizacji doradztwa zawodowego i promocji kształcenia zawodowego. 

7d. Przepisów ust. 7 pkt 2 i ust. 7c, nie stosuje się do branżowych szkół II stopnia.> 

8. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5, nie przysługują dyrektorom jednooddziałowych 

przedszkoli oraz kierownikom szkół podstawowych (szkół filialnych) podporządkowanych 

organizacyjnie innej szkole. Uprawnienia te przysługują odpowiednio organowi 

prowadzącemu przedszkole lub dyrektorowi szkoły, któremu szkoła filialna jest 

organizacyjnie podporządkowana. 

9. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w 

szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny 

nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący. 

Art. 69. 

1. W szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli działa rada pedagogiczna, 

która jest kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie realizacji jej statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Nauczyciele szkół zatrudniających mniej niż 3 nauczycieli są członkami rady 

pedagogicznej szkoły, której jest podporządkowana szkoła filialna. 

3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły lub placówki i wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole lub placówce oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący 

funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z 

młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których 

praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. [W zebraniach rady 

pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele 

stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.] 

<3a. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, 

osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady 

pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w 

szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły prowadzącej 
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kształcenie zawodowe – również przedstawiciele pracodawców, organizacji 

pracodawców, samorządu gospodarczego lub innych organizacji gospodarczych, 

stowarzyszeń lub samorządów zawodowych oraz sektorowych rad do spraw 

kompetencji.> 

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły lub placówki. 

5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w 

każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po 

zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły lub placówki, rady szkoły lub placówki, 

organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady 

pedagogicznej. 

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem rady. 

7. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy 

w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

oraz informacje o działalności szkoły. 

 

Art. 70. 

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub 

placówki; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, 

po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki oraz radę rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w 

celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, 
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oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie 

kursy prowadzi; 

[2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki;] 

<2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki będącej jednostką budżetową;> 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Art. 85. 

1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem". 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi 

reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. 

5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz 

dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w 

szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z 

dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania 

z zakresu wolontariatu. 

7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 
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8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, typy 

szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego ze względu na 

konieczność stosowania w szkole lub placówce specjalnej organizacji nauki i metod pracy, 

a także ze względów wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych. 

9. [Samorząd w szkole dla dorosłych lub placówce kształcenia ustawicznego, w celu 

wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, może gromadzić fundusze z 

dobrowolnych składek i innych źródeł.] <Samorząd w szkole dla dorosłych, branżowej 

szkole II stopnia, szkole policealnej, policealnej szkole artystycznej lub placówce 

kształcenia ustawicznego, w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub 

placówki, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł.> Zasady 

wydatkowania tych funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 3. 

Art. 88. 

[1. Szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który 

określa jej typ, nazwę i siedzibę. 

2. Akt założycielski szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny, oprócz 

danych wymienionych w ust. 1 określa także jej zasięg terytorialny (obwód), w 

szczególności nazwy miejscowości (w miastach nazwy ulic lub ich części) należących do jej 

obwodu, a w przypadku szkoły podstawowej także podporządkowane jej organizacyjnie 

szkoły filialne. Szkole publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną 

niż jednostka samorządu terytorialnego nie ustala się obwodu, chyba że osoba prowadząca 

wystąpi z takim wnioskiem.] 

<1. Szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który 

określa odpowiednio jej typ lub rodzaj, nazwę i siedzibę. 

2. Akt założycielski publicznej szkoły podstawowej, oprócz danych wymienionych w ust. 

1, określa także jej zasięg terytorialny (obwód), w szczególności nazwy miejscowości, 

a w miastach – nazwy ulic lub ich części, należących do jej obwodu, oraz 

podporządkowane jej organizacyjnie szkoły filialne. Publicznej szkole podstawowej 

prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub 

osobę fizyczną nie ustala się obwodu, chyba że osoba prowadząca wystąpi z takim 

wnioskiem.> 

<2a. Akt założycielski publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznej 

placówki kształcenia ustawicznego, oprócz danych wymienionych w ust. 1, określa 
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także filie podporządkowane organizacyjnie centrum lub placówce.> 

3. Nie ustala się obwodów szkołom specjalnym, szkołom integracyjnym, szkołom 

dwujęzycznym, szkołom dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności 

posługujących się językiem regionalnym, szkołom sportowym, szkołom mistrzostwa 

sportowego, szkołom artystycznym, szkołom w zakładach poprawczych i schroniskach dla 

nieletnich oraz szkołom przy zakładach karnych i aresztach śledczych. 

4. Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka 

samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wymaga: 

[1) zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest 

prowadzenie szkół lub placówek publicznych danego typu, wydanego po uzyskaniu 

pozytywnej opinii kuratora oświaty;] 

<1) zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem 

jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych odpowiednio danego typu lub 

rodzaju, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty;> 

2) w przypadku szkół artystycznych: 

a) realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne - zezwolenia ministra właściwego do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

b) realizujących także kształcenie ogólne - zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora 

oświaty. 

<4a. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela 

zezwolenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, po uzyskaniu opinii specjalistycznej 

jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1.> 

5. Wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 4, składa się wraz z projektem 

aktu założycielskiego i statutu; wniosek zawiera także dane niezbędne do wpisania szkoły 

lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. 

Wniosek składa się nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w 

którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki. Termin ten może zostać 

przedłużony za zgodą odpowiednio organu jednostki samorządu terytorialnego, o którym 

mowa w ust. 4, albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. 

<5a. Osoba fizyczna składająca wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 

4, może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub 
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osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie 

prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej wniosek. 

Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć 

prowadzenie szkoły lub placówki. 

5b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5a, może zostać złożone przez osobę fizyczną 

również po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 4.> 

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do szkół artystycznych - 

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na 

założenie szkoły lub placówki publicznej, tak aby tworzenie szkół publicznych przez 

osoby prawne i fizyczne sprzyjało poprawie warunków kształcenia, a także korzystnie 

uzupełniało sieć szkół publicznych na danym terenie. 

7. Organ lub osoba, o których mowa w art. 8 ust. 2, zakładająca szkołę lub placówkę 

podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut. 

8. Akt założycielski i statut szkoły lub placówki publicznej przesyła się właściwemu 

kuratorowi oświaty oraz innym organom właściwym do sprawowania nadzoru 

pedagogicznego nad szkołą lub placówką. 

Art. 89. 

1. Szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 14-18, może być zlikwidowana z końcem roku 

szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom 

możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także 

kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. [Organ prowadzący jest obowiązany, 

co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji 

szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów), właściwego 

kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej 

do prowadzenia szkół danego typu.] < Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej 

na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: 

rodziców uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich – tych uczniów, właściwego 

kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 

właściwej do prowadzenia szkół danego typu.> 

2. Szkoła w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich oraz szkoła przy zakładzie 

karnym lub areszcie śledczym może być zlikwidowana w każdym czasie, po zapewnieniu 



- 72 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole. 

3. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego 

może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w 

przypadku publicznej szkoły artystycznej prowadzonej przez jednostkę samorządu 

terytorialnego - po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez osobę 

prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną może zostać 

zlikwidowana za zgodą organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie. 

4. Opinia, o której mowa w ust. 3, jest wydawana w drodze postanowienia, na które 

przysługuje: 

1) zażalenie do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - w przypadku 

postanowienia wydanego przez kuratora oświaty; 

2) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ministra właściwego do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego - w przypadku postanowienia wydanego przez tego 

ministra. 

5. Opinia, o której mowa w ust. 3, jest [wydawania] <wydawana> w ciągu 30 dni od dnia 

doręczenia kuratorowi oświaty, a w przypadku publicznej szkoły artystycznej prowadzonej 

przez jednostkę samorządu terytorialnego - ministrowi właściwemu do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego, wystąpienia jednostki samorządu terytorialnego o 

wydanie tej opinii. 

6. Dokumentację zlikwidowanej szkoły publicznej przekazuje się organowi prowadzącemu 

szkołę, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się organowi 

sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia 

likwidacji. 

7. Dokumentację zlikwidowanej szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę 

prawną lub fizyczną przekazuje się właściwemu organowi jednostki samorządu 

terytorialnego, o którym mowa w art. 88 ust. 4. 

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do placówek publicznych, z wyjątkiem warunku 

o likwidacji z końcem roku szkolnego. 

9. Przepisy ust. 1-8 i art. 88 stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub 

placówki. 

[10. Organ prowadzący szkołę lub placówkę może przenieść kształcenie w określonym 

zawodzie z tej szkoły lub placówki do innej szkoły tego samego typu lub innej placówki 
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tego samego rodzaju prowadzonej przez ten organ, po zawiadomieniu, co najmniej na 6 

miesięcy przed terminem przeniesienia, kuratora oświaty i rodziców uczniów, a w 

przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów.] 

<10. Organ prowadzący szkołę lub placówkę może przenieść kształcenie w określonym 

zawodzie z tej szkoły lub placówki do innej szkoły tego samego typu lub innej 

placówki tego samego rodzaju prowadzonej przez ten organ, po zawiadomieniu, co 

najmniej na 6 miesięcy przed terminem przeniesienia, kuratora oświaty i rodziców 

uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich – tych uczniów.> 

11. Przepisów ust. 1-8 nie stosuje się w razie przekazania przez jednostkę samorządu 

terytorialnego prowadzenia szkoły publicznej osobie prawnej niebędącej jednostką 

samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej. 

12. Przekazanie, o którym mowa w ust. 11, jest równoznaczne z likwidacją dotychczasowej 

formy organizacyjno-prawnej szkoły, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62). 

13. Organ prowadzący publiczną inną formę wychowania przedszkolnego może przekształcić 

tę formę w publiczne przedszkole. Do przekształcenia nie stosuje się przepisów ust. 1-9. 

Przepisy art. 88 stosuje się odpowiednio. 

14. W przypadku zamiaru likwidacji szkoły podstawowej specjalnej, szkoły sportowej, szkoły 

mistrzostwa sportowego lub szkoły ponadpodstawowej, prowadzonych przez powiat, 

starosta jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, 

zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły także organ wykonawczy gminy, na obszarze 

której ma siedzibę ta szkoła. 

15. Organ wykonawczy gminy, w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o 

zamiarze likwidacji szkoły, o której mowa w ust. 14, na podstawie uchwały rady gminy, 

może wystąpić do powiatu z wnioskiem o przekazanie gminie prowadzenia tej szkoły. 

16. W przypadku otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 15, powiat przekazuje gminie, 

która wystąpiła z wnioskiem, prowadzenie szkoły z początkiem roku szkolnego 

następującego po roku szkolnym, w którym powiat otrzymał ten wniosek. 

17. Warunki korzystania przez gminę z mienia przejętej szkoły określa porozumienie 

pomiędzy gminą i powiatem, zawarte w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez powiat 

wniosku gminy, o którym mowa w ust. 15. 

18. W przypadku niezawarcia porozumienia w terminie, o którym mowa w ust. 17, gmina 

przejmuje prowadzenie szkoły, jeżeli w drodze uchwały rady gminy zobowiąże się do 
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zapewnienia warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków 

nauki, wychowania i opieki. 

<Art. 90a. 

1. Zmiana siedziby szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną 

inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną lub utworzenie innej 

lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez 

tę szkołę lub placówkę wymaga zmiany zezwolenia na założenie szkoły lub placówki 

publicznej. Przepisy art. 88 ust. 4–5 i 6 stosuje się odpowiednio. Przepisów art. 89 ust. 

1–9 nie stosuje się. 

2. Zmiana siedziby szkoły lub utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez szkołę następuje z końcem 

roku szkolnego. W przypadku gdy dalsze prowadzenie zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych w dotychczasowej siedzibie szkoły nie jest możliwe 

zmiana siedziby szkoły lub utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez szkołę może nastąpić w 

każdym czasie. 

3. Organ prowadzący szkołę lub placówkę publiczną, po zawiadomieniu rodziców 

uczniów albo uczniów pełnoletnich, składa wniosek o zmianę zezwolenia na założenie 

szkoły lub placówki publicznej, w zakresie odpowiednio siedziby szkoły lub placówki 

lub utworzenia innej lokalizacji prowadzenia przez nią zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, nie później niż na 3 miesiące przed planowanym 

dniem zmiany siedziby lub utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W przypadku, o którym mowa w 

ust. 2 w zdaniu drugim, wniosek o zmianę zezwolenia może być złożony w każdym 

czasie. 

4. Nowa siedziba szkoły lub placówki publicznej lub inna lokalizacja prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez szkołę lub placówkę nie mogą 

znajdować się na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, innej niż ta, której 

organ wydał zezwolenie na założenie tej szkoły lub placówki. 

 

Art. 90b. 

1. Osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna 

prowadząca szkołę lub placówkę publiczną na podstawie zezwolenia, o którym mowa 
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w art. 88 ust. 4, może przekazać prowadzenie szkoły lub placówki publicznej osobie 

prawnej innej niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej. 

2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zmiany zezwolenia na założenie szkoły 

lub placówki publicznej. Przepisy art. 88 ust. 4–5 i 6 stosuje się odpowiednio, z tym że 

wniosek o zmianę zezwolenia może być złożony w każdym czasie. Przepisów art. 89 

ust. 1–9 nie stosuje się. 

3. Organ prowadzący szkołę lub placówkę publiczną, do wniosku, o którym mowa w ust. 

2, dołącza pisemne oświadczenie osoby prawnej innej niż jednostka samorządu 

terytorialnego lub osoby fizycznej przejmującej prowadzenie szkoły lub placówki o 

przejęciu zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę. 

4. W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę publiczną 

przejęcie prowadzenia szkoły lub placówki przez osobę wskazaną w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 88 ust. 5a lub 5b, wymaga zmiany zezwolenia na założenie szkoły 

lub placówki. Wniosek o zmianę zezwolenia składa osoba wskazana w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 88 ust. 5a lub 5b. Przepisy art. 88 ust. 4–5 i 6 stosuje się 

odpowiednio, z tym że wniosek o zmianę zezwolenia może być złożony w każdym 

czasie. Przepisów art. 89 ust. 1–9 nie stosuje się. 

5. Zmiana zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie wymaga uzyskania pozytywnej 

opinii kuratora oświaty.  

6. Przekazanie lub przejęcie prowadzenia szkoły lub placówki publicznej, o którym 

mowa odpowiednio w ust. 2 lub 4, następuje w terminie wskazanym w decyzji o 

zmianie zezwolenia.> 

Art. 91. 

1. Organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół. 

Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub 

placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut 

zespołu nie stanowi inaczej. 

<1a. Organ prowadzący może połączyć w zespół liceum ogólnokształcące dla młodzieży i 

liceum ogólnokształcące dla dorosłych, jeżeli zajęcia edukacyjne w tych szkołach nie 

są prowadzone w tym samym czasie.> 

2. Organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzoną przez siebie szkołę podstawową z 

prowadzonymi przez siebie przedszkolami mającymi siedzibę na obszarze objętym 
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obwodem tej szkoły. 

3. Organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzone przez siebie przedszkola mające 

siedzibę na obszarze objętym obwodem jednej szkoły podstawowej. 

4. Dyrektor zespołu jest dyrektorem szkoły lub placówki w rozumieniu ustawy. 

5. Utworzenie zespołu następuje w trybie art. 88, z tym że akt założycielski wymaga 

zaopiniowania przez rady pedagogiczne. W przypadku utworzenia zespołu szkół lub 

placówek prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 

lub osobę fizyczną albo włączenia takiej szkoły lub placówki do zespołu, wydanie 

zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4, nie wymaga uzyskania pozytywnej opinii 

kuratora oświaty. 

6. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc postanowienia zawarte 

w statutach połączonych szkół lub placówek. 

[7. Organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może wyłączyć z 

zespołu niektóre szkoły lub placówki, włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki, a także 

może rozwiązać zespół. W przypadku wyłączenia szkół lub placówek z zespołu oraz 

rozwiązania zespołu przepisów art. 88 i art. 89 nie stosuje się.] 

<7. Organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może wyłączyć z 

zespołu szkołę lub placówkę, włączyć do zespołu szkołę lub placówkę, a także może 

rozwiązać zespół.> 

<7a. W przypadku: 

1) utworzenia zespołu szkół lub placówek albo szkół i placówek oraz włączenia szkoły 

lub placówki do zespołu – przepisu art. 89 nie stosuje się; 

2) wyłączenia szkoły lub placówki z zespołu szkół lub placówek oraz rozwiązania 

zespołu – przepisów art. 88 i art. 89 nie stosuje się.> 

8. Utworzenie zespołu, w którego skład wchodzą szkoły lub placówki albo szkoły i placówki 

prowadzone przez różne organy, może nastąpić po zawarciu porozumienia między tymi 

organami. Porozumienie powinno określać, który z organów będzie wykonywać zadania 

organu prowadzącego, sposób finansowania oraz tryb rozwiązania zespołu. 

9. Połączenie w zespół, o którym mowa w ust. 1-3, oraz włączenie do zespołu szkoły lub 

placówki, o którym mowa w ust. 7, jest dokonywane z dniem 1 września danego roku. 

10. Wyłączenie z zespołu oraz rozwiązanie zespołu, o których mowa w ust. 7, jest 

dokonywane z dniem 31 sierpnia danego roku. 
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Art. 93. 

[1. Organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub 

placówki, o których mowa w art. 2 pkt 4, może je połączyć w zespół, zwany "centrum 

kształcenia zawodowego i ustawicznego". 

2. W skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego wchodzi co najmniej jedna szkoła 

prowadząca kształcenie zawodowe oraz co najmniej jedna placówka kształcenia 

praktycznego.] 

<1. Organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z 

wyjątkiem szkół artystycznych, placówki lub centra, o których mowa w art. 2 pkt 4, 

może je połączyć w zespół, zwany dalej „centrum kształcenia zawodowego i 

ustawicznego”. 

2. W skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego wchodzi co najmniej jedna 

szkoła prowadząca kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, oraz co 

najmniej jedno centrum kształcenia zawodowego.> 

3. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzi kwalifikacyjne kursy 

zawodowe, a także podejmuje działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji 

zawodowej. 

4. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego współpracuje z pracodawcami i 

organizacjami pracodawców. 

5. Do centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przepisów art. 91 ust. 9 i 10 nie 

stosuje się. 

Art. 96. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły, z wyjątkiem szkoły artystycznej realizującej 

wyłącznie kształcenie artystyczne, jest oddział. 

2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

3. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel 

wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

4. W szkołach podstawowych działających w szczególnie trudnych warunkach 

demograficznych lub geograficznych, w zakresie danego etapu edukacyjnego dopuszcza 

się organizację nauczania w klasach łączonych. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w szkole podstawowej, w której zorganizowano 

oddział przedszkolny, dopuszcza się łączenie zajęć prowadzonych w oddziale 

przedszkolnym dla dzieci 6-letnich z zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi w klasie I, z 
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tym że co najmniej połowa zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym oraz co 

najmniej połowa obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu odpowiednio edukacji 

polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej oraz języka obcego nowożytnego w klasie I 

powinna być prowadzona oddzielnie w oddziale przedszkolnym i w klasie I. 

<6. W szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, 

w tym zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, 

działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub 

geograficznych, w zakresie danego etapu edukacyjnego, dopuszcza się organizację 

nauczania w klasach łączonych. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

7. W szkołach ponadpodstawowych zorganizowanych w zakładach poprawczych i 

schroniskach dla nieletnich, działających w szczególnie trudnych warunkach 

demograficznych, dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.> 

Art. 98. 

1. Statut szkoły zawiera w szczególności: 

1) nazwę i typ szkoły oraz jej siedzibę, a w przypadku gdy szkoła wchodzi w skład zespołu 

szkół - także nazwę tego zespołu; 

2) imię szkoły, o ile zostało nadane; 

3) nazwę i siedzibę organu prowadzącego szkołę; 

4) cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym 

w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad 

dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz 

zasad promocji i ochrony zdrowia; 

5) organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki 

współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi; 

6) organizację pracy szkoły, w tym organizację oddziałów sportowych, mistrzostwa 

sportowego, dwujęzycznych, integracyjnych, specjalnych i klas wstępnych, o których 

mowa w art. 25 ust. 3, z uwzględnieniem organizacji nauczania i oceniania w tych klasach, 

oraz organizację nauczania języka mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub 

języka regionalnego, jeżeli szkoła takie oddziały lub nauczanie prowadzi, organizację 

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, jeżeli szkoła takie wspomaganie prowadzi, a 

także zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli szkoła takie zajęcia prowadzi; 
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7) zakres zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy i nauczyciela bibliotekarza, 

oraz innych pracowników szkoły, w tym także zadania związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposób i 

formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków 

środowiskowych szkoły; 

8) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, o którym mowa w 

art. 44b ustawy o systemie oświaty; 

9) nazwę zawodu lub zawodów, w których kształci szkoła - w przypadku szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe; 

10) szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu - w przypadku szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe; 

11) organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego - w przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe; 

12) organizację pracowni szkolnych, w szczególności pracowni ćwiczeń praktycznych, 

pracowni symulacyjnych oraz warsztatów szkolnych dla realizacji zajęć praktycznych, 

jeżeli szkoła takie pracownie i warsztaty posiada; 

13) organizację dodatkowych zajęć dla uczniów, zwiększających szanse ich zatrudnienia, 

jeżeli szkoła takie zajęcia prowadzi; 

14) organizację kształcenia ogólnego i zawodowego w przypadku pracowników 

młodocianych - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe; 

[15) określenie formy kształcenia - stacjonarnej lub zaocznej - w przypadku szkoły dla 

dorosłych; 

16) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;] 

<15) określenie formy kształcenia – w przypadku szkoły dla dorosłych, branżowej 

szkoły II stopnia i szkoły policealnej; 

16) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, z wyjątkiem 

szkoły artystycznej;> 

17) prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z 

listy uczniów szkoły, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia; 

18) rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do 

przyznanej nagrody; 

19) rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary; 

20) przypadki, w których dyrektor szkoły podstawowej może wystąpić do kuratora oświaty z 
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wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły; 

21) sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu; 

22) formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie; 

23) organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z 

uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami; 

24) organizację internatu, o ile został w szkole zorganizowany; 

25) organizację świetlicy z uwzględnieniem warunków wszechstronnego rozwoju ucznia - w 

przypadku szkoły podstawowej i szkoły prowadzącej kształcenie specjalne, o której mowa 

w art. 127 ust. 1; 

26) warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego, o ile 

zostały ustanowione. 

2. W przypadku szkoły dla dzieci i młodzieży statut określa także: 

1) organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

2) organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, 

opieki i profilaktyki; 

3) organizację współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie 

działalności innowacyjnej[.] <;> 

<4) organizację żywienia, o którym mowa w art. 106a – w przypadku szkoły 

podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie 

szkoły podstawowej.> 

[3. W przypadku szkoły dla dorosłych statut określa także zasady uczęszczania na wybrane 

zajęcia edukacyjne przez osoby przygotowujące się do egzaminów eksternistycznych, o 

których mowa w art. 10 ustawy o systemie oświaty.] 

4. W przypadku szkoły dla dzieci i młodzieży cele i zadania szkoły określone w statucie 

uwzględniają program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, o którym mowa w art. 26. 

Art. 103. 

1. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania 

z: 

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

2) biblioteki; 
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[3) świetlicy - w przypadku szkoły podstawowej i szkoły prowadzącej kształcenie specjalne, o 

której mowa w art. 127 ust. 1;] 

<3) świetlicy – w przypadku szkoły podstawowej, szkoły artystycznej realizującej 

kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i szkoły prowadzącej kształcenie 

specjalne, o której mowa w art. 127 ust. 1;> 

4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej spełniającego szczegółowe wymagania, o których mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138 i 650), oraz wyposażonego w sprzęt, 

o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń 

gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej; 

5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 

6) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni[.]  <;> 

<7) pomieszczenia umożliwiającego bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków podczas 

pobytu w szkole – w przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej 

realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.> 

[2. Wymagania określone w ust. 1 pkt 3-5 nie muszą być spełnione w szkołach dla dorosłych.] 

<2. Wymagania określone w ust. 1 pkt 3–5 i 7 nie muszą być spełnione w szkołach dla 

dorosłych, a także w branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych, 

prowadzących kształcenie wyłącznie w formie stacjonarnej lub zaocznej.> 

3. Wymagania określone w ust. 1 pkt 4 i 5 nie muszą być spełnione w szkołach artystycznych 

realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne. 

 

<Art. 106a. 

1. Szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła 

artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia 

uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w 

czasie pobytu w szkole. 

2. Korzystanie z posiłku, o którym mowa w ust. 1, jest dobrowolne i odpłatne.> 
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Art. 107. 

1. Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła, w celu zapewnienia 

prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego 

rozwoju uczniów, może zorganizować internat. 

2. Do internatu w pierwszej kolejności są przyjmowani uczniowie danej szkoły. 

3. W przypadku wolnych miejsc w internacie mogą być przyjmowani uczniowie innych szkół. 

4. W przypadku większej liczby uczniów ubiegających się o przyjęcie do internatu niż liczba 

miejsc w internacie, przepisy art. 145 stosuje się odpowiednio. 

5. W internacie tworzy się grupy wychowawcze. 

6. Liczbę uczniów w grupie wychowawczej określa dyrektor szkoły, w której jest 

zorganizowany internat, w uzgodnieniu z organem prowadzącym. 

7. Opieka w porze nocnej jest sprawowana w sposób zapewniający nadzór nad uczniami oraz 

ich bezpieczeństwo. 

8. Warunki korzystania z internatu, w tym wysokość opłat za zakwaterowanie i wyżywienie, a 

także termin i sposób ich wnoszenia ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę. 

9. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub 

części opłat za zakwaterowanie w internacie w przypadku szczególnie trudnej sytuacji 

materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

<9a. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa 

w ust. 9, dyrektora szkoły, w której zorganizowano internat.> 

[10. Przepisów ust. 1-9 nie stosuje się do szkół dla dorosłych.] 

<10. Przepisów ust. 1–9a nie stosuje się do szkół prowadzących kształcenie wyłącznie w 

formie stacjonarnej lub zaocznej.> 

Art. 109. 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

[1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, w tym praktyczną naukę zawodu, a w 

przypadku szkół artystycznych - zajęcia edukacyjne artystyczne;] 

<1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z 

zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w 
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przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, w tym praktyczną naukę 

zawodu, a w przypadku szkół artystycznych – zajęcia edukacyjne artystyczne, o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1a;> 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w 

ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania 

tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych; 

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu 

kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

2. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie 

oświaty, zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 

ust. 3 ustawy o systemie oświaty, oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu 

rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. 

poz. 78, z późn. zm.), organizowane w trybie określonym w tych przepisach. 

<2a. W branżowej szkole II stopnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia w zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu, są prowadzone w ramach 

kwalifikacyjnego kursu zawodowego.> 

3. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą 

organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

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

5. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem 

wolontariuszy. 

6. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są organizowane dla uczniów klasy VII i VIII 

szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum. 

< Przepis nie dotyczy szkół dla dorosłych.> 

7. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są realizowane niezależnie od pomocy w wyborze 
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kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć, o których mowa w ust. 

1 pkt 5. 

Art. 110. 

1. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, 

wychowania i opieki w danym roku szkolnym. 

[2. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola, 

uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, po zasięgnięciu opinii 

zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji 

związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo 

jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji 

związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, 

zrzeszających nauczycieli.] 

<2. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola opracowuje dyrektor szkoły lub 

przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, a w 

przypadku szkoły artystycznej – na podstawie art. 47 ust. 1a, a następnie przekazuje 

do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym będącym jednostkami 

organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy 

o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji 

związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w 

rozumieniu tej ustawy, zrzeszających nauczycieli.> 

<2a. W przypadku szkół lub przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż 

jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, arkusz organizacji szkoły lub 

przedszkola opracowuje dyrektor szkoły lub przedszkola, uwzględniając przepisy 

wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, a w przypadku szkoły artystycznej – na 

podstawie art. 47 ust. 1a, a następnie przekazuje do zaopiniowania zakładowym 

organizacjom związkowym będącym jednostkami organizacyjnymi organizacji 

związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego 

albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład 

organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tej ustawy, zrzeszających 

nauczycieli, które przedstawiły dyrektorowi szkoły lub przedszkola informację, o 

której mowa w art. 25
1
 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych.> 

3. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu 
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opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizację zajęć edukacyjnych. 

5. W przypadku wprowadzenia do dnia 30 września zmian do zatwierdzonego arkusza 

organizacji szkoły i przedszkola, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

Art. 111. 

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

szczegółową organizację publicznych szkół i publicznych przedszkoli, uwzględniając 

prawidłową realizację celów i zadań szkół i przedszkoli, w tym: 

1) elementy tworzące nazwę szkoły i przedszkola; 

2) tryb nadawania imienia szkole i przedszkolu; 

3)  warunki i sposób używania nazwy szkoły i przedszkola, w tym szkoły wchodzącej w 

skład zespołu szkół i szkoły wchodzącej w skład ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 7, 

na pieczęciach, tablicy urzędowej i sztandarze; 

4) zasady tworzenia i używania nazwy szkoły podstawowej filialnej; 

5) warunki i tryb tworzenia zespołów nauczycieli do realizacji zadań szkoły określonych w 

statucie; 

6) liczbę uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej ogólnodostępnej, w oddziale 

szkoły specjalnej, oddziale szkoły integracyjnej, oddziale specjalnym i oddziale 

integracyjnym w szkole ogólnodostępnej oraz liczbę uczniów pod opieką nauczyciela 

wychowawcy w świetlicy; 

7) czas trwania zajęć edukacyjnych oraz zajęć rewalidacyjnych; 

8) formy organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz organizację zajęć w 

oddziałach; 

9) szczegółowe warunki i tryb tworzenia klas łączonych oraz szczegółowe warunki 

organizacji nauczania w tych klasach, z uwzględnieniem danego etapu edukacyjnego, 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych prowadzonych oddzielnie oraz organizacji nauczania 

części zajęć edukacyjnych w klasach łączonych; 

10) warunki tworzenia w szkole podstawowej oddziału przysposabiającego do pracy; 

11) zadania internatu, organizację pracy w internacie ze szczególnym uwzględnieniem form 

organizacyjnych pracy z wychowankami, liczbę uczniów w grupie wychowawczej, 
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tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie z jedną grupą 

wychowawczą; 

12) szczegółową organizację pracy przedszkola, w tym w szczególności organizację oddziału 

i liczbę uczniów w oddziale; 

13) zakres informacji, jakie w szczególności powinny być zawarte w arkuszu organizacji 

szkoły i przedszkola oraz terminy jego opracowywania, opiniowania i zatwierdzania, 

mając na uwadze liczbę pracowników szkoły i przedszkola, liczbę oddziałów 

poszczególnych klas, liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach, tygodniowy wymiar 

godzin zajęć obowiązkowych w poszczególnych oddziałach oraz tygodniowy wymiar 

godzin zajęć dodatkowych; 

[14) sposób organizowania kształcenia w szkołach dla dorosłych w formach, o których 

mowa w art. 98 ust. 1 pkt 15.] 

<14) organizację tygodnia pracy szkoły, z uwzględnieniem kształcenia w formie 

dziennej, stacjonarnej lub zaocznej, w tym przypadki, w których kształcenie w formie 

dziennej może odbywać się przez 6 dni w tygodniu.> 

<Art. 111a. 

Publiczna placówka kształcenia ustawicznego i publiczne centrum kształcenia 

zawodowego mogą posiadać filie, które są organizacyjnie podporządkowane 

odpowiednio placówce lub centrum.> 

Art. 113. 

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółową organizację publicznych szkół i placówek artystycznych, 

uwzględniając prawidłową realizację celów i zadań szkół i placówek artystycznych, w tym: 

1) elementy tworzące nazwę szkoły i placówki artystycznej; 

2) tryb nadawania imienia szkole i placówce artystycznej; 

3) warunki i sposób używania nazwy szkoły i placówki artystycznej, w tym szkoły 

wchodzącej w skład zespołu szkół, na pieczęciach, tablicy urzędowej i sztandarze; 

4) warunki tworzenia stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkole i 

placówce artystycznej; 

5) liczbę uczniów w oddziale szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie 

klas I-III szkoły podstawowej oraz liczbę uczniów pod opieką nauczyciela wychowawcy w 
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świetlicy; 

6) formy organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

7) zadania internatu, organizację pracy w internacie ze szczególnym uwzględnieniem form 

organizacyjnych pracy z wychowankami, liczbę uczniów w grupie wychowawczej, 

warunki korzystania z internatu, tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i 

wychowawczych w internacie z jedną grupą wychowawczą; 

8) zakres informacji, jakie w szczególności powinny być zawarte w arkuszu organizacji 

szkoły i placówki artystycznej oraz terminy jego opracowywania i zatwierdzania[.] <;> 

<9) organizację tygodnia pracy szkoły artystycznej, w tym przypadki, w których 

kształcenie w formie dziennej może odbywać się przez 6 dni w tygodniu.> 

Art. 117. 

[1. Kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w: 

1) publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych, 

2) publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach 

kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego 

- z zastrzeżeniem ust. 2.] 

<1. Kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w: 

1) publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia 

i szkołach policealnych; 

2) formach pozaszkolnych realizowanych przez publiczne i niepubliczne placówki 

kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz publiczne i 

niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3 i 

4.> 

<1a. Kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach pozaszkolnych: 

1) kwalifikacyjny kurs zawodowy; 

2) kurs umiejętności zawodowych; 

3) kurs kompetencji ogólnych; 

4) turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników; 

5) kurs, inny niż wymienione w pkt 1–3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie 

wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.> 

[2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez: 

1) publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe - w zakresie zawodów, w których 
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kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody; 

2) niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych prowadzące kształcenie zawodowe 

- w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do 

których są przypisane te zawody; 

3) publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, o których mowa w ust. 1 pkt 2; 

4) instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.), 

prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową; 

5) podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2.] 

<2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez: 

1) publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół 

artystycznych – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych 

zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci 

szkoła; 

2) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia 

zawodowego; 

3) instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność 

edukacyjno-szkoleniową; 

4) podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2, 

posiadające akredytację, o której mowa w art. 118.> 

<2a. Kursy umiejętności zawodowych mogą być prowadzone przez: 

1) publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół 

artystycznych – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych 

zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci 

szkoła; 

2) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia 

zawodowego. 

2b. Kursy kompetencji ogólnych oraz kursy, o których mowa w ust. 1a pkt 5, mogą być 

prowadzone przez  publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego 

i centra kształcenia zawodowego. 

2c. Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników mogą być 

prowadzone przez: 
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1) publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół 

artystycznych – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych 

zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci 

szkoła; 

2) publiczne i niepubliczne centra kształcenia zawodowego.> 

[3. Kształcenie ustawiczne może być prowadzone jako stacjonarne lub zaoczne, a także z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.] 

<3. Kształcenie ustawiczne może być prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub 

zaocznej, a w przypadku form pozaszkolnych – także z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość. Turnus dokształcania młodocianych pracowników 

może być prowadzony wyłącznie w formie dziennej.> 

4. Ustawa nie dotyczy kształcenia ustawicznego realizowanego na podstawie art. 170 ust. 2 

oraz w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, chyba że przepis 

szczególny stanowi inaczej. 

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

1) rodzaje publicznych placówek i ośrodków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz ich zadania, 

2) warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych oraz rodzaje tych form, 

3) warunki organizowania i prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych przez 

podmioty wymienione w ust. 2, 

4) sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku ukończenia kształcenia 

realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych, 

5) wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu kształcenia realizowanego w 

poszczególnych formach pozaszkolnych 

- uwzględniając możliwość zaliczania potwierdzonych efektów kształcenia przy podejmowaniu 

dalszego kształcenia w formach pozaszkolnych oraz konieczność dostosowania kształcenia 

ustawicznego do potrzeb i warunków rynku pracy, zapewnienia dostępności do form 

kształcenia ustawicznego umożliwiających przekwalifikowanie się oraz uzyskanie nowych 

kwalifikacji, a także włączenia pracodawców w proces kształcenia ustawicznego.] 

<5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: 

1) rodzaje publicznych placówek kształcenia ustawicznego oraz zadania publicznych 

placówek kształcenia ustawicznego i publicznych centrów kształcenia zawodowego, 

2) warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w poszczególnych 
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formach pozaszkolnych, w tym wymogi jakie powinien spełniać program nauczania, 

3) sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku ukończenia 

kształcenia prowadzonego w poszczególnych formach pozaszkolnych, 

4) wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu kształcenia prowadzonego w 

formach pozaszkolnych, o których mowa w ust. 1a pkt 1–4, a w przypadku formy 

pozaszkolnej, o której mowa w ust. 1a pkt 5 – zakres informacji, jakie umieszcza się 

na zaświadczeniu wydawanym po ukończeniu kształcenia w tej formie, 

5) przypadki, w których turnus dokształcania teoretycznego młodocianych 

pracowników może być prowadzony w więcej niż jednym zawodzie, 

6) tryb zwalniania osób, o których mowa w ust. 12, z całości lub części opłat za 

kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych, o których mowa w ust. 1a pkt 2, 3 

i 5, oraz warunki i tryb zwrotu opłaty w przypadkach określonych w ust. 11 

– uwzględniając możliwość zaliczania potwierdzonych efektów kształcenia przy 

podejmowaniu kształcenia w formach pozaszkolnych oraz konieczność dostosowania 

kształcenia ustawicznego do potrzeb i warunków rynku pracy, zapewnienia 

dostępności do form kształcenia ustawicznego umożliwiających przekwalifikowanie 

się oraz uzyskanie nowych kwalifikacji oraz włączenia pracodawców w proces 

kształcenia ustawicznego, a także konieczność prawidłowego udokumentowania w 

przypadku zwolnienia lub zwrotu opłaty, o której mowa w ust. 7.> 

[6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania może określić warunki i tryb wnoszenia odpłatności za kształcenie ustawiczne 

prowadzone w formach pozaszkolnych w publicznych placówkach i ośrodkach, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2, tak aby odpłatność nie przekraczała ponoszonych kosztów 

kształcenia.] 

<7. Publiczne szkoły, placówki i centra, o których mowa w ust. 1, mogą pobierać opłaty 

za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych, o których mowa w ust. 1a pkt 

2, 3 i 5. 

8. Wysokość opłaty ustala dyrektor publicznej szkoły, placówki lub centrum, o których 

mowa w ust. 1, w porozumieniu z organem prowadzącym. Opłata nie może 

przekraczać ponoszonych kosztów kształcenia w danej formie. 

9. Opłata jest wnoszona za cały okres kształcenia, w terminie do dnia rozpoczęcia 

kształcenia, na rachunek bankowy publicznej szkoły, placówki lub centrum, o 

których mowa w ust. 1, wskazany przez dyrektora tej szkoły, placówki lub centrum. 
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10. Dyrektor publicznej szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1, może w 

uzasadnionych przypadkach przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę 

na wniesienie opłaty w ratach. 

11. Opłata nie podlega zwrotowi. W szczególnych przypadkach losowych lub 

zdrowotnych, uniemożliwiających podjęcie kształcenia w danej formie pozaszkolnej, 

dyrektor publicznej szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1, może 

zwrócić opłatę. 

12. Dyrektor publicznej szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1, może 

zwolnić w całości lub w części z opłaty osobę o niskich dochodach, w szczególności 

jeżeli dochód tej osoby nie przekracza kwot, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 albo 

2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 

1693).> 

Art. 118. 

[1. Placówki i ośrodki, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 2, prowadzące kształcenie 

ustawiczne w formach pozaszkolnych, mogą uzyskać akredytację, stanowiącą 

potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości 

prowadzonego kształcenia. Akredytacja może obejmować całość lub część prowadzonego 

kształcenia. 

2. Akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki lub ośrodka, w 

drodze decyzji administracyjnej wydawanej po przeprowadzeniu przez zespół powołany 

przez kuratora oświaty oceny działalności danej placówki lub ośrodka w zakresie 

określonym w ust. 3. 

3. Akredytację może uzyskać placówka lub ośrodek, które: 

1) zapewniają bazę wyposażoną w środki dydaktyczne; 

2) zatrudniają wykwalifikowaną kadrę; 

3) opracowują i udostępniają materiały metodyczno-dydaktyczne.] 

<1. Placówka kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego może uzyskać 

akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej, o której 

mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1–4, a w przypadku formy pozaszkolnej, o której mowa 

w art. 117 ust. 1a pkt 5 – jeżeli kształcenie w tej formie jest prowadzone w oparciu o 

programy określone na podstawie odrębnych przepisów. Akredytacja stanowi 

potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości 

kształcenia ustawicznego prowadzonego w danej formie pozaszkolnej. 
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2. Akredytację, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje kurator oświaty właściwy 

ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie 

pozaszkolnej na okres 5 lat. 

3. Akredytację, o której mowa w ust. 1, może uzyskać placówka lub centrum, które: 

1) prowadziło kształcenie w formie lub formach pozaszkolnych przez okres co najmniej 

3 lat; 

2) opracowuje i stosuje system zapewniania jakości kształcenia oraz systematycznie go 

doskonali; 

3) zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne – w zakresie danej formy 

pozaszkolnej; 

4) zapewnia wykwalifikowaną kadrę – w zakresie danej formy pozaszkolnej; 

5) zapewnia program nauczania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 117 ust. 5 – w zakresie danej formy pozaszkolnej; 

6) zapewnia warunki realizacji praktycznej nauki zawodu – w przypadku ubiegania się 

o akredytację na kształcenie w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 

ust. 1a pkt 1 i 2; 

7) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji kształcenia w danej formie 

pozaszkolnej; 

8) udostępnia uczestnikom danej formy pozaszkolnej materiały dydaktyczne.> 

[4. W postępowaniu o uzyskanie akredytacji kurator oświaty uwzględnia również wyniki 

nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad placówką lub ośrodkiem.] 

<4a. Akredytację przyznaje się po przeprowadzeniu przez zespół powołany przez 

kuratora oświaty oceny kształcenia ustawicznego prowadzonego w danej formie 

pozaszkolnej w zakresie określonym w ust. 3. 

4b. Członkom zespołu akredytacyjnego, o którym mowa w ust. 4a, przysługuje 

wynagrodzenie za udział w jego pracach, z tym że członkom będącym pracownikami 

kuratorium oświaty wynagrodzenie przysługuje tylko w przypadku udziału w 

pracach zespołu poza godzinami pracy w kuratorium. 

4c. Wysokość wynagrodzenia członków zespołu akredytacyjnego ustala kurator oświaty, 

z tym że wysokość wynagrodzenia jednego członka zespołu nie może przekroczyć 

25% kwoty, o której mowa w ust. 6. 

4d. W roku kalendarzowym suma wynagrodzeń członków zespołu akredytacyjnego, 

wraz z pochodnymi, nie może przekroczyć sumy opłat wniesionych przez placówki 
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ubiegające się o akredytację.> 

[5. Kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć akredytację, jeżeli 

stwierdzi niespełnianie przez placówkę lub ośrodek warunków wymaganych do uzyskania 

akredytacji. 

6. Podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji wnosi opłatę.] 

<5. Kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć akredytację, jeżeli 

stwierdzi niespełnianie przez placówkę lub centrum warunków wymaganych do 

uzyskania akredytacji, po uprzednim wezwaniu do usunięcia uchybień. 

6. Podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji wnosi opłatę w wysokości 1 023 zł, 

waloryzowaną corocznie średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem, ustalonym w ustawie budżetowej. Opłatę wnosi się na 

rachunek bankowy kuratorium oświaty. Opłata nie podlega zwrotowi od dnia 

złożenia wniosku.> 

<6a. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 31 grudnia 

każdego roku, podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego 

ministra wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym zwaloryzowanej 

zgodnie z ust. 6.> 

7. Z opłat, o których mowa w ust. 6, są zwolnione podmioty, które prowadzą całość 

kształcenia nieodpłatnie. 

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się również do placówek niepublicznych prowadzonych zgodnie z 

przepisami rozdziału 8, działalności oświatowej, o której mowa w art. 170 ust. 2, a także 

instytucji rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzących działalność edukacyjno-

szkoleniową. 

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

szczegółowe warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji, skład i sposób działania 

zespołu, o którym mowa w ust. 2, oraz warunki wynagradzania jego członków, wzory 

dokumentów stosowanych w postępowaniu o uzyskanie akredytacji, a także wysokość i tryb 

wnoszenia opłat przez podmioty ubiegające się o akredytację.] 

<9. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy tryb przyznawania i cofania akredytacji podmiotom, o których mowa w 

ust. 1 i 8, skład i sposób działania zespołu, o którym mowa w ust. 4a, oraz wzory 

dokumentów stosowanych w postępowaniu o uzyskanie akredytacji, uwzględniając 
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udział w zespole w szczególności przedstawicieli wojewódzkiego lub powiatowego 

urzędu pracy oraz organizacji pracodawców.> 

[10. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 9, powinno uwzględniać w szczególności 

wdrażanie i upowszechnianie przez podmioty ubiegające się o akredytację nowatorskich 

rozwiązań programowo-metodycznych i organizacyjnych, mających wpływ na jakość 

prowadzonego kształcenia, udział w zespole przedstawicieli wojewódzkiego lub 

powiatowego urzędu pracy oraz organizacji pracodawców, a także ustalać wysokość opłat 

tak, aby nie przekraczała kwoty 1000 zł waloryzowanej corocznie średniorocznym 

wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalonym w ustawie 

budżetowej.] 

<11. Kurator oświaty prowadzi wykaz pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, na 

kształcenie w których przyznał akredytację i podaje go do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej kuratorium oświaty. Wykaz zawiera w szczególności: nazwę i 

adres podmiotu prowadzącego daną formę pozaszkolną, miejsce prowadzenia 

kształcenia, zakres i formę kształcenia.> 

Art. 120. 

[1. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w placówkach kształcenia ustawicznego, 

placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, u 

pracodawców, a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych.] 

<1. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się u pracodawców lub w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych, zapewniających rzeczywiste warunki pracy, a także w 

centrach kształcenia zawodowego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych i 

placówkach kształcenia ustawicznego.> 

<1a. Praktyczna nauka zawodu może być realizowana również za granicą na podstawie 

umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych 

przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub 

w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej.> 

2. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w podmiotach, o których mowa w ust. 1, na 

podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a tym podmiotem. Umowa powinna określać 

w szczególności sposób ponoszenia kosztów realizowania praktycznej nauki zawodu. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę w 

jej warsztatach oraz pracowniach szkolnych dla uczniów tej szkoły. 
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<3a. Praktyczną naukę zawodu może prowadzić osoba, która nie była karana za 

umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności 

seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem 

przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, 1490 i 

1669), albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z 

wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu 

przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z 

określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego 

miejsca pobytu bez zgody sądu. Spełnienie tego warunku jest potwierdzane 

oświadczeniem osoby prowadzącej praktyczną naukę zawodu.> 

[4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb 

organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, pracowniach 

szkolnych, a także w innych podmiotach wymienionych w ust. 1, uwzględniając zakres 

spraw, które powinny być określone w umowie, o której mowa w ust. 2, w tym prawa i 

obowiązki podmiotów, o których mowa w ust. 1, a także kwalifikacje wymagane od osób 

prowadzących praktyczną naukę zawodu i przysługujące im uprawnienia.] 

<4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb 

organizowania praktycznej nauki zawodu, uwzględniając zakres spraw, które 

powinny być określone w umowie, o której mowa w ust. 2, w tym prawa i obowiązki 

podmiotów, o których mowa w ust. 1, oraz przeznaczenie środków finansowych, o 

których mowa w art. 121, kwalifikacje wymagane od osób prowadzących praktyczną 

naukę zawodu i przysługujące im uprawnienia, ramowy program kursu 

pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz zakres informacji 

jakie umieszcza się na zaświadczeniu wydawanym po ukończeniu tego kursu.> 

5. Przepisy [ust. 1, 2 i 4] < ust. 1, 1a, 2, 3a i 4> stosuje się odpowiednio do młodocianych 

pracowników odbywających praktyczną naukę zawodu w ramach odbywania 

przygotowania zawodowego. W przypadku młodocianego pracownika umowę z 

podmiotem, o którym mowa w ust. 1, zawiera pracodawca, który zatrudnia tego 

młodocianego. 
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6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zawierać porozumienia z 

organizacjami pracodawców, [samorządami gospodarczymi] <przedsiębiorstwami, 

samorządami gospodarczymi> oraz innymi organizacjami pozarządowymi w celu 

poprawy stanu kształcenia zawodowego, w szczególności realizacji praktycznej nauki 

zawodu. 

<Art. 120a. 

1. Pracodawca zatrudniający młodocianych w celu przygotowania zawodowego 

odbywanego w formie nauki zawodu, kierujący ich na dokształcanie teoretyczne do 

branżowej szkoły I stopnia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 191 § 3 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustala z dyrektorem szkoły: 

1) zakres kształcenia zawodowego zapewnianego przez szkołę i pracodawcę, wynikający 

z programu nauczania zawodu; 

2) liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy; 

3) sposób monitorowania przez każdą ze stron realizacji programu nauczania zawodu. 

2. Ustalenia, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do umowy o pracę w celu 

przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.> 

[Art. 121. 

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe przekazują pracodawcom, u których jest 

realizowana praktyczna nauka zawodu w formie praktyk zawodowych, środki na pokrycie 

dodatków i premii wypłacanych pracownikom za wykonywanie obowiązków opiekunów 

praktyk zawodowych oraz opłacanych od nich składek na ubezpieczenia społeczne.] 

 

<Art. 121. 

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, przekazują 

podmiotom przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu na podstawie 

umowy szkoły z tym podmiotem, wynikające z tej umowy środki finansowe 

umożliwiające uczniom odbycie praktycznej nauki zawodu.> 

 

<Art. 121a. 

1. W celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych 

niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym kształcą się, uczniowie 

technikum i uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi 
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pracownikami mogą w okresie nauki odbywać staż w rzeczywistych warunkach 

pracy, zwany dalej „stażem uczniowskim”. 

2. W trakcie stażu uczniowskiego uczeń realizuje wszystkie albo wybrane 

treści programu nauczania zawodu w zakresie praktycznej nauki zawodu 

realizowanego w szkole, do której uczęszcza, lub treści nauczania związane z 

nauczanym zawodem nieobjęte tym programem. 

3. Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, zwane dalej „podmiotem przyjmującym na staż uczniowski”, 

zawiera z uczniem albo rodzicami niepełnoletniego ucznia, w formie pisemnej, 

umowę o staż uczniowski. 

4. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia, który odbył staż uczniowski, z obowiązku 

odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części. 

5. Podmiot przyjmujący na staż uczniowski i dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z uczniem 

albo rodzicem niepełnoletniego ucznia, ustalają zakres treści nauczania, o których 

mowa w ust. 2, oraz dobowy i tygodniowy wymiar czasu odbywania stażu 

uczniowskiego. Ustalając zakres treści nauczania wskazuje się, w jakim zakresie 

uczeń po zrealizowaniu tych treści zostanie zwolniony z obowiązku odbycia 

praktycznej nauki zawodu. Ustalenia te stanowią załącznik do umowy o staż 

uczniowski. 

6. Uczeń odbywający staż uczniowski otrzymuje miesięczne świadczenie pieniężne, 

chyba że strony umowy o staż uczniowski, postanowią, że staż jest odbywany 

nieodpłatnie. 

7. Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 6, nie może 

przekraczać wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na 

podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650). 

8. Staż uczniowski może odbywać się również w okresie ferii letnich lub zimowych. 

9. Do stażu uczniowskiego nie mają zastosowania przepisy prawa pracy, z wyjątkiem 

przepisów art. 18
3a

–18
3e

, art. 131 § 1, art. 132 § 1, art. 133 § 1, art. 134, art. 151
7
 , art. 

204 i art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z zastrzeżeniem 

przepisów ust. 12–14. 

10. Dobowy wymiar godzin stażu uczniowskiego uczniów w wieku do lat 16 nie może 

przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin. 
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W uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki funkcjonowania ucznia 

niepełnosprawnego w wieku powyżej 16 lat, dopuszcza się możliwość obniżenia 

dobowego wymiaru godzin stażu uczniowskiego do 7 godzin. 

11. Dobowy łączny wymiar zajęć edukacyjnych realizowanych przez ucznia w szkole i 

stażu uczniowskiego nie może przekraczać 8 godzin, a tygodniowy łączny wymiar 

zajęć edukacyjnych realizowanych przez ucznia w szkole i stażu uczniowskiego – 40 

godzin. 

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia 

dobowego wymiaru godzin stażu uczniowskiego dla uczniów w wieku powyżej 18 lat, 

nie dłużej jednak niż do 12 godzin. Przedłużenie dobowego wymiaru godzin jest 

możliwe wyłącznie u podmiotów przyjmujących na staż uczniowski, u których 

przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynika z rodzaju pracy lub jej organizacji. 

13. Staż uczniowski może być organizowany w systemie zmianowym, z tym że 

w przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej. 

14. W przypadku ucznia niepełnosprawnego odbywającego staż uczniowski przepisy ust. 

12 i 13 stosuje się wyłącznie za zgodą lekarza sprawującego opiekę nad tym uczniem. 

15. Umowa o staż uczniowski określa w szczególności: 

1) strony umowy; 

2) miejsce odbywania stażu uczniowskiego; 

3) nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń odbywający staż uczniowski; 

4) zawód, w zakresie którego będzie odbywany staż uczniowski; 

5) okres odbywania stażu uczniowskiego; 

6) wysokość świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 7, w przypadku 

odpłatnego stażu uczniowskiego. 

16. Umowa o staż uczniowski nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej w 

rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 237
15

 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy. 

17. Umowa o staż uczniowski nie może być zawarta na okres dłuższy niż okres nauki w 

technikum albo branżowej szkole I stopnia. 

18. Umowa o staż uczniowski może być rozwiązana, na piśmie, przez każdą ze stron z 

zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 
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19. Jeżeli uczeń przestał być uczniem szkoły przed końcem obowiązywania umowy 

dyrektor szkoły powiadamia o tym podmiot, który przyjął ucznia na staż uczniowski, 

a umowa o staż uczniowski wygasa. 

20. Podmiot przyjmujący na staż uczniowski lub uczeń albo rodzice niepełnoletniego 

ucznia niezwłocznie zawiadamiają dyrektora szkoły o wypowiedzeniu umowy o staż 

uczniowski oraz przyczynie wypowiedzenia. 

21. W czasie odbywania stażu uczniowskiego opiekę nad uczniem sprawuje wyznaczony 

przez podmiot przyjmujący na staż uczniowski opiekun stażu uczniowskiego. 

22. Opiekunem stażu uczniowskiego może być osoba spełniająca warunek określony w 

art. 120 ust. 3a. Spełnienie tego warunku jest potwierdzane oświadczeniem opiekuna 

stażu uczniowskiego. 

23. Podmiot przyjmujący na staż uczniowski zapewnia uczniowi stanowisko pracy 

wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację 

techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 

bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu uczniowskiego na zasadach 

dotyczących pracowników określonych w odrębnych przepisach, w tym w zależności 

od rodzaju zagrożeń związanych z odbywaniem tego stażu – odpowiednie środki 

ochrony indywidualnej. Ponadto podmiot ten zapewnia w szczególności: 

1) pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków 

ochrony indywidualnej; 

2) dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych; 

3) dietę na zasadach uzgodnionych z armatorem – w przypadku uczniów odbywającym 

staż uczniowski na statkach morskich i śródlądowych; 

4) świadczenia na zasadach określonych dla załóg statków – w przypadku uczniów 

odbywających staż uczniowski na statkach morskich i śródlądowych, 

wyokrętowanych ze statku za granicą wskutek wypadku lub choroby. 

24. Podmiot przyjmujący na staż uczniowski jest obowiązany wystawić na piśmie 

zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego, które określa w szczególności okres 

odbytego stażu uczniowskiego, rodzaj realizowanych zadań i umiejętności nabyte 

w czasie odbywania stażu uczniowskiego. 

25. Okres odbytego stażu uczniowskiego, na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w 

ust. 24, zalicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia 

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

wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 24, uwzględniając konieczność 

prawidłowego udokumentowania okresu odbytego stażu uczniowskiego zaliczanego 

do okresu zatrudnienia.> 

Art. 122. 

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) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał: 

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u 

pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1267), 

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u 

pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;> 

<3) młodociany pracownik ukończył 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 - 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. 

<2a. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w 

art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego 
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młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.> 

3. Kwoty dofinansowania określone w [ust. 2] <ust. 2 i 2a> 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. 

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] 

<ust. 1 pkt 2 i 3>. 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.] 

<3) kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego 

zdanie egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, 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. 
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10. Wojewoda otrzymane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy gminy. 

11. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, udzielane podmiotowi prowadzącemu 

działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362), 

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. 122a. 

1. Dyrektor szkoły może zawrzeć umowę z instytucją certyfikującą, o której mowa w 

art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 

dotyczącą jednokrotnego, nieodpłatnego przystąpienia przez uczniów lub 

absolwentów do walidacji i certyfikowania kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Umowa jest zawierana za zgodą ucznia lub 

absolwenta, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub absolwenta – za zgodą jego 

rodzica. 

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje uczniom lub absolwentom 

objętym umową nie krócej niż rok od zakończenia roku szkolnego, w którym 

ukończyli szkołę. 

3. Umowa określa w szczególności: 

1) imiona i nazwiska oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię 

i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, uczniów lub 

absolwentów, którzy mogą nieodpłatnie przystąpić do walidacji i certyfikowania 

danej kwalifikacji rynkowej; 

2) okres, w którym uczniowie lub absolwenci mogą nieodpłatnie przystąpić do walidacji 

i certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej; 

3) wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy umowa. 

4. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje ministrowi koordynatorowi Zintegrowanego 

Systemu Kwalifikacji informację o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, ze 
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wskazaniem instytucji certyfikującej, z którą umowa została zawarta, kwalifikacji, 

których dotyczy umowa, okresu obowiązywania umowy oraz liczby uczniów objętych 

umową.> 

Art. 124. 

1. Placówka artystyczna umożliwia rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych 

uczniów poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych artystycznych w zakresie edukacji 

muzycznej, plastycznej lub baletowej. 

2. Zajęcia edukacyjne artystyczne w placówce artystycznej są prowadzone zgodnie z 

przepisami w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach 

artystycznych wydanymi na podstawie [art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, d, e i f i art. 53 ust. 5]  

< art. 47 ust. 1a>. 

3. Organizację działania placówki artystycznej w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny placówki opracowany przez dyrektora placówki artystycznej i zatwierdzony 

przez organ prowadzący placówkę artystyczną. Szczegółowy zakres edukacji artystycznej, 

w tym specjalność, w ramach której placówka prowadzi zajęcia edukacyjne artystyczne, 

określa statut placówki artystycznej. 

4. Ocenianie w placówce artystycznej polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i 

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w placówce artystycznej programów zajęć 

edukacyjnych artystycznych. 

5. Ocenianie odbywa się w formach określonych w statucie placówki artystycznej na 

zakończenie każdego semestru i ma za zadanie wskazanie postępów w rozwoju uzdolnień 

artystycznych ucznia. 

Art. 130. 

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

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, 

publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych placówek, o których 

mowa w art. 2 pkt 3-5 i 8, do klas I szkół wszystkich typów oraz klas wstępnych, o 

których mowa w art. 25 ust. 3, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

2. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej 

szkole podstawowej i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz dzieci, 

młodzieży i osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów, w tym do klas I, 
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klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, oraz do publicznych placówek, o których 

mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8, w trakcie roku szkolnego, decyduje odpowiednio dyrektor 

przedszkola lub szkoły, a w przypadku publicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 

terytorialnego lub osobę fizyczną także osoba kierująca tą inną formą wychowania 

przedszkolnego, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w 

obwodzie publicznej szkoły podstawowej, 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, o którym mowa w art. 149. 

5. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież 

zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu. 

6. Dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole 

podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, 

jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego. 

7. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów 

informatycznych. 

<7a. Do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia młodocianych pracowników 

przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i umowy o 

pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.> 

8. 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. 132. 

1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie 

oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, 
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publicznej szkoły ponadpodstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w 

publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio 

warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1 i art. 135 ust. 1. 

2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie 

oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, o 

której mowa w art. 143 ust. 1, publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej 

szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej 

szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w 

publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio 

warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1, art. 137 ust. 1 i 4 oraz art. 143 

ust. 1. 

3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie 

oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej 

dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej 

ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej 

ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3, jeżeli spełniają 

odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1, art. 138 ust. 4 i 

art. 140 ust. 1 i 2, z tym że warunek uzyskania odpowiednio pozytywnego wyniku 

sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 1, albo pozytywnego 

wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 2, nie 

dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego 

nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole, oddziale albo klasie, o 

przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista. 

4. Laureat lub finalista turnieju oraz laureat lub finalista olimpiady tematycznej związanej z 

wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, odpowiadających zawodowi nauczanemu w 

branżowej szkole I stopnia, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu 

nauczanego w branżowej szkole I stopnia i branżowej szkole II stopnia, przeprowadzonych 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie 
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oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej branżowej szkoły II stopnia, 

jeżeli spełnią warunki, o których mowa w art. 135 ust. 1-3.] 

 

<Art. 132. 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie 

oświaty, lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych 

przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 

ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o 

której mowa w art. 53 ust. 1, są przyjmowani w pierwszej kolejności do: 

1) publicznej szkoły ponadpodstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej 

integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadpodstawowej 

ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 

ust. 1; 

2) publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 143 ust. 1, publicznej 

szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej 

mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej 

ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole 

ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których 

mowa w art. 134 ust. 1, art. 137 ust. 1 i 4 oraz art. 143 ust. 1; 

3) publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w 

publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału 

międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz 

klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, 

o których mowa w art. 134 ust. 1, art. 138 ust. 4 i art. 140 ust. 1 i 2, z tym że warunek 

uzyskania odpowiednio pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, 

o którym mowa w art. 140 ust. 1, albo pozytywnego wyniku sprawdzianu 

predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 2, nie dotyczy laureata lub 

finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie 

drugim językiem nauczania w szkole, oddziale albo klasie, o przyjęcie do których 
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ubiega się laureat lub finalista.> 

Art. 134. 

1. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a-

c, przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - posiadają 

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1184 oraz z 2017 r. poz. 60)[.] <;> 

<3) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla 

którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego 

przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej 

konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im 

świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. – 

posiadają orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności 

do pracy na statku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616), przy czym do kandydatów nie stosuje się 

warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2; 

4) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego 

podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje 

przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – 

posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 

pojazdami, wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 

r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. 978, z późn. zm.); 

5) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego 

podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje 

przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w 

zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E – posiadają orzeczenie psychologiczne o 

braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w 

art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.> 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 
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pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty; 

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i 

matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora 

danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej 

szkoły; 

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w 

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty 

albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające 

na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132, 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 

szczególności w formie wolontariatu; 

5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających 

szczególnych indywidualnych predyspozycji - wyniki sprawdzianu uzdolnień 

kierunkowych, o którym mowa w ust. 5. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów 

z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze 

względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, 

nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są 

brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. Przepis art. 131 ust. 3 

stosuje się. 

5. Jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów 

szczególnych indywidualnych predyspozycji, na wniosek dyrektora szkoły 

ponadpodstawowej, pozytywnie zaopiniowany przez kuratora oświaty, minister właściwy 
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do spraw oświaty i wychowania może wyrazić zgodę na przeprowadzenie sprawdzianu 

uzdolnień kierunkowych, na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną, jeżeli organ 

prowadzący wyrazi zgodę na dodatkowe godziny zajęć edukacyjnych w zakresie realizacji 

programu nauczania wymagającego od ucznia szczególnych indywidualnych 

predyspozycji. 

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy I 

publicznej szkoły ponadpodstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w 

publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, w przypadku kandydatów 

nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na 

niepełnosprawność. 

Art. 135. 

[1. Do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1) posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia; 

2) posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, w którym 

wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia, 

którą kandydat ukończył, oraz w branżowej szkole II stopnia, do której ubiega się o 

przyjęcie; 

3) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny 

pracy. 

2. Do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy 

ukończyli branżową szkołę I stopnia w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym rok 

szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia.] 

<1. Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się 

kandydatów, którzy: 

1) posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia; 

2) posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, 

którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie 

nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie; 

3) posiadają zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2; 

4) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego 
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podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje 

kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o 

wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz 

pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. – posiadają 

orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3, przy czym do 

kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 

3; 

5) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego 

podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje 

przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – 

posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 4; 

6) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego 

podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje 

przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w 

zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E – posiadają orzeczenie psychologiczne, o 

którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 5. 

2. Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się 

kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych 

poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej 

branżowej szkoły II stopnia.> 

[3. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających ubieganie się o przyjęcie 

do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia na rok szkolny bezpośrednio następujący 

po roku szkolnym, w którym kandydat ukończył branżową szkołę I stopnia, albo w 

przypadku gdy kandydat nie został przyjęty do klasy I publicznej branżowej szkoły II 

stopnia na rok szkolny bezpośrednio następujący po roku szkolnym, w którym kandydat 

ukończył branżową szkołę I stopnia, z powodu braku wolnych miejsc, kandydat ten może 

ubiegać się o przyjęcie do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia w kolejnym roku 

szkolnym następującym po roku szkolnym, o którym mowa w ust. 2.] 

4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1 i 2, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia oceny z języka 

polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
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ogólnokształcących ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły; 

2) świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem; 

[3) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I 

stopnia: 

a)  uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w 

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty 

albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające 

na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej, tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, tytułu laureata lub finalisty turnieju oraz tytułu laureata lub finalisty 

olimpiady tematycznej, o których mowa w art. 132, 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 

szczególności w formie wolontariatu;] 

4) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających 

szczególnych indywidualnych predyspozycji - wyniki sprawdzianu uzdolnień 

kierunkowych, o którym mowa w ust. 7. 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów 

z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze 

względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

[6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, 

nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są 

brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. Przepis art. 131 ust. 3 

stosuje się.] 

<6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w 

ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie: 

1) w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 

2; 
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2) w przypadku kandydata pełnoletniego – następujące kryteria: 

a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność dziecka kandydata, 

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, 

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.> 

<6a. Kryteria, o których mowa w ust. 6, mają jednakową wartość. 

6b. Do kandydatów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 147.> 

7. Jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów 

szczególnych indywidualnych predyspozycji, na wniosek dyrektora branżowej szkoły II 

stopnia, pozytywnie zaopiniowany przez kuratora oświaty, minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania może wyrazić zgodę na przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień 

kierunkowych, na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną, jeżeli organ 

prowadzący wyrazi zgodę na dodatkowe godziny zajęć edukacyjnych w zakresie realizacji 

programu nauczania wymagającego od ucznia szczególnych indywidualnych 

predyspozycji. 

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego [do klasy I] < na 

semestr pierwszy klasy I> publicznej branżowej szkoły II stopnia integracyjnej lub 

oddziału integracyjnego w publicznej branżowej szkole II stopnia ogólnodostępnej, w 

przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydanego ze względu na niepełnosprawność. 

Art. 136. 

1. Na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, 

którzy: 

1) posiadają wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 

2) posiadają zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2; 

<2a) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla 

którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego 

przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej 

konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im 

świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. – 

posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3, przy czym do 



- 113 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 

2; 

2b) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla 

którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego 

przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem 

silnikowym – posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 4; 

2c) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla 

którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego 

przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem 

silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E – posiadają orzeczenie 

psychologiczne, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 5;> 

3) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły realizującej program 

nauczania wymagający szczególnych indywidualnych uzdolnień lub predyspozycji 

przydatnych w danym zawodzie - uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 2. 

2. Jeżeli program nauczania realizowany w szkole wymaga od kandydatów szczególnych 

indywidualnych uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, na wniosek 

dyrektora szkoły, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po pozytywnym 

zaopiniowaniu wniosku przez ministra właściwego w zakresie zawodu, może wyrazić 

zgodę na przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w 

danym zawodzie. Sprawdzian ten jest przeprowadzany na warunkach ustalonych przez 

radę pedagogiczną. 

[3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, 

niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) w przypadku kandydata niepełnoletniego - kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2; 

2) w przypadku kandydata pełnoletniego: 

a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność dziecka kandydata, 

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, 

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.] 

<3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa 
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w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie: 

1) w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 

2; 

2) w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 135 ust. 6 

pkt 2.> 

4. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość. 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, 

nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest 

brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

Art. 141. 

[1. Do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy I publicznej 

szkoły ponadpodstawowej dla dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1) ukończyli sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły 

podstawowej - w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podstawowej dla 

dorosłych; 

2) ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową - w przypadku ubiegania się o 

przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych; 

3) posiadają wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zaświadczenie lekarskie, o 

którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2 - w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły 

policealnej dla dorosłych; 

4) posiadają wykształcenie średnie lub średnie branżowe i zaświadczenie lekarskie, o którym 

mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2, oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu, o którym mowa 

w ust. 2 - w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły policealnej dla dorosłych 

realizującej program nauczania wymagający szczególnych indywidualnych uzdolnień lub 

predyspozycji przydatnych w danym zawodzie.] 

<1. Do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy I 

publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmuje się kandydatów, 

którzy: 

1) ukończyli sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły 

podstawowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podstawowej dla 
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dorosłych; 

2) ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową – w przypadku ubiegania 

się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.> 

[2. Jeżeli program nauczania realizowany w szkole policealnej dla dorosłych wymaga od 

kandydatów szczególnych indywidualnych uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w 

danym zawodzie, na wniosek dyrektora szkoły, minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez ministra właściwego w zakresie 

zawodu, może wyrazić zgodę na przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień lub 

predyspozycji przydatnych w danym zawodzie. Sprawdzian ten jest przeprowadzany na 

warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.] 

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 

1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie: 

1) w przypadku kandydatów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 36 

ust. 16 - kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2; 

2) w przypadku kandydata pełnoletniego - kryteria, o których mowa w [art. 136 ust. 3 pkt 2]  

< art. 135 ust. 6 pkt 2>. 

4. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość. 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, 

nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest 

brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

6. Kandydat, który nie posiada dokumentu potwierdzającego ukończenie klasy VI 

sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej, 

może być przyjęty do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych na podstawie 

rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. 

7. Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej albo 

branżowej szkoły I stopnia, można przyjąć do klasy II publicznego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych. Przepisy ust. 3-5 stosuje się. 
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Uwaga: 

użyte w art. 142 w ust. 5 w pkt 2 i w art. 145 w ust. 1 w pkt 2, wyrazy 

[art. 136 ust. 3 pkt 2] zastępuje się wyrazami <art. 135 ust. 6 pkt 2> 

Art. 142. 

1. Do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych mogą być przyjmowani 

kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego. 

2. Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do 

wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej dołączyli 

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w 

danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej. 

3. Publiczna szkoła artystyczna prowadząca kształcenie zawodowe może, w zależności od 

zakresu kształcenia, zażądać zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji, 

wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w danym 

zawodzie, specjalności lub specjalizacji. 

4. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki badania 

przydatności albo egzaminu wstępnego w zakresie uzdolnień, predyspozycji lub 

praktycznych umiejętności. 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria: 

1) w przypadku kandydata niepełnoletniego - kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2; 

2) w przypadku kandydata pełnoletniego - kryteria, o których mowa w art. 136 ust. 3 pkt 2. 

6. Kryteria, o których mowa w ust. 5, mają jednakową wartość. 

7. Dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki 

artystycznej do klasy wyższej niż I albo roku kształcenia wyższego niż I przeprowadza się 

egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom 

umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy albo roku kształcenia w publicznej 

szkole lub publicznej placówce artystycznej, do której kandydat ma być przyjęty. Przepisy 

ust. 2 i 3 stosuje się. 

8. W celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dyrektor publicznej szkoły lub 
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publicznej placówki artystycznej powołuje komisję kwalifikacyjną, wyznacza jej 

przewodniczącego oraz określa zadania członków tej komisji. 

9. W przypadku przechodzenia ucznia z jednej publicznej szkoły lub publicznej placówki 

artystycznej do innej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej lub w 

przypadku wniosku kandydata o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki 

artystycznej w trakcie roku szkolnego przepisy ust. 2, 3, 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

10. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) szczegółowe warunki przyjmowania kandydatów do poszczególnych typów publicznych 

szkół i publicznych placówek artystycznych oraz dokumenty potwierdzające spełnianie 

tych warunków, 

2) sposób, szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do 

poszczególnych typów publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych, w tym 

zakres, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania przydatności i egzaminu 

wstępnego, o których mowa w ust. 4, egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 

7, oraz skład i szczegółowe zadania odpowiednio komisji rekrutacyjnej i komisji 

kwalifikacyjnej, 

3) szczegółowe warunki przechodzenia uczniów z jednych typów publicznych szkół 

artystycznych do innych typów publicznych szkół artystycznych 

- uwzględniając konieczność zapewnienia przyjmowania kandydatów do wybranych 

publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych na równych i przejrzystych 

zasadach oceny ich uzdolnień, predyspozycji i praktycznych umiejętności oraz mając na 

uwadze sprawność postępowania rekrutacyjnego, a także potrzebę uzupełnienia różnic 

programowych przez uczniów, w tym kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego 

w przypadku prowadzenia przez publiczną szkołę artystyczną kształcenia ogólnego. 

11. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może określić, w 

drodze rozporządzenia, wzór wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły i publicznej 

placówki artystycznej, uwzględniając strukturę organizacyjną publicznych szkół i 

publicznych placówek artystycznych. 

12. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół i publicznych placówek 

artystycznych przepisy art. 149, art. 150 i art. 156-161 stosuje się odpowiednio. 
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Art. 145. 

1. W odniesieniu do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w 

okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) w przypadku kandydata niepełnoletniego - kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2; 

2) w przypadku kandydata pełnoletniego - kryteria, o których mowa w art. 136 ust. 3 pkt 2; 

3) kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak 

najpełniejszej realizacji potrzeb wychowanka oraz lokalnych potrzeb społecznych. 

2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium 

dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5. Przepisy art. 

131 ust. 9 i 10 stosuje się. 

3. Organ prowadzący placówkę, o której mowa w ust. 1, przyznaje każdemu kryterium, o 

którym mowa w ust. 1, określoną liczbę punktów, przy czym kryteria, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1 i 2, mają jednakową wartość, a każdemu kryterium, o którym mowa w ust. 1 

pkt 3 i ust. 2, nie może być przyznana liczba punktów wyższa niż najniższa liczba punktów 

przyznana za jedno z kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Organ prowadzący 

określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

Spełnianie kryterium, o którym mowa w ust. 2, jest potwierdzane oświadczeniem rodzica 

kandydata. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka, o 

której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna placówka zapewniająca 

opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza 

miejscem stałego zamieszkania nadal dysponuje wolnymi miejscami, za zgodą organu 

prowadzącego, może przyjąć uczniów szkół innych niż artystyczne albo studentów uczelni 

artystycznych. 

[Art. 146. 

1. Jeżeli kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych jest realizowane przez publiczne 

placówki lub publiczne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 4, jako forma nieodpłatna 

lub płatna, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego w odniesieniu do danej 
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formy pozaszkolnej kształcenia ustawicznego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o 

których mowa w art. 136 ust. 3 pkt 2. Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się. 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana publiczna placówka lub 

publiczny ośrodek, o których mowa w art. 2 pkt 4, nadal dysponują wolnymi miejscami na 

daną formę pozaszkolną kształcenia ustawicznego, na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do form pozaszkolnych prowadzonych przez 

publiczne placówki i publiczne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 4, na zlecenie innych 

podmiotów, a także do turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych 

pracowników.] 

<Art. 146. 

1. Jeżeli kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych jest realizowane przez 

publiczne szkoły, publiczne placówki lub publiczne centra, o których mowa w art. 2 

pkt 4, jako forma nieodpłatna lub płatna, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego w odniesieniu do danej formy pozaszkolnej kształcenia ustawicznego 

są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 135 ust. 6 pkt 2. Przepis 

art. 131 ust. 3 stosuje się. 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana publiczna 

szkoła, publiczna placówka lub publiczne centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, 

nadal dysponują wolnymi miejscami na daną formę pozaszkolną kształcenia 

ustawicznego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się 

kandydatów według kolejności zgłoszeń. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do form pozaszkolnych prowadzonych przez 

publiczne szkoły, publiczne placówki i publiczne centra, o których mowa w art. 2 pkt 

4, na zlecenie innych podmiotów, a także do turnusów dokształcania teoretycznego 

młodocianych pracowników.> 

Art. 147. 

[1. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez publiczne szkoły, publiczne 

placówki lub publiczne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 4, przyjmuje się kandydatów, 

którzy posiadają zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2.] 

<1. Na kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony przez publiczną szkołę, publiczną 
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placówkę lub publiczne centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, przyjmuje się 

kandydatów, którzy posiadają: 

1) zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2; 

2) w przypadku kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie 

szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności 

kierowania pojazdem silnikowym – posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w 

art. 134 ust. 1 pkt 4; 

3) w przypadku kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie 

szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności 

kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E – 

posiadają orzeczenie psychologiczne, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 5;> 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 

1, niż liczba wolnych miejsc w publicznej szkole, publicznej placówce lub publicznym 

[ośrodku] <centrum>, o których mowa w art. 2 pkt 4, na dany kwalifikacyjny kurs 

zawodowy, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, 

którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia, a w 

następnej kolejności kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych. 

[3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryterium, o którym mowa w ust. 

2, niż liczba wolnych miejsc w publicznej szkole, publicznej placówce lub publicznym 

ośrodku, o których mowa w art. 2 pkt 4, na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub jeżeli 

publiczna szkoła, publiczna placówka lub publiczny ośrodek, o których mowa w art. 2 pkt 

4, nadal dysponują wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie: 

1) w przypadku kandydatów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 36 

ust. 16 - kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2; 

2) w przypadku kandydata pełnoletniego - kryteria, o których mowa w art. 136 ust. 3 pkt 2; 

3) w przypadku kandydatów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 

18. roku życia - kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2.] 

<3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryterium, o którym mowa 

w ust. 2, niż liczba wolnych miejsc w publicznej szkole, publicznej placówce lub 

publicznym centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, na dany kwalifikacyjny kurs 
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zawodowy lub jeżeli publiczna szkoła, publiczna placówka lub publiczne centrum, o 

których mowa w art. 2 pkt 4, nadal dysponują wolnymi miejscami na dany 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są 

brane pod uwagę łącznie: 

1) w przypadku kandydatów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 36 ust. 16 – kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2; 

2) w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 135 ust. 6 

pkt 2; 

3) w przypadku kandydatów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową przed 

ukończeniem 18. roku życia – kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2.> 

4. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość. 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana publiczna szkoła, publiczna 

placówka lub [publiczny ośrodek] <publiczne centrum >, o których mowa w art. 2 pkt 4, 

nadal dysponują wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na trzecim 

etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności 

zgłoszeń. 

6. Organ prowadzący publiczną szkołę, publiczną placówkę lub [publiczny ośrodek] 

<publiczne centrum>, o których mowa w art. 2 pkt 4, może przyjąć miejsce zamieszkania 

kandydata jako kryterium brane pod uwagę przed kryterium, o którym mowa w ust. 2. 

7. Przepisy ust. 1-6 nie mają zastosowania do postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjne 

kursy zawodowe prowadzone przez publiczne szkoły, publiczne placówki i [publiczne 

ośrodki] <publiczne centra>, o których mowa w art. 2 pkt 4, na zlecenie innych 

podmiotów. 

[Art. 148. 

Kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej lub świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia, o 

których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 

lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a, oraz określa miejsca uznane za 

wysokie w tych zawodach.] 
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<Art. 148. 

Kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora 

oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 

4 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a, 

oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.> 

Art. 149. 

Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej 

szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej 

szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-

wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub kwalifikacyjny 

kurs zawodowy, składa się odpowiednio do dyrektora: 

1) wybranego publicznego przedszkola lub wybranej publicznej szkoły, a w przypadku 

wyboru oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej 

formy wychowania przedszkolnego - odpowiednio do dyrektora publicznego przedszkola 

lub publicznej szkoły podstawowej; 

2) publicznej placówki oświatowo-wychowawczej - na wybrane zajęcia w tej placówce; 

3) publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania 

nauki poza miejscem stałego zamieszkania; 

[4) publicznej placówki lub publicznego ośrodka, o których mowa w art. 2 pkt 4, 

prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych - na wybraną formę 

pozaszkolną kształcenia ustawicznego; 

5) publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego ośrodka, o których mowa w art. 2 

pkt 4, prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe - na wybrany kwalifikacyjny kurs 

zawodowy;] 

<4) publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego centrum, o których mowa w 

art. 2 pkt 4, prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – na 

wybraną formę pozaszkolną kształcenia ustawicznego; 

5) publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego centrum, o których mowa w 

art. 2 pkt 4, prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – na wybrany 

kwalifikacyjny kurs zawodowy;> 
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6) wybranej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej. 

Art. 150. 

1. Wniosek, o którym mowa w art. 149, zawiera: 

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku 

numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość; 

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - imiona 

rodziców; 

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego 

- adres miejsca zamieszkania kandydata; 

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku 

kandydata pełnoletniego - adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je 

posiadają; 

5) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w 

publicznej szkole podstawowej, publicznych innych form wychowania przedszkolnego 

albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych; 

6) w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych - wskazanie 

wybranego oddziału albo klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3, w danej szkole. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 

131 ust. 2, art. 134 ust. 4, art. 135 ust. 6, art. 136 ust. 3, art. 137 ust. 3 i 7, art. 138 ust. 3 i 4, 

art. 139 ust. 3, art. 140 ust. 4, art. 141 ust. 3, art. 142 ust. 5, art. 143 ust. 4, art. 144 ust. 3, 

art. 145 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 146 ust. 1 i art. 147 ust. 3, odpowiednio: 

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

511), 

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem, 
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d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

697, 1292 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 107 i 416); 

2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ 

prowadzący, o których mowa w art. 131 ust. 4, art. 133 ust. 2, art. 144 ust. 4 i art. 145 ust. 

1 pkt 3; 

3) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata - jeżeli organ prowadzący 

określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata; 

4) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków, o których mowa w art. 

132, art. 134 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3, [art. 135 ust. 1, 3 i 5]  <art. 135 ust. 1 i 5>, art. 

136 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 137 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 4 i ust. 6 pkt 1, art. 138 ust. 4, art. 139 ust. 

1 pkt 1, art. 140 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1, art. 141 ust. 1 i 7, art. 143 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 3 pkt 1 

oraz art. 147 ust. 1 i 2, odpowiednio: 

a) świadectwo ukończenia szkoły, a w przypadku, o którym mowa w art. 141 ust. 1 pkt 1 - 

dokument potwierdzający ukończenie klasy VI szkoły podstawowej, 

b) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

c) oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych przez kandydata, 

[d) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim 

lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, 

e) zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, w którym 

wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia, 

którą kandydat ukończył, oraz w branżowej szkole II stopnia, do której ubiega się o 

przyjęcie,] 

<d) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu 

dla uczniów szkól i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, którego 

organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, 
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e) zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres 

odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w 

branżowej szkole II stopnia, do której ubiega się o przyjęcie,> 

f) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - zaświadczenie lekarskie 

zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej 

nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z 

dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, 

<fa) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub kwalifikacyjnego 

kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla którego 

podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje 

przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w 

zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E – orzeczenie psychologiczne o braku 

przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 

84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, 

fb) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub kwalifikacyjnego 

kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla którego 

podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje 

przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – 

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, 

o którym mowa w art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami, 

fc) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub kwalifikacyjnego kursu 

zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla którego 

podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje 

kształcenie zgodnie z wymaganiami określonymi w Międzynarodowej konwencji o 

wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz 

pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. – świadectwo 

zdrowia o zdolności do pracy na statku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 

5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu,> 

g) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną 

poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami 

zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej, 

h) orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza podstawowej 
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opieki zdrowotnej, 

i) pisemną zgodę rodziców, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 2 i art. 143 ust. 1 pkt 3, 

[j) oświadczenie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 135 ust. 3.] 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 4 lit. a, b i d-h, są składane w 

oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego 

zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a i b, mogą być składane w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 4 lit. d-h, mogą być składane 

także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

lub pełnoletniego kandydata. 

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie 

wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o 

potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te 

okoliczności w terminie 14 dni. 

8. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, wójt (burmistrz, 

prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata korzysta z 

informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie 

informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają 

takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być 

zweryfikowane w drodze wywiadu przeprowadzanego przez wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Do wywiadu stosuje 

się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego 

przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym 

mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. 
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U. z 2017 r. poz. 1851 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 650). 

9. Na żądanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania kandydata, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do 

udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach, 

jeżeli posiadają takie informacje. 

10. Do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 8 i 9, wójt (burmistrz, prezydent miasta) 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata może upoważnić kierownika 

ośrodka pomocy społecznej, kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy lub inną 

osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub kierownika innej jednostki 

organizacyjnej gminy. 

Art. 154. 

1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w 

tym terminy składania dokumentów, do: 

1)  publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas I publicznych 

szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół i oddziałów, o 

których mowa w art. 137 ust. 1, oraz oddziałów dwujęzycznych, o których mowa w art. 

139 ust. 1 - określa do końca stycznia organ prowadzący odpowiednio publiczne 

przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę 

podstawową; 

[2) publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół 

ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, i na semestr 

pierwszy klas I publicznych szkół policealnych - określa do końca stycznia właściwy 

kurator oświaty.] 

<2) publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół 

ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, i na semestr 

pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół 

policealnych – określa do końca stycznia właściwy kurator oświaty.> 

2. Dyrektor publicznej szkoły do końca lutego, a w przypadku publicznych szkół, w których 

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu 

lutego - do końca września, podaje do publicznej wiadomości szczegółowy termin: 

1) przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 134 ust. 5 i 

art. 135 ust. 7, oraz termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 
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zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tego 

sprawdzianu, 

2) przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym 

zawodzie, o którym mowa w art. 136 ust. 2 [i art. 141 ust. 2], oraz termin podania do 

publicznej wiadomości listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, 

którzy uzyskali pozytywny wynik tego sprawdzianu, 

3) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 141 ust. 6 

- biorąc pod uwagę terminy określone przez właściwego kuratora oświaty zgodnie z ust. 1 pkt 

2. 

3. Organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania 

przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do końca stycznia podaje do publicznej 

wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a 

także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 

ust. 4-6 i art. 133 ust. 2 i 3. 

4. Dyrektor publicznej szkoły do końca lutego, a w przypadku publicznych szkół, w których 

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu 

lutego - do końca września, podaje do publicznej wiadomości odpowiednio informację o: 

1) języku obcym, który jest językiem nauczania albo drugim językiem nauczania w danej 

szkole, oddziale lub klasie, o których mowa w art. 138 ust. 1 i 4, art. 139 ust. 1 i art. 140 

ust. 1 i 2; 

2) sporcie, w którym odbywa się szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale, o 

których mowa w art. 137 ust. 1 i 4; 

3) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 2, art. 135 

ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 ust. 3 

pkt 2, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo 

branżowej szkoły I stopnia będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 

szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1, art. 137 ust. 4, 

art. 138 ust. 4, art. 139 ust. 1, art. 140 ust. 1 i 2 oraz art. 143 ust. 1. 

5. W przypadku nowo tworzonych publicznych przedszkoli, publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego i publicznych szkół terminy oraz informacje, o których mowa 

w ust. 2-4, należy podać do publicznej wiadomości nie później niż do dnia rozpoczęcia 

składania wniosków o przyjęcie odpowiednio do nowo tworzonych publicznych 
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przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego lub publicznych szkół, 

a także oddziałów przedszkolnych w nowo tworzonych publicznych szkołach 

podstawowych, w postępowaniu rekrutacyjnym albo postępowaniu uzupełniającym, 

ustalonego zgodnie z ust. 1. 

6. W przypadku wystąpienia na danym terenie stanu nadzwyczajnego, w szczególności 

sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu obywateli, uniemożliwiającego przeprowadzenie 

postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego w terminach określonych 

w ust. 1-5, dyrektor przedszkola lub szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, 

ustala terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, oraz szczegółowe terminy, o 

których mowa w ust. 2 i 5, i podaje je do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w 

widocznym miejscu w siedzibie przedszkola lub szkoły oraz na jej stronie internetowej. 

7. Dyrektor publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego [ośrodka]  <centrum>, o 

których mowa w art. 2 pkt 4, prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, w 

uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala i podaje do publicznej wiadomości terminy 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym 

terminy składania dokumentów. 

[8. Dyrektor publicznej placówki lub publicznego ośrodka, o których mowa w art. 2 pkt 4, 

prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym, ustala i podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego na pozaszkolne formy kształcenia, w tym terminy składania 

dokumentów. 

9. W przypadku publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych komisja 

rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu 

uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie określonym zgodnie z ust. 1 pkt 2, 

jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.] 

<8. Dyrektor publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego centrum, o których 

mowa w art. 2 pkt 4, prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, 

w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala i podaje do publicznej wiadomości 

terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na pozaszkolne formy 

kształcenia, w tym terminy składania dokumentów. 

9. W przypadku publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół 

policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych komisja rekrutacyjna, w 
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uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym 

wniosek kandydata złożony po terminie określonym zgodnie z ust. 1 pkt 2, jeżeli 

szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.> 

Art. 157. 

1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 

publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek przeprowadza komisja 

rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki. Dyrektor 

wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, o której mowa w 

art. 158 ust. 1; 

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych, o której mowa w art. 158 ust. 3; 

3) przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, 

sprawdzianu predyspozycji językowych, sprawdzianu kompetencji językowych, badania 

przydatności, sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, 

egzaminu wstępnego lub badania uzdolnień kierunkowych - w przypadkach, o których 

mowa w art. 134 ust. 5, art. 135 ust. 7, art. 136 ust. 2, art. 137 ust. 1 pkt 3, art. 138 ust. 1 i 

4, art. 139 ust. 1 pkt 2, art. 140 ust. 1 i 2, [art. 141 ust. 2], art. 142 ust. 4, art. 143 ust. 1 pkt 

4 i art. 144 ust. 2; 

4) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 141 ust. 6; 

5) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

Art. 159. 

1. Postępowanie rekrutacyjne: 

1) do nowo tworzonego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki, o której mowa w art. 2 pkt 8, a 

także oddziału przedszkolnego w nowo tworzonej publicznej szkole podstawowej, 

2) na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w nowo 

tworzonej publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, 



- 131 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3) na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs 

zawodowy, prowadzone odpowiednio w nowo tworzonej publicznej szkole, publicznej 

placówce lub [publicznym ośrodku] <publicznym centrum>, o których mowa w art. 2 

pkt 4 

- przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w innym publicznym przedszkolu, publicznej 

szkole, publicznej placówce lub [publicznym ośrodku] <publicznym centrum >, o 

których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8, prowadzonych przez ten sam organ prowadzący i 

wskazanych przez ten organ. 

2. Jeżeli osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, 

która tworzy publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, 

publiczną szkołę, publiczną placówkę lub [publiczny ośrodek] <publiczne centrum>, o 

których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8, nie prowadzi innego publicznego przedszkola, 

publicznej szkoły, publicznej placówki lub [publicznego ośrodka] <publicznego 

centrum>, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8, postępowanie rekrutacyjne, o którym 

mowa w ust. 1, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez organ prowadzący. 

3. Czynności dyrektora w postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w: 

1) ust. 1 - wykonuje dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły, publicznej 

placówki lub [publicznego ośrodka] <publicznego centrum >, o których mowa w art. 2 

pkt 3, 4 i 8, w których została powołana komisja rekrutacyjna przeprowadzająca to 

postępowanie rekrutacyjne, w uzgodnieniu z organem prowadzącym nowo tworzone 

publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, publiczną 

szkołę, publiczną placówkę lub [publiczny ośrodek] <publiczne centrum > ; 

2) ust. 2 - wykonuje osoba upoważniona przez organ prowadzący nowo tworzone publiczne 

przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, publiczną szkołę, 

publiczną placówkę lub [publiczny ośrodek] <publiczne centrum> , o których mowa w 

art. 2 pkt 3, 4 i 8. 

Art. 162. 

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

1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 134 ust. 2 

pkt 1-4, [art. 135 ust. 4 pkt 1-3] < art. 135 ust. 4 pkt 1 i 2>, art. 137 ust. 6, art. 138 ust. 4, 

art. 139 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 3 pkt 1 i 3-5 i art. 143 ust. 3, uwzględniając 

konieczność zapewnienia przyjmowania kandydatów do wybranych szkół na równych i 

przejrzystych zasadach oceny ich wiedzy, umiejętności i osiągnięć; 
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2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia 

odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem 

ósmoklasisty, uwzględniając rodzaje obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny 

są przeliczane na punkty; 

3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, o której mowa w art. 157, oraz 

szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, uwzględniając konieczność zapewnienia bezstronnego wykonywania 

zadań przez komisję rekrutacyjną, dokonania weryfikacji spełniania przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i 

postępowaniu uzupełniającym oraz właściwego dokumentowania postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. 

[Art. 164. 

1. W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o 

uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu albo ze szkoły niepublicznej 

nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej do szkoły publicznej innego typu albo tego 

samego typu, o przyjęciu ucznia do szkoły publicznej decyduje dyrektor szkoły. Przepis 

art. 130 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

2. Uczeń przechodzący ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr szkoły 

publicznej innego typu albo tego samego typu, po dokonaniu oceny zakresu kształcenia 

zrealizowanego w szkole, do której uczeń uczęszczał, na podstawie kopii arkusza ocen 

ucznia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczeń 

uczęszczał, lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia, o których mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7. 

3. W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o 

uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu można 

przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z 

art. 44l ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o 

systemie oświaty. 

4. Uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej jest przyjmowany 

do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr szkoły publicznej po zdaniu egzaminów 

klasyfikacyjnych. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l ustawy o 
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systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty. 

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

1) szczegółowe warunki przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o 

uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do 

szkoły publicznej tego samego typu, 

2) przypadki, w których uczeń przechodzący ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o 

uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu może być 

przyjęty do klasy programowo wyższej, a w przypadku szkoły policealnej dla młodzieży i 

szkoły dla dorosłych - na semestr programowo wyższy, niż to wynika z kopii arkusza ocen 

ucznia lub zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia, o których mowa w ust. 2 

- uwzględniając potrzebę uzupełnienia różnic programowych przez uczniów, w tym 

kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego.] 

 

<Art. 164. 

1. W przypadku przechodzenia ucznia ze: 

1) szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub 

niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej – 

do szkoły publicznej innego typu, 

2) szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej – do szkoły publicznej tego samego typu 

– o przyjęciu ucznia do danej szkoły decyduje dyrektor szkoły; przepis art. 130 ust. 3 

stosuje się odpowiednio. 

2. Uczeń przechodzący ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły 

niepublicznej, niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły 

artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego 

typu, o której mowa w ust. 1, jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na 

odpowiedni semestr szkoły publicznej innego typu albo tego samego typu, po 

dokonaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole, do której uczeń 

uczęszczał, na podstawie kopii arkusza ocen ucznia, poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał, lub na podstawie 

zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7. 

3. W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły 

artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o 
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uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, jednego typu do szkoły publicznej 

innego typu można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny 

przeprowadza się zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty i przepisami 

wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty. 

4. Uczeń niepublicznej szkoły artystycznej nieposiadającej uprawnień publicznej szkoły 

artystycznej jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr 

szkoły publicznej po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych. Egzamin klasyfikacyjny 

przeprowadza się zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty i przepisami 

wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty. 

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

1) szczegółowe warunki przechodzenia ucznia szkoły publicznej, publicznej szkoły 

artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o 

uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej – do szkoły publicznej innego typu 

albo szkoły publicznej tego samego typu, o którym mowa w ust. 1, 

2) przypadki, w których uczeń szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły 

niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej 

szkoły artystycznej – może być przyjęty do szkoły publicznej innego typu do klasy 

programowo wyższej, a w przypadku branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej 

i szkoły dla dorosłych – na semestr programowo wyższy, niż to wynika z kopii 

arkusza ocen ucznia lub zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia, o których 

mowa w ust. 2 

– uwzględniając potrzebę uzupełnienia różnic programowych przez uczniów, w tym 

kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego.> 

Art. 165. 

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych 

przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, a także w 

niepublicznych przedszkolach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych, oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach 

podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych, i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, o których 

mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a podlegające 

obowiązkowi szkolnemu, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach 
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podstawowych, publicznych szkołach artystycznych oraz w publicznych placówkach, w 

tym placówkach artystycznych, na warunkach dotyczących obywateli polskich. 

2. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi nauki, korzystają z 

nauki i opieki w publicznych szkołach ponadpodstawowych na warunkach dotyczących 

obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadpodstawowej. 

3. Na warunkach dotyczących obywateli polskich z nauki w publicznych [szkołach dla 

dorosłych] <szkołach dla dorosłych, publicznych branżowych szkołach II stopnia,> , 

publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych 

placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia 

ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych korzystają: 

1) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 

Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkowie ich rodzin 

posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu; 

2) osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji; 

3) osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

4) osoby posiadające ważną Kartę Polaka; 

5) osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych; 

6) osoby, którym nadano status uchodźcy, oraz członkowie ich rodzin; 

7) osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany; 

8) osoby, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, oraz członkowie 

ich rodzin; 

9) osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej, oraz członkowie ich rodzin; 

10) osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

11) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 

12) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt 

czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 176 lub 

art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771); 

13) osoby, które ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej, oraz członkowie ich 

rodzin; 
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14) osoby, które posiadają kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", wizę Schengen 

lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

4. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 3: 

1) pkt 1 - uważa się osoby, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o 

wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego 

terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650); 

2) pkt 6, 8, 9 i 13 - uważa się małżonka oraz małoletnie dzieci tych osób niepozostające w 

związku małżeńskim i będące na ich utrzymaniu, a w przypadku małoletnich osób, o 

których mowa w pkt 6 i 9, także ich wstępnego w linii prostej lub osobę pełnoletnią 

odpowiedzialną za małoletniego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

5. Osoby niebędące obywatelami polskimi niewymienione w ust. 3 mogą korzystać z nauki w 

publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych 

szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników 

służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych: 

1) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania; 

2) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez organ prowadzący szkołę lub 

placówkę, przez dyrektora szkoły lub placówki; 

3) na warunkach odpłatności. 

6. Wysokość odpłatności za korzystanie z nauki w publicznych szkołach, placówkach i 

kolegiach pracowników służb społecznych oraz za kształcenie ustawiczne w formie 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o której mowa w ust. 5 pkt 3, oraz sposób 

wnoszenia opłat ustala organ prowadzący, uwzględniając przewidywane koszty kształcenia 

lub koszty udzielanych świadczeń oraz możliwość całkowitego lub częściowego 

zwolnienia z tej odpłatności. 

7. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub 

obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie 

niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki 

języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego dla tych osób organizuje organ 
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prowadzący szkołę. 

8. Osoby, o których mowa w ust. 7, mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą 

językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez 

dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy. 

9. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje także osobom będącym obywatelami 

polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają 

języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki; 

osoby te korzystają z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7, nie dłużej niż przez okres 12 

miesięcy. 

10. Osoby, o których mowa w ust. 7 i 9, mogą korzystać z dodatkowych zajęć 

wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ 

prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy. 

11. Dla osób, o których mowa w ust. 7 i 9, które wymagają dostosowania procesu kształcenia 

do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej 

wspomagającej efektywność ich kształcenia, organ prowadzący szkołę może zorganizować 

oddział przygotowawczy w szkole, w której te osoby realizują naukę zgodnie z podstawą 

programową kształcenia ogólnego. 

12. Do oddziału przygotowawczego, na wniosek rodzica, za zgodą organu prowadzącego 

szkołę, w której utworzono ten oddział, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać 

uczniowie innej szkoły, z uwzględnieniem przepisów [ art. 39 ust. 2-4] < art. 39 ust. 2–

4a> . 

13. Okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany 

do oddziału przygotowawczego, z tym że okres ten w zależności od postępów w nauce 

ucznia i jego potrzeb edukacyjnych może zostać skrócony albo przedłużony, nie dłużej niż 

o jeden rok szkolny. 

[14. Oddziału przygotowawczego nie organizuje się w szkołach artystycznych, szkołach 

specjalnych, szkołach sportowych, szkołach mistrzostwa sportowego i szkołach dla 

dorosłych.] 

<14. Oddziału przygotowawczego nie organizuje się w szkołach artystycznych, szkołach 

specjalnych, szkołach sportowych, szkołach mistrzostwa sportowego, szkołach dla 

dorosłych, szkołach policealnych i branżowych szkołach II stopnia.> 

15. Dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu, 
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placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca w Polsce albo 

stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole, w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły i za zgodą organu prowadzącego, naukę języka i 

kultury kraju pochodzenia. Szkoła udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce 

dydaktyczne. 

16. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) warunki i tryb przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego, szkół, w tym szkół artystycznych, placówek oraz na kształcenie 

ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych osób niebędących 

obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach 

funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także rodzaje dokumentów 

potwierdzających poziom wykształcenia i stan zdrowia tych osób oraz sposób 

kwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr, uwzględniając 

odpowiednio warunki i tryb przyjmowania, o których mowa w rozdziale 6, a także 

uwzględniając brak znajomości języka polskiego przez kandydata lub brak możliwości 

przedłożenia przez kandydata dokumentów stwierdzających ukończenie za granicą szkoły 

lub kolejnego etapu edukacji; 

2) warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziału przygotowawczego, o którym 

mowa w ust. 11, uwzględniając dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb i możliwości 

edukacyjnych uczniów, w szczególności poprzez odpowiednią organizację zajęć 

dydaktycznych oraz naukę języka polskiego; 

3) sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego i dodatkowych zajęć 

wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania, o których mowa w ust. 7, 9 i 10, a 

także sposób organizacji nauki języka i kultury kraju pochodzenia, o której mowa w ust. 

15, z uwzględnieniem wymiaru godzin zajęć i minimalnej liczby osób, dla których 

organizuje się naukę języka i kultury kraju pochodzenia; 

4) wysokość stypendium dla osób, o których mowa w ust. 5 pkt 1, oraz przypadki, w których 

stypendium może być obniżone lub zawieszone, biorąc pod uwagę wysokość stypendium 

Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90k 

ustawy o systemie oświaty. 
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Art. 166. 

1. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi, jeżeli przyjęcie osób, o 

których mowa w art. 165 ust. 7 i 9, podlegających obowiązkowi szkolnemu wymaga 

przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły, w której obwodzie te osoby 

mieszkają, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę 

podstawową może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego: 

1) inną publiczną szkołę podstawową prowadzoną przez tę jednostkę samorządu 

terytorialnego; 

2) publiczną szkołę podstawową prowadzoną przez inną jednostkę samorządu terytorialnego, 

po zawarciu porozumienia z tą jednostką samorządu terytorialnego. 

2. W przypadku braku możliwości wskazania jako miejsca realizacji obowiązku szkolnego 

szkół, o których mowa w ust. 1, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzącej szkołę podstawową, w której obwodzie mieszkają osoby, o 

których mowa w art. 165 ust. 7 i 9, kurator oświaty wskazuje szkołę podstawową, w której 

te osoby będą realizować obowiązek szkolny. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisów art. 130 ust. 2 i 5 nie stosuje się, a 

przepisy [art. 39 ust. 2-4] < art. 39 ust. 2–4a>  stosuje się odpowiednio. 

Art. 168. 

1. Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po 

uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego 

obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. 

[2. Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać niepubliczne szkoły artystyczne po 

uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego. 

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze 

rozporządzenia, może powierzyć specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 

53 ust. 1, prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół artystycznych i wydawanie decyzji, o 

których mowa w ust. 12, art. 169 ust. 2, art. 176 ust. 4 i art. 179.] 

<2. Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać niepubliczne szkoły artystyczne po 

uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez specjalistyczną jednostkę nadzoru, 

o której mowa w art. 53 ust. 1. 

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze 
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rozporządzenia, może powierzyć specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w 

art. 53 ust. 1, wydawanie decyzji, o których mowa w art. 176 ust. 4 i art. 179.> 

4. [Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:] 

 <Zgłoszenie do ewidencji zawiera:> 

1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania 

lub siedziby; 

[2) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej 

funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw 

zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, lub 

klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra 

właściwego do spraw pracy;] 

<2) określenie odpowiednio typu lub rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia 

jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw 

zawodów, w których szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów 

określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo w klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa artystycznego;> 

<2a) w przypadku szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego – informację, 

czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych; 

2b) w przypadku szkoły podstawowej – informację, czy w szkole będzie zorganizowany 

oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne;> 

3) [wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach 

lokalowych zapewniających:] 

 <wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest 

przewidywane, przy czym inne lokalizacje muszą znajdować się na terenie jednostki 

samorządu terytorialnego dokonującej wpisu do ewidencji, a w przypadku szkoły 

artystycznej na terenie tej samej miejscowości, a także informację o warunkach 

lokalowych zapewniających:> 

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

b) realizację innych zadań statutowych, 

[c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej 

nauki zawodu,] 
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< c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły 

artystycznej – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,> 

d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w 

przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; 

spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio 

pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz 

pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej; 

4) statut szkoły lub placówki; 

5) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do 

zatrudnienia w szkole lub placówce; 

[6) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w: 

a) art. 14 ust. 3 - w przypadku szkoły podstawowej, a także szkoły ponadpodstawowej, której z 

dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej, 

b) art. 14 ust. 4 - w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, której z 

dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej;] 

<6) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych odpowiednio w: 

a) art. 14 ust. 3 – w przypadku szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną, 

b)  art. 14 ust. 4 – w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej realizującej 

kształcenie ogólne, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane 

uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;> 

<6a) w przypadku szkoły, o której mowa w art. 178 ust. 1 – informację o zgodzie 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na założenie lub prowadzenie 

szkoły niepublicznej, która nie spełnia warunków określonych w art. 14 ust. 3;> 

7) dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego 

podmiotów gospodarki narodowej. 

<4a. Osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji, o którym mowa w ust. 4, może 

dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę 

prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie 

szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie 

zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie 

szkoły lub placówki niepublicznej. 
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4b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4a, może zostać złożone przez osobę fizyczną 

również po uzyskaniu wpisu do ewidencji.> 

[5. Szkoła, o której mowa w ust. 4 pkt 6 lit. a, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba 

zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w 

przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją 

zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, ministrem właściwym 

jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra o spełnieniu 

wymagań określonych w art. 14 ust. 3.] 

<5. Szkoła, o której mowa w ust. 4 pkt 6 lit. a, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli 

osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, 

a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z 

klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest minister 

właściwy do spraw zdrowia – także opinię tego ministra o spełnieniu wymagań 

określonych w art. 14 ust. 3.> 

<5a. Szkoła, o której mowa w ust. 4 pkt 6 lit. a, prowadząca kształcenie zawodowe, może 

zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi 

opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie 

zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

5b. Szkołę, o której mowa w art. 178 ust. 1, wpisuje się do ewidencji na podstawie 

zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.> 

6. Szkoła, o której mowa w ust. 4 pkt 6 lit. b, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli organ, 

o którym mowa w ust. 2, stwierdzi spełnianie wymagań określonych w art. 14 ust. 4 oraz 

jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora 

oświaty o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 4 w zakresie kształcenia 

ogólnego. 

7. Niepubliczna placówka, o której mowa w art. 2 pkt 7, może zostać wpisana do ewidencji, 

jeżeli osoba zgłaszająca tę placówkę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora 

oświaty o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 

ust. 1 pkt 1. 

8. Niepubliczny młodzieżowy ośrodek wychowawczy może zostać wpisany do ewidencji, 

jeżeli osoba zgłaszająca ten ośrodek do ewidencji przedstawi ponadto opinię instytucji 

odpowiedzialnej za wskazywanie staroście ośrodka, do którego ma być skierowany 
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nieletni, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654 

oraz z 2017 r. poz. 773), z której wynika, że istnieje zapotrzebowanie na miejsca w 

młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. 

9. Organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty 

zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a 

kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi 

podatkowemu. 

[10. Organ, o którym mowa w ust. 2, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty 

zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a 

kopię zaświadczenia przekazuje organowi podatkowemu, a w przypadku szkoły 

artystycznej realizującej kształcenie ogólne również właściwemu kuratorowi oświaty.] 

<10. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od 

daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje organowi podatkowemu, a w przypadku 

szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne również właściwemu kuratorowi 

oświaty.> 

11. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 9 i 10, zawiera: 

[1) nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki;] 

<1) nazwę organu lub podmiotu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub 

placówki;> 

2) datę i numer wpisu do ewidencji; 

3) nazwę oraz odpowiednio [typ i rodzaj] <typ lub rodzaj > szkoły lub placówki; 

4) osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę; 

[5) adres szkoły lub placówki; 

6) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich szkoła 

kształci;] 

<5) adres szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie zostało przewidziane; 

6) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły 

artystycznej – nazwy zawodów, w których kształci szkoła;> 

<6a) w przypadku szkoły artystycznej – nazwy zawodów oraz nazwy specjalności lub 

specjalizacji, w których kształci szkoła;> 
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7)  w przypadku niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły podstawowej, w której 

zorganizowano oddział przedszkolny, lub niepublicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego - informację o otrzymywaniu dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 

17 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 

12. [Organ, o którym mowa w ust. 1 i 2, wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, 

jeżeli:] 

 <Organ lub podmiot, o których mowa w ust. 1 i 2, wydają decyzje o odmowie wpisu 

do ewidencji, jeżeli:> 

1) zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w ust. 4 albo podane w nim dane są błędne i 

mimo wezwania nie zostało uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie; 

2) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie 

został zmieniony. 

[13. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, o którym 

mowa w ust. 1 i 2, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po 

wpisie do ewidencji. Przepisy ust. 4-12 stosuje się odpowiednio.] 

<13. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi lub 

podmiotowi, o których mowa w ust. 1 i 2, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych 

w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Przepisy ust. 4–12 stosuje się 

odpowiednio.> 

<14. W przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę lub placówkę wniosek o zmianę 

danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1, składa, nie później niż na miesiąc przed 

planowanym dniem zmiany organu prowadzącego, osoba dotychczas prowadząca 

szkołę lub placówkę. W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub 

placówkę wniosek składa osoba, która została wskazana w oświadczeniu, o którym 

mowa w ust. 4a lub 4b, w terminie 14 dni od dnia zgonu. Zmiana organu 

prowadzącego następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji. Przepisy 

ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 9–12 stosuje się odpowiednio. 

15. Organ lub podmiot właściwy do dokonania wpisu do ewidencji może wyrazić zgodę 

na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 14, w innym terminie niż określony w tym 

przepisie. 

16. Organ lub podmiot, o których mowa w ust. 1 i 2, podają do publicznej wiadomości 

wykaz szkół i placówek niepublicznych, zawierający dane, o których mowa w ust. 11 

pkt 3 i 5. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, w wykazie uwzględnia także informację o 
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posiadaniu przez niepubliczną szkołę artystyczną uprawnień publicznej szkoły 

artystycznej.> 

Art. 169. 

1. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach: 

1) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu 

do ewidencji; 

2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub 

placówkę, prowadzenia działalności oświatowej; 

[3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub 

organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami niniejszej 

ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, 

a w szkole podstawowej oraz szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie 

szkoły podstawowej - również w przypadku gdy nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym 

mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6, jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub 

placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2;] 

<3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki 

lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami 

niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie 

rozporządzeń lub statutem, w szczególności: 

a) nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6, albo 

b) nie są spełnione warunki funkcjonowania szkoły określone zgodnie z art. 178 ust. 4 

– jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym 

terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

o którym mowa w art. 180 ust. 2;> 

4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa; 

5) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące. 

2. Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i 

jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki. 

<3. W przypadku wykreślenia z ewidencji, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, organ 

lub podmiot, o których mowa w art. 168 ust. 1 albo 2, powiadamiają o wykreśleniu 

szkoły odpowiednio ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo 
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ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

4. W przypadku wykreślenia z ewidencji, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przepisy art. 

172 ust. 4 i 5, stosuje się odpowiednio.> 

Art. 172. 

1. Szkoła lub placówka działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą. 

2. Statut szkoły lub placówki powinien określać: 

1) nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich siedzibę i zadania; 

2) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę; 

3) organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań; 

4) organizację szkoły lub placówki; 

<4a) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół 

artystycznych: 

a) nazwę zawodu lub zawodów, w których kształci szkoła, 

b) organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego, w tym 

organizację praktycznej nauki zawodu, 

c) organizację kształcenia ogólnego i zawodowego dla pracowników młodocianych – 

jeżeli szkoła takie kształcenie prowadzi; 

4b) w przypadku szkół artystycznych: 

a) nazwy zawodów oraz nazwy specjalności lub specjalizacji, w których kształci szkoła, 

b) organizację zajęć edukacyjnych; 

4c) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów; 

4d) formę kształcenia – w przypadku szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia, 

szkoły policealnej;> 

[5) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w 

których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki;] 

<5) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym 

przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub 

placówki, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczniów;> 

6) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki; 

7) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki - z tym że statut uwzględnia 

warunki, o których mowa w: 

a) art. 134 ust. 1, [art. 135 ust. 1-3, art. 136 ust. 1 i art. 150 ust. 2 pkt 4 lit. j oraz ust. 6] <art. 
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135 ust. 1 i 2, art. 136 ust. 1 i art. 150 ust. 2 pkt 4 lit. e–fc> - w przypadku szkoły 

ponadpodstawowej, w tym dwujęzycznej, sportowej i mistrzostwa sportowego, 

b) art. 141 ust. 1, 6 i 7 - w przypadku szkół dla dorosłych; 

8) w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej [o uprawnieniach szkoły publicznej] <> - 

także zasady przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych 

umiejętności niezbędnych do podjęcia kształcenia w danej szkole artystycznej, danym 

zawodzie, specjalności lub specjalizacji, o którym mowa w art. 14 ust. 4 pkt 3; 

9) w przypadku ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 7 - wysokość opłat wnoszonych 

przez wychowanka ośrodka za pobyt i wyżywienie, termin i sposób wnoszenia tych opłat, 

jeżeli ośrodek pobiera opłaty. 

3. Przepisy ust. 2 pkt 5 i 6 oraz art. 102 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do statutu 

niepublicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole 

podstawowej, z tym że czas pracy niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w niepublicznych szkołach podstawowych ustala organ prowadzący. 

4. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W 

tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana co najmniej na 6 

miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: 

rodziców uczniów, organ, o którym mowa w art. 168 ust. 1 i 2, oraz gminę, na której 

terenie jest położona szkoła lub placówka. 

5. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi 

sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia 

likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu. 

 

<Art. 172a. 

Przepis art. 68 ust. 7–7d stosuje się do szkół niepublicznych prowadzących kształcenie 

zawodowe, z wyjątkiem niepublicznych szkół artystycznych.> 

Art. 176. 

[1. Niepublicznej szkole podstawowej i niepublicznej szkole artystycznej realizującej 

kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, założonym zgodnie z art. 168 ust. 1-10, 

przysługują uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności. 

2. Kurator oświaty w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności przez szkołę 

podstawową lub szkołę ponadpodstawową, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z 
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dniem rozpoczęcia działalności, jest obowiązany sprawdzić spełnianie warunków 

określonych w art. 14 ust. 3. W przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie 

ogólne, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, 

specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, jest obowiązana 

sprawdzić spełnianie warunków określonych w art. 14 ust. 4 w ciągu 6 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia działalności przez szkołę.] 

<1. Niepublicznej szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne założonej zgodnie z 

art. 168 ust. 1–10, przysługują uprawnienia publicznej szkoły artystycznej z dniem 

rozpoczęcia działalności. 

2. Kurator oświaty w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności przez 

niepubliczną szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową, jest obowiązany 

sprawdzić spełnianie warunków określonych w art. 14 ust. 3. W przypadku 

niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, która uzyskała 

uprawnienia publicznej szkoły artystycznej z dniem rozpoczęcia działalności, 

specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, jest obowiązana 

sprawdzić spełnianie warunków określonych w art. 14 ust. 4 w ciągu 6 miesięcy od 

dnia rozpoczęcia działalności przez szkołę.> 

[3. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 168 ust. 1, na wniosek 

osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej 

nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną 

opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla 

których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 

ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego 

ministra, o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3.] 

[4. Organ, o którym mowa w art. 168 ust. 2, na wniosek osoby prowadzącej niepubliczną 

szkołę artystyczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej, złożony nie wcześniej niż 

po zakończeniu przez szkołę pierwszego roku kształcenia, a w przypadku artystycznej 

szkoły policealnej - pierwszego semestru kształcenia, nadaje tej szkole uprawnienia szkoły 

publicznej po stwierdzeniu, że szkoła ta spełnia warunki określone w art. 14 ust. 4, a w 

przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne - także po przedstawieniu 

przez osobę prowadzącą pozytywnej opinii kuratora oświaty.] 

<4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek 

osoby prowadzącej niepubliczną szkołę artystyczną nieposiadającą uprawnień 
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publicznej szkoły artystycznej, złożony nie wcześniej niż po zakończeniu przez szkołę 

pierwszego roku kształcenia, a w przypadku artystycznej szkoły policealnej – 

pierwszego semestru kształcenia, nadaje tej szkole uprawnienia publicznej szkoły 

artystycznej po stwierdzeniu, że szkoła ta spełnia warunki określone w art. 14 ust. 4, a 

w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne – także po 

przedstawieniu przez osobę prowadzącą pozytywnej opinii kuratora oświaty.> 

 

[Art. 177. 

Przepisy art. 127 ust. 1-3 oraz przepisy wydane na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 stosuje się 

odpowiednio do przedszkoli niepublicznych, oddziału przedszkolnego w niepublicznej 

szkole podstawowej, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, szkół i 

placówek niepublicznych. 

Art. 178. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może, w drodze decyzji, nadać 

uprawnienia szkoły publicznej szkole niespełniającej warunków określonych w art. 14 ust. 

3, w szczególności, jeżeli uzna ją za eksperymentalną. 

2. Osoba prowadząca szkołę, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o nadanie szkole 

uprawnień szkoły publicznej do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za 

pośrednictwem kuratora oświaty, który dołącza swoją opinię. 

3. Wniosek o uznanie szkoły za eksperymentalną powinien zawierać w szczególności: 

1) określenie celu, założeń i sposobu realizacji eksperymentu; 

2) opinię jednostki naukowej dotyczącą założeń eksperymentu wraz ze zgodą tej instytucji na 

sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu i dokonanie jego oceny; 

3) zgodę rady pedagogicznej; 

4) w przypadku eksperymentu dotyczącego kształcenia w zawodzie nieumieszczonym w 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, także 

uzasadnienie potrzeby kształcenia w tym zawodzie wraz z opiniami: 

a) wojewódzkiej lub powiatowej rady rynku pracy wydanymi po uzyskaniu stanowiska 

wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy, 

b) organu samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej właściwej dla 

danego zawodu albo organizacji pracodawców, 
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c) jednostki naukowej lub stowarzyszenia zawodowego właściwego dla danego zawodu w 

zakresie oceny merytorycznej zawartości programu nauczania przewidzianego dla danego 

zawodu, 

d) ministra właściwego dla danego zawodu w zakresie ewentualnego wprowadzenia tego 

zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nadając uprawnienia, o których mowa 

w ust. 1, określa niezbędne warunki funkcjonowania szkoły, uwzględniając w 

szczególności założenia i sposób realizacji eksperymentu, wskazane we wniosku. 

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do niepublicznych szkół artystycznych, 

niespełniających warunków określonych w art. 14 ust. 4, z tym że uprawnienia ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz kuratora oświaty wymienione w ust. 1, 2 

i 4 przysługują odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego i specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 

1. 

Art. 179. 

1. Uprawnienia szkoły publicznej mogą zostać cofnięte przez organ, który je nadał, a w 

przypadku niepublicznej szkoły artystycznej - przez ministra właściwego do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego, jeżeli w trybie nadzoru pedagogicznego zostanie 

stwierdzone niespełnianie warunków, o których mowa odpowiednio w art. 14 ust. 3 albo 

4, lub warunków określonych zgodnie z art. 178 ust. 4. Cofnięcie uprawnień następuje w 

drodze decyzji administracyjnej i w przypadku szkoły podstawowej i szkoły artystycznej 

realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest równoznaczne z ich 

likwidacją z końcem roku szkolnego, w którym decyzja stała się ostateczna. 

2. W przypadku cofnięcia uprawnień szkoły publicznej niepublicznej szkole artystycznej 

ponowny wniosek o nadanie tej szkole uprawnień szkoły publicznej może zostać złożony 

nie wcześniej niż po upływie roku kształcenia, a w przypadku artystycznej szkoły 

policealnej - semestru kształcenia. 

3. Organ prowadzący szkołę niepubliczną jest obowiązany niezwłocznie poinformować 

rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o cofnięciu tej szkole uprawnień szkoły 

publicznej.] 

< Art. 177. Do przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych 

szkołach podstawowych, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, szkół 
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i placówek niepublicznych stosuje się odpowiednio art. 127 ust. 1–3 oraz przepisy wydane 

na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5, art. 127 ust. 19 pkt 2 i ust. 20. 

 

Art. 178. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może, w drodze decyzji, wyrazić 

zgodę na założenie lub prowadzenie szkoły niepublicznej, która nie spełnia 

warunków określonych w art. 14 ust. 3, w szczególności jeżeli uzna ją za 

eksperymentalną. 

2. Wniosek o wyrażenie zgody na założenie lub prowadzenie szkoły, o której mowa w 

ust. 1, składa się do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za 

pośrednictwem kuratora oświaty, który dołącza swoją opinię. 

3. Wniosek o uznanie szkoły za eksperymentalną zawiera cel, założenia i sposób 

realizacji eksperymentu, a w przypadku eksperymentu dotyczącego zawodu 

nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – także czas trwania 

i uzasadnienie potrzeby prowadzenia kształcenia w danym zawodzie. Do wniosku 

dołącza się: 

1) opinię jednostki naukowej dotyczącą założeń eksperymentu, a w przypadku 

eksperymentu dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa branżowego – opinię jednostki naukowej właściwej dla danego zawodu, 

wraz ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem tego 

eksperymentu; 

2) zgodę rady pedagogicznej wyrażoną w uchwale; 

3) w przypadku eksperymentu dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa branżowego: 

a) podstawę programową kształcenia w tym zawodzie, sporządzoną z uwzględnieniem 

charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia, 

oraz  propozycję przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do 

kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, 

b) program nauczania tego zawodu, 

c) tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć, 

d) opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie 

zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
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e) pozytywną opinię w zakresie merytorycznej zawartości programu nauczania 

przewidzianego dla tego zawodu, wydaną przez jednostkę naukową właściwą dla 

tego zawodu, a także pozytywną opinię organizacji pracodawców, samorządu 

gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu 

zawodowego, właściwego dla tego zawodu ze względu na treść wniosku, o którym 

mowa w ust. 2, 

f) harmonogram realizacji eksperymentu wraz z określeniem niezbędnych zasobów, w 

tym kadrowych, finansowych, rzeczowych oraz lokalowych, 

g) przykładowe zestawy zadań egzaminacyjnych – w przypadku eksperymentu 

dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

branżowego; 

4) pozytywną opinię ministra właściwego dla zawodu, a w przypadku zawodu 

nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – ministra, który ze 

względu na zakres działu administracji rządowej, którym kieruje, jest właściwy dla 

zawodu, którego dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 2. 

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w decyzji, o której mowa w ust. 1, 

określa niezbędne warunki funkcjonowania szkoły, uwzględniając w szczególności 

założenia i sposób realizacji eksperymentu, wskazane we wniosku, a także możliwość 

wydawania świadectw, zaświadczeń i innych druków zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. 

5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może, w 

drodze decyzji, nadać uprawnienia publicznej szkoły artystycznej szkole 

niespełniającej warunków określonych w art. 14 ust. 4, jeżeli uzna ją za 

eksperymentalną. 

6. Osoba prowadząca szkołę, o której mowa w ust. 5, składa wniosek o nadanie 

niepublicznej szkole artystycznej uprawnień publicznej szkoły artystycznej do 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, za 

pośrednictwem specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, 

która dołącza swoją opinię. 

7. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w decyzji, o 

której mowa w ust. 5, określa niezbędne warunki funkcjonowania szkoły, 

uwzględniając w szczególności założenia i sposób realizacji eksperymentu, wskazane 

we wniosku, a także możliwość wydawania świadectw, zaświadczeń i innych druków 
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zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o systemie 

oświaty. 

8. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do niepublicznych szkół artystycznych, o 

których mowa w ust. 5. 

Art. 179. 

1. Uprawnienia publicznej szkoły artystycznej mogą zostać cofnięte przez ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jeżeli w trybie 

nadzoru pedagogicznego zostanie stwierdzone niespełnianie warunków, o których 

mowa w art. 14 ust. 4, lub warunków funkcjonowania szkoły określonych zgodnie z 

art. 178 ust. 7. Cofnięcie uprawnień następuje w drodze decyzji administracyjnej i w 

przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne jest równoznaczne z 

jej likwidacją z końcem roku szkolnego, w którym decyzja stała się ostateczna. 

2. W przypadku cofnięcia uprawnień publicznej szkoły artystycznej niepublicznej szkole 

artystycznej ponowny wniosek o nadanie tej szkole uprawnień publicznej szkoły 

artystycznej może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie roku kształcenia, a w 

przypadku artystycznej szkoły policealnej – semestru kształcenia. 

3. Organ prowadzący niepubliczną szkołę artystyczną jest obowiązany niezwłocznie 

poinformować rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o cofnięciu tej szkole 

uprawnień publicznej szkoły artystycznej.> 

Art. 180. 

1. Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi sprawują właściwi 

kuratorzy oświaty. Nadzór pedagogiczny nad niepublicznymi szkołami i placówkami 

artystycznymi [oraz placówkami, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół 

artystycznych] sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, z wyjątkiem nadzoru nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących w 

niepublicznych szkołach artystycznych, który sprawują właściwi kuratorzy oświaty. 

Przepisy art. 44 ust. 1 i 2, art. 55 oraz przepisy wydane na podstawie art. 44 ust. 3 i art. 60 

ust. 10 stosuje się odpowiednio. 

[2. Jeżeli niepubliczna szkoła lub placówka lub organ prowadzący tę szkołę lub placówkę 

prowadzi działalność z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy, ustawy o systemie 

oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutu, organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny może polecić usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie.] 
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<2. Jeżeli niepubliczna szkoła lub placówka lub organ prowadzący tę szkołę lub 

placówkę prowadzi działalność z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy, ustawy o 

systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutu lub nie 

wypełnia zobowiązań, o których mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6, lub nie spełnia 

warunków funkcjonowania szkoły określonych zgodnie z art. 178 ust. 4, a w 

przypadku szkoły artystycznej – warunków funkcjonowania szkoły określonych 

zgodnie z art. 178 ust. 7, organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić 

usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie.> 

 

Art. 182. 

Osoba fizyczna lub osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego, prowadząca 

szkoły publiczne, szkoły niepubliczne lub placówki, może dla celów organizacyjnych 

połączyć je w zespół i określić zasady działania zespołu. Połączenie nie narusza 

odrębności szkół lub placówek w zakresie określonym w ustawie, w szczególności w 

zakresie uzyskiwania zezwolenia, cofania zezwolenia, wpisywania do ewidencji i 

wykreślania z niej, uzyskiwania i utraty [uprawnień szkoły publicznej] <uprawnień 

publicznej szkoły artystycznej> oraz uzyskiwania dotacji. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 

1560 i 1669) 

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 szkołę 

lub oddział, o których mowa w art. 4 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe; 

2)  (uchylony); 

2a) oddziale integracyjnym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, o którym mowa w 

art. 4 pkt 3 ustawy - Prawo oświatowe; 

2b) oddziale dwujęzycznym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, o którym mowa w 

art. 4 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe; 
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2c) szkole integracyjnej - należy przez to rozumieć szkołę, o której mowa w art. 4 pkt 5 

ustawy - Prawo oświatowe; 

2d) szkole dwujęzycznej - należy przez to rozumieć szkołę, o której mowa w art. 4 pkt 6 

ustawy - Prawo oświatowe; 

2e) (uchylony); 

2f) (uchylony); 

2fa) (uchylony); 

2fb) (uchylony); 

2fc) (uchylony); 

2g) (uchylony); 

3) placówce - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-8 i 

10 ustawy - Prawo oświatowe; 

3a) (uchylony); 

3b) szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia, 

branżowej szkole II stopnia, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy lub szkole 

policealnej - należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy - 

Prawo oświatowe; 

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 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) (uchylony); 

11b) (uchylony); 

11c) (uchylony); 
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11d) (uchylony); 

12) (uchylony); 

13) podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej 

kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć podstawę programową, o której mowa w 

art. 4 pkt 24 ustawy - Prawo oświatowe; 

13a) [podstawie programowej kształcenia w zawodach] <podstawie programowej 

kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego> - należy przez to rozumieć podstawę 

programową, o której mowa w art. 4 pkt 25 ustawy - Prawo oświatowe; 

<13aa) podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa artystycznego – 

należy przez to rozumieć podstawę programową, o której mowa w art. 4 pkt 25a 

ustawy – Prawo oświatowe;> 

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 lub opis sposobu realizacji celów 

kształcenia oraz treści nauczania zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona 

podstawa programowa kształcenia ogólnego, lecz program nauczania tych zajęć został 

włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, o którym mowa w art. 22a ust. 7; 

[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. 46 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe; 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;] 

<13c) programie nauczania zawodu – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji 

celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w: 

a) podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, w formie 

oczekiwanych efektów kształcenia, uwzględniający wyodrębnienie kwalifikacji w 

zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w 
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przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe; program 

nauczania zawodu zawiera także programy nauczania do poszczególnych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, ustalonych 

przez dyrektora szkoły – w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, o 

których mowa w art. 4 pkt 28a lit. a ustawy – Prawo oświatowe, 

b) podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa artystycznego, w formie 

oczekiwanych efektów kształcenia, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa 

artystycznego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 1 

ustawy – Prawo oświatowe; program nauczania zawodu zawiera także programy 

nauczania do poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych 

określonych w ramowych planach nauczania dla szkół artystycznych – w przypadku 

szkół prowadzących kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a lit. b 

ustawy – Prawo oświatowe;> 

14) zadaniach oświatowych jednostek samorządu terytorialnego - należy przez to rozumieć 

zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej; 

<14a) szkole prowadzącej kształcenie zawodowe – należy przez to rozumieć szkołę, o 

której mowa w art. 4 pkt 28a ustawy – Prawo oświatowe;> 

15) szkole dla dorosłych - należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa w art. 4 pkt 29 

ustawy - Prawo oświatowe; 

16) kształceniu ustawicznym - należy przez to rozumieć kształcenie, o którym mowa w art. 4 

pkt 30 ustawy - Prawo oświatowe; 

17) (uchylony); 

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

niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z 

niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną albo z 

autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych 

niepełnosprawności; 

18a) specyficznych trudnościach w uczeniu się - należy przez to rozumieć trudności w 

uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w 

przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-

motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi; 

18b) (uchylony); 

<18c) zawodzie – należy przez to rozumieć zawód, o którym mowa w art. 4 pkt 33a 
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ustawy – Prawo oświatowe;> 

[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 świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie 

jednej kwalifikacji, a w przypadku uzyskania świadectw potwierdzających wszystkie 

kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia zasadniczego 

zawodowego, wykształcenia zasadniczego branżowego, wykształcenia średniego 

branżowego lub wykształcenia średniego - również dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe;] 

<19) kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – należy przez to rozumieć kwalifikację, o 

której mowa w art. 4 pkt 34 ustawy – Prawo oświatowe; 

20) kwalifikacyjnym kursie zawodowym – należy przez to rozumieć kurs, o którym 

mowa w art. 4 pkt 35 ustawy – Prawo oświatowe; 

21) egzaminie zawodowym – należy przez to rozumieć egzamin umożliwiający uzyskanie 

certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie jednej kwalifikacji, a w przypadku 

uzyskania certyfikatów kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji 

wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia zasadniczego 

zawodowego, wykształcenia zasadniczego branżowego, wykształcenia średniego 

branżowego lub wykształcenia średniego – również dyplomu zawodowego;> 

21a) (uchylony); 

21b) (uchylony); 

21c) egzaminie maturalnym - należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzany dla 

absolwentów posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, 

umożliwiający uzyskanie świadectwa dojrzałości; 

21d) egzaminie ósmoklasisty - należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzany w 

ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, a w szkole artystycznej realizującej 
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kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej - w klasie, której zakres nauczania 

odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, sprawdzający wiadomości i umiejętności 

ucznia lub słuchacza określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 

22)  (uchylony); 

[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;] 

<23) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik do zajęć z zakresu edukacji: 

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręcznik do zajęć z 

zakresu danego języka obcego nowożytnego, podręcznik do zajęć edukacyjnych z 

zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręcznik przeznaczony do kształcenia 

specjalnego, dopuszczony do użytku szkolnego; 

24) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć: 

a) materiał do kształcenia ogólnego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i 

możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zastępujący lub 

uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania do danych 

zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na danym etapie edukacyjnym, 

b) materiał do kształcenia zawodowego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i 

możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, umożliwiający realizację 

programu nauczania zawodu 

– mający postać papierową lub elektroniczną;> 

25) materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów 

służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności; 

26)  (uchylony); 

27)  (uchylony); 

28)  (uchylony); 

29)  (uchylony); 

30)  (uchylony); 

31)  (uchylony); 

32)  (uchylony); 

33)  (uchylony); 

34) ustawie - Prawo oświatowe - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
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Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000). 

 

 

Uwaga: 

użyte w art. 9a w ust. 2 w pkt 1–5 i 9, w art. 9c w ust. 2 w pkt 1, 2, 5, w pkt 6 w lit. 

a, w pkt 11, w ust. 3 w pkt 1 i 4, w ust. 5 w pkt 2 w lit. b i c oraz w ust. 9 i 11, w 

art. 9ca w ust. 1 w pkt 2, w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w pkt 1 i 

2, w art. 9cb w ust. 4 w części wspólnej, w ust. 6 w pkt 1 i w części wspólnej, w 

art. 9e w ust. 1 i 3, w tytule rozdziału 3b, w art. 44zzzc, w art. 44zzzd w ust. 1, w 

art. 44zzze w ust. 1 i 3, w art. 44zzzf w ust. 4–7, w ust. 8 we wprowadzeniu do 

wyliczenia oraz w pkt 4 i 5 oraz w ust. 10 i 13–15, w art. 44zzzg, w art. 44zzzh 

w ust. 2, w art. 44zzzi w ust. 4 i 6, w art. 44zzzj, w art. 44zzzm, w art. 44zzzn w 

ust. 1 i 3, w art. 44zzzp w ust. 1 w pkt 3 i w części wspólnej oraz w ust. 2, w art. 

44zzzq w ust. 5 i 15, w art. 44zzzr w ust. 6, 7 i 10, w art. 44zzzt w ust. 4, 10 i w 

ust. 21 w części wspólnej, w art. 44zzzw w ust. 1 w pkt 1, w art. 44zzzy i w art. 

90u w ust. 4 w pkt 2, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy [egzamin 

potwierdzający kwalifikacje w zawodzie] zastępuje się użytymi, w odpowiedniej 

liczbie i odpowiednim przypadku, wyrazami <egzamin zawodowy> 

 

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 ósmoklasisty, egzaminu 

maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów 

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

<1a) ustalanie zasad przygotowywania propozycji zadań i arkuszy egzaminacyjnych, o 

których mowa w art. 9c ust. 2 pkt 2, oraz materiałów egzaminacyjnych, o których 

mowa w pkt 1, w tym określenie przypadków, w których w przygotowywaniu 

propozycji tych zadań i arkuszy egzaminacyjnych oraz materiałów egzaminacyjnych 

biorą udział pracownicy szkół wyższych lub przedstawiciele pracodawców;> 

2) przygotowywanie i ustalanie zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do 
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przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, 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 ósmoklasisty, egzaminie maturalnym, 

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 ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, 

o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3; 

5) analizowanie wyników egzaminu ósmoklasisty, 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 i nauki w zakresie, 

o którym mowa w art. 357 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668); 

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 ósmoklasisty, 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: 
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a) komunikatów w sprawie: 

– harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 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: 

-- terminów ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

-- terminów przekazywania szkołom wyników egzaminu ósmoklasisty i części pisemnej 

egzaminu maturalnego oraz zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości i zaświadczeń o 

wynikach egzaminu maturalnego, 

-- terminów przekazywania szkołom, placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - 

Prawo oświatowe, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy 

zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, wyników 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz terminów przekazywania 

szkołom, placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, 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 

ósmoklasisty, 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 

ósmoklasisty, 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 ósmoklasisty, 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: 



- 163 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

– harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i 

egzaminu zawodowego w terminie głównym i terminie dodatkowym, a w przypadku 

egzaminu maturalnego – również w terminie poprawkowym, oraz egzaminów 

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

– – terminów ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i 

egzaminu zawodowego, 

– – terminów przekazywania szkołom wyników egzaminu ósmoklasisty i części pisemnej 

egzaminu maturalnego oraz zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości i zaświadczeń 

o wynikach egzaminu maturalnego, 

– – terminów przekazywania szkołom, placówkom lub centrom, o których mowa w art. 2 

pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym 

kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo 

oświatowe, wyników egzaminu zawodowego oraz terminów przekazywania szkołom, 

placówkom lub centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, i 

pracodawcom certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz terminów przekazywania 

szkołom dyplomów zawodowych, 

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

ósmoklasisty, egzaminie maturalnym, egzaminie zawodowym 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 

ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego 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, 

– listy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 

ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, z których zadania egzaminacyjne w części 

praktycznej egzaminu zawodowego są jawne, wraz z podaniem miejsca udostępnienia 

tych zadań do publicznej wiadomości, 

b) informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, 

egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych, o 
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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: 

1) przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty, 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 ósmoklasisty, 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 ósmoklasisty, 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 ósmoklasisty, 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; 

<8a)  przekazywanie dyrektorom szkół, placówek lub centrów, o których mowa w art. 

2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, pracodawcom i podmiotom prowadzącym 
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kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo 

oświatowe, informacji o egzaminatorach wyznaczonych do przeprowadzenia części 

praktycznej egzaminu zawodowego, o których mowa w art. 44zzzn ust. 2, 

zawierającej imię i nazwisko egzaminatora oraz jego adres poczty elektronicznej i 

numer telefonu;> 

[9) udzielanie szkołom, placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo 

oświatowe, pracodawcom i podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe, o 

których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, 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;] 

<9) udzielanie szkołom, placówkom lub centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy 

– Prawo oświatowe, pracodawcom i podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy 

zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, upoważnień 

do przeprowadzania części praktycznej lub części pisemnej egzaminu zawodowego;> 

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 

egzaminu ósmoklasisty, 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 i nauki w 

zakresie, o którym mowa w art. 357 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce; 

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 ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie okręgowe komisje egzaminacyjne 

nadają szkołom, placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, 

pracodawcom i podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa 

w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, indywidualne numery identyfikacyjne.] 

<2b. Dla celów przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz 

egzaminu zawodowego okręgowe komisje egzaminacyjne nadają szkołom, placówkom 
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lub centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, 

pracodawcom i podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których 

mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, 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 ósmoklasisty, 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] <szkole niepublicznej, niepublicznej szkole 

artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej>, 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 967); 

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 ósmoklasisty, 

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. 15 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe, i spełnia warunki określone w ust. 3 pkt 3 i 4.] 
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<4. Do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego 

może również być wpisana osoba, która: 

1) jest przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców, samorządu 

gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu 

zawodowego albo sektorowej rady do spraw kompetencji, oraz: 

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

warunki określone w ust. 3 pkt 3 i 4 albo 

b) posiada przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły, placówki lub 

centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, za odpowiednie 

do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, o którym mowa w art. 15 

ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe, i spełnia warunki określone w ust. 3 pkt 3 i 4, albo 

c) posiada co najmniej sześcioletnie udokumentowane doświadczenie w zawodzie, 

którego zakres odpowiada zawodowi, w zakresie którego ubiega się o wpis do 

ewidencji egzaminatorów, uzyskane w okresie ostatnich 10 lat, i spełnia warunki 

określone w ust. 3 pkt 3 i 4. 

2) jest egzaminatorem wpisanym na listę egzaminatorów prowadzoną przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki morskiej, o której mowa w art. 77 ust. 3 ustawy z 

dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181, 1137 i 

1669) 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 ósmoklasisty, 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 ósmoklasisty, 

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; 
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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 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 ósmoklasisty, 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] <także asystenci techniczni, o których mowa w art. 

44zzzia ust. 1, pracodawcy> lub upoważnieni przez nich pracownicy oraz podmioty 

prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - 

Prawo oświatowe, 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. 

<10a. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zawiera z asystentami technicznymi, 

o których mowa w art. 44zzzia ust. 1, umowy określające zakres ich obowiązków oraz 

wysokość wynagrodzenia.> 

11. Nauczyciele biorący udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, 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] < ust. 12 i 13>. 



- 169 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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. 

<13. Nauczyciele będący egzaminatorami albo asystentami technicznymi, o których 

mowa w art. 44zzzia ust. 1, biorący udział w przeprowadzaniu części praktycznej 

egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań 

egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, z którymi dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej zawarł umowy, o których mowa odpowiednio w ust. 10 lub 10a, są 

zwolnieni od pracy w szkole, placówce lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 

ustawy – Prawo oświatowe, w której są zatrudnieni, na czas niezbędny do 

przeprowadzenia tego egzaminu, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.> 

Art. 9ca. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi: 

1) listę arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego do rozpatrywania odwołań, o których 

mowa w art. 44zzz ust. 7; 

2) listę arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do 

rozpatrywania odwołań, o których mowa w art. 44zzzt ust. 7. 

2. Wpis na listy arbitrów, o których mowa w ust. 1, następuje na wniosek osoby 

zainteresowanej. 

3. Na listę arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego może być wpisana osoba, która: 

1) jest egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 

pkt 7, w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego, pełniła funkcję 

przewodniczącego zespołu egzaminatorów, o którym mowa w art. 44zzu ust. 4, w zakresie 

danego przedmiotu w co najmniej 3 latach, posiada kompetencje w dziedzinie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych i otrzymała rekomendację dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej potwierdzającą posiadanie doświadczenia zapewniającego należyte 

wykonywanie obowiązków arbitra albo 
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2) posiada co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauki lub sztuki, związanych z 

przedmiotem, z którego jest przeprowadzany egzamin maturalny, jest zatrudniona w 

instytucie badawczym, jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii 

Umiejętności lub szkole wyższej, posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy 

dydaktycznej, posiada kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-

komunikacyjnych i otrzymała rekomendację instytutu badawczego, jednostki naukowej 

Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, szkoły wyższej, stowarzyszenia 

naukowego lub komitetu głównego olimpiady przedmiotowej z przedmiotu, z którego jest 

przeprowadzany egzamin maturalny. 

4. Na listę arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie może 

być wpisana osoba, która: 

1) jest egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 

pkt 7, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

pełniła funkcję przewodniczącego zespołu egzaminatorów, o którym mowa w art. 44zzzn 

ust. 6, posiada kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i 

otrzymała rekomendację dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej potwierdzającą 

posiadanie doświadczenia zapewniającego należyte wykonywanie obowiązków arbitra 

albo 

2) jest egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 

pkt 7, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

przez co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku o wpis na listę arbitrów, posiada 

kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i otrzymała 

rekomendację dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej potwierdzającą posiadanie 

doświadczenia zapewniającego należyte wykonywanie obowiązków arbitra, albo 

3) posiada co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauki lub sztuki, związanych z danym 

zawodem, jest zatrudniona w instytucie badawczym, jednostce naukowej Polskiej 

Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności lub szkole wyższej, posiada co najmniej 

pięcioletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, posiada kompetencje w dziedzinie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych i otrzymała rekomendację instytutu 

badawczego, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii 

Umiejętności, szkoły wyższej, stowarzyszenia naukowego lub komitetu głównego turnieju 

lub olimpiady tematycznej związanych z wybraną dziedziną wiedzy, albo 

4) jest specjalistą z zakresu danego zawodu, posiada kompetencje w dziedzinie technologii 
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informacyjno-komunikacyjnych i otrzymała rekomendację organizacji pracodawców 

reprezentatywnych w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240 oraz z 2017 r. 

poz. 2371). 

5. Na listy arbitrów, o których mowa w ust. 1, nie może być wpisana osoba będąca 

pracownikiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

6. Osoba, o której mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3 i 4, może być wpisana na listę arbitrów, 

jeżeli: 

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; 

2) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; 

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

4) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną. 

7. Listy arbitrów zawierają: 

1) imię (imiona) i nazwisko arbitra; 

2) w przypadku listy arbitrów, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - nazwę przedmiotu, z którego 

jest przeprowadzany egzamin maturalny, w zakresie którego dana osoba jest arbitrem; 

3) w przypadku listy arbitrów, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - nazwę zawodu, zgodnie z 

[klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego] <klasyfikacją zawodów szkolnictwa 

branżowego> , o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy - 

Prawo oświatowe, oraz oznaczenia wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym 

zawodzie, w zakresie których dana osoba jest arbitrem; jeżeli co najmniej jedna z tych 

kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie została wyodrębniona jako kwalifikacja 

wspólna z innym zawodem lub zawodami, lista arbitrów obejmuje dodatkowo nazwę tego 

zawodu lub zawodów oraz oznaczenie tej kwalifikacji; 

4) stopień lub tytuł w dziedzinie nauki lub sztuki, jeżeli arbiter taki stopień lub tytuł posiada; 

5) nazwę podmiotu, który udzielił rekomendacji, o której mowa w ust. 3 i 4; 

6) numer wpisu. 

8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania skreśla arbitra z listy arbitrów: 

1) na wniosek arbitra; 

2) w przypadku utraty przez arbitra zdolności do czynności prawnych lub utraty pełni praw 

publicznych; 
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3) w przypadku skazania arbitra prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

4) w przypadku gdy toczy się przeciwko arbitrowi postępowanie karne w sprawie o umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; 

5) w przypadku prawomocnego ukarania arbitra karą dyscyplinarną; 

6) w przypadku śmierci arbitra; 

7) w przypadku skreślenia z ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7; 

8) w przypadku cofnięcia rekomendacji, o której mowa w ust. 3 i 4; 

9) w przypadku utraty zatrudnienia w instytucie badawczym, jednostce naukowej Polskiej 

Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności lub szkole wyższej - w przypadku 

arbitrów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3; 

10) w przypadku zatrudnienia w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji 

egzaminacyjnej; 

11) w przypadku dokonania wpisu na listę z naruszeniem prawa. 

9. Arbiter ma obowiązek niezwłocznie poinformować ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 8 pkt 2-5 i pkt 7-10. 

10. Na wniosek dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania może skreślić arbitra z listy arbitrów, jeżeli: 

1) arbiter dwukrotnie, bez uzasadnienia, odmówił wykonania zadań związanych z 

rozpatrzeniem odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 albo art. 44zzzt ust. 7; 

2) arbiter dwukrotnie, bez uzasadnienia, przekroczył termin wyznaczony przez dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na rozpatrzenie odwołania, o którym mowa w art. 

44zzz ust. 7 albo art. 44zzzt ust. 7[.] <;> 

<3) arbiter, podejmując rozstrzygnięcie w odniesieniu do zadania lub zadań 

egzaminacyjnych, nie przestrzega zasad oceniania rozwiązań zadań, o których mowa 

w art. 9a ust. 2 pkt 2.> 

11. Listy arbitrów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Art. 9cb. 

1. Odwołania, o których mowa w art. 44zzz ust. 7 albo art. 44zzzt ust. 7, rozpatruje Kolegium 

Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w 

składzie dwuosobowym. 
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2. Skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego wyznacza dyrektor Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. 

3. W przypadku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7, w skład Kolegium Arbitrażu 

Egzaminacyjnego wchodzi: 

1) jeden arbiter, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 1, oraz 

2) jeden arbiter, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 2 

- wpisani na listę arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. 

4. W przypadku odwołania, o którym mowa w art. 44zzzt ust. 7, w skład Kolegium Arbitrażu 

Egzaminacyjnego wchodzi: 

1) jeden arbiter, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 9ca ust. 4 pkt 1 lub 2, oraz 

2) jeden arbiter, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 9ca ust. 4 pkt 3 lub 4 

- wpisani na listę arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z 

danej kwalifikacji. 

5. W skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego nie może być wyznaczony arbiter będący 

jednocześnie egzaminatorem, który: 

1) sprawdzał i oceniał pracę egzaminacyjną, której dotyczy odwołanie, albo 

2) został wyznaczony do weryfikacji sumy punktów, o której mowa w art. 44zzz ust. 3 albo 

art. 44zzzt ust. 3, wyniku której dotyczy odwołanie. 

6. W przypadku gdy: 

1) na listy arbitrów nie został wpisany arbiter w zakresie przedmiotu, z którego jest 

przeprowadzany egzamin maturalny, albo zawodu i kwalifikacji wyodrębnionej w tym 

zawodzie, z której jest przeprowadzany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, 

albo 

2) liczba arbitrów wpisanych na listy arbitrów jest niewystarczająca do rozpatrzenia 

wszystkich odwołań, o których mowa w art. 44zzz ust. 7 albo art. 44zzzt ust. 7, w terminie 

określonym w art. 44zzz ust. 17 albo art. 44zzzt ust. 17, albo 

3) z powodu choroby arbitra lub innych uzasadnionych przyczyn nie jest możliwe 

wyznaczenie arbitra 

- dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamiast arbitra wyznacza w skład Kolegium 

Arbitrażu Egzaminacyjnego egzaminatora wpisanego do ewidencji egzaminatorów, o 

której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7, odpowiednio w zakresie egzaminu maturalnego lub 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z tym że w przypadku odwołania, o 

którym mowa w art. 44zzz ust. 7, egzaminatorem tym może być osoba, która pełniła 
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funkcję przewodniczącego zespołu egzaminatorów, o którym mowa w art. 44zzu ust. 4, w 

zakresie danego przedmiotu w co najmniej 3 latach. 

7. Prace Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odbywają się z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej. W razie potrzeby dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

może zorganizować posiedzenie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. 

8. Arbitrowi oraz egzaminatorowi, o którym mowa w ust. 6, przysługuje: 

1) wynagrodzenie za rozpatrzenie odwołania, w tym za sporządzenie pisemnego 

uzasadnienia, oraz 

2) zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania, jeżeli prace Kolegium Arbitrażu 

Egzaminacyjnego odbywają się na posiedzeniu poza miejscem zamieszkania arbitra lub 

egzaminatora. 

9. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zawiera z arbitrami oraz egzaminatorami, o 

których mowa w ust. 6, umowy określające zakres ich obowiązków, stopień złożoności 

rozwiązania każdego zadania egzaminacyjnego rozpatrywanego w ramach odwołania oraz 

wysokość wynagrodzenia. 

10. Obsługę administracyjną i finansową Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego zapewnia 

Centralna Komisja Egzaminacyjna. 

Art. 9e. 

1. Przygotowywanie materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, a także 

drukowanie, przechowywanie i transport materiałów egzaminacyjnych, odbywają się w 

warunkach zapewniających ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem. 

2. Osoby uczestniczące w przygotowywaniu, drukowaniu, przechowywaniu i transporcie 

materiałów egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do nieujawniania 

osobom nieuprawnionym materiałów egzaminacyjnych. 

3. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia materiałów egzaminacyjnych, o których mowa 

w ust. 1, lub uzasadnionego podejrzenia nieuprawnionego ujawnienia tych materiałów 

decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, 

o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, podejmuje dyrektor Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może wyznaczyć nowy 
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termin przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej lub w części 

ustnej, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub części pisemnej albo 

części praktycznej tego egzaminu oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w 

art. 10 ust. 1 i 3, z danego przedmiotu. 

<4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do zadań egzaminacyjnych w części praktycznej 

egzaminu zawodowego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret czwarte.> 

 

<Art. 9fa. 

1. W roku 2019 ze środków Funduszu Pracy dofinansowuje się koszty przygotowania i 

przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 

2 pkt 2a, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na podstawie 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, 

w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., oraz egzaminu 

zawodowego, związane odpowiednio z: 

1) wynagrodzeniami egzaminatorów sprawdzających i oceniających część praktyczną 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na 

podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., oraz egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia w zawodach określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., 

2) wynagrodzeniami przewodniczących zespołów egzaminatorów sprawdzających i 

oceniających część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 

2 pkt 2a, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., oraz egzaminu 
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potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na podstawie 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, 

w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., 

3) wynagrodzeniami asystentów technicznych biorących udział w przeprowadzaniu 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na 

podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo 

oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., 

4) przygotowaniem propozycji zadań i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na 

podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia w zawodach określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., oraz egzaminu zawodowego, 

5) przygotowywaniem materiałów egzaminacyjnych, w szczególności zadań i arkuszy 

egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia w zawodach określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 

2017 r., egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na 

podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo 

oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., oraz 

egzaminu zawodowego, 

6) opracowywaniem informatorów zawierających w szczególności przykładowe zadania, 

jakie mogą wystąpić na egzaminie zawodowym, wraz z rozwiązaniami, oraz 

przygotowaniem propozycji zadań do tych informatorów 

– w wysokości 20 zł za jednorazowe przystąpienie do egzaminu z każdej kwalifikacji 

wyodrębnionej w danym zawodzie osoby zdającej egzamin potwierdzający 
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kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia w zawodach określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 

września 2017 r., lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 

1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 

września 2019 r. 

2. Ze środków Funduszu Pracy dofinansowuje się koszty przygotowania i 

przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 

2 pkt 2a, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na podstawie 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, 

w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., oraz egzaminu 

zawodowego, związane odpowiednio z: 

1) wynagrodzeniami egzaminatorów sprawdzających i oceniających część praktyczną 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na 

podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia w zawodach określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., oraz egzaminu zawodowego, 

2) wynagrodzeniami przewodniczących zespołów egzaminatorów sprawdzających i 

oceniających część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 

2 pkt 2a, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na podstawie 
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wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, 

w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., oraz egzaminu 

zawodowego, 

3) wynagrodzeniami asystentów technicznych biorących udział w przeprowadzaniu 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na 

podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo 

oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., oraz 

egzaminu zawodowego, 

4) przygotowaniem propozycji zadań i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na 

podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia w zawodach określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., oraz egzaminu zawodowego, 

5) przygotowywaniem materiałów egzaminacyjnych, w szczególności zadań i arkuszy 

egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia w zawodach określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 

2017 r., egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na 

podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo 

oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., oraz 

egzaminu zawodowego, 

6) opracowywaniem informatorów zawierających w szczególności przykładowe zadania, 

jakie mogą wystąpić na egzaminie zawodowym, wraz z rozwiązaniami oraz 

przygotowaniem propozycji zadań do tych informatorów 

– w roku 2020 w wysokości 51 zł, w roku 2021 w wysokości 71 zł, a od roku 2022 w 
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wysokości 76 zł, za jednorazowe przystąpienie do egzaminu z każdej kwalifikacji 

wyodrębnionej w danym zawodzie osoby zdającej egzamin potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia w zawodach określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a, w brzmieniu obowiązującym przed 

dniem 1 września 2017 r., egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

przeprowadzany na podstawie wymagań określonej w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 47 

ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 

września 2019 r., lub egzamin zawodowy.> 

Art. 10. 

1. Osoba, która ukończyła 18 lat, może uzyskać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i 

liceum ogólnokształcącego po zdaniu egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych 

przez okręgową komisję egzaminacyjną, z zastrzeżeniem art. 10a. 

2. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się z zakresu 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania 

odpowiednio szkoły podstawowej dla dorosłych lub liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych. 

2a. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane na podstawie 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, z tym że w 

przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych - na podstawie wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego. 

3. Osoba, która ukończyła 18 lat, może uzyskać: 

[1) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie po zdaniu egzaminu 

eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, 

przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną, zgodnie z przepisami rozdziału 

3b;] 

<1) certyfikat kwalifikacji zawodowej po zdaniu egzaminu eksternistycznego 

zawodowego w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową 

komisję egzaminacyjną, zgodnie z przepisami rozdziału 3b;> 

2) [dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, jeżeli posiada świadectwa potwierdzające 

wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada:] 
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 <dyplom zawodowy, jeżeli posiada certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze 

wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada:> 

a) wykształcenie zasadnicze zawodowe albo zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej 

szkoły zawodowej przeprowadzane przez okręgową komisję egzaminacyjną, lub 

b) wykształcenie zasadnicze branżowe albo zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej 

szkoły I stopnia przeprowadzane przez okręgową komisję egzaminacyjną, lub 

c) wykształcenie średnie branżowe albo zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II 

stopnia przeprowadzane przez okręgową komisję egzaminacyjną, lub 

d) wykształcenie średnie. 

4. Egzamin eksternistyczny, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się z zakresu 

wymagań określonych w [podstawie programowej kształcenia w zawodach] <podstawie 

programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego>. 

4a. Wyniki egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1 i 3, są ostateczne i nie 

służy na nie skarga do sądu administracyjnego. 

4b. Do egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a-c, przepisy 

art. 44zzz ust. 1-6 stosuje się odpowiednio. 

4c. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 1 i 3, podlegają opłacie. 

4d. Opłata za egzamin eksternistyczny z jednych zajęć edukacyjnych oraz opłata za egzamin 

eksternistyczny, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wynoszą 5,5% minimalnej stawki 

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy 

magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. 

4e. Osoba, która przystąpiła do egzaminu eksternistycznego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, i 

nie uzyskała wymaganej do zdania tego egzaminu liczby punktów z części pisemnej albo 

części praktycznej tego egzaminu, przystępując ponownie do tej części egzaminu, wnosi 

opłatę w wysokości: 

1) w przypadku części pisemnej - 1/3 opłaty, o której mowa w ust. 4d; 

2) w przypadku części praktycznej - 2/3 opłaty, o której mowa w ust. 4d. 

4f. Opłata za egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 1 i 3, stanowi dochód budżetu 

państwa. Opłata nie podlega zwrotowi. 
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4g. Opłatę za egzaminy eksternistyczne wnosi się: 

1) w przypadku egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a-c - 

nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, o którym 

mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, 

2) w przypadku egzaminu eksternistycznego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 - nie później niż 

na 30 dni przed wyznaczonym terminem tego egzaminu 

- na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

Niewniesienie w tych terminach opłaty za egzamin eksternistyczny, o którym mowa w ust. 

1 lub 3, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. 

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

1) warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1 i 

ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w tym warunki ich oceniania, oraz zajęcia edukacyjne, z których są 

przeprowadzane egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a-c, 

2) warunki dopuszczania do egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1 i 3, 

3) warunki wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy eksternistyczne, o 

których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a-c 

- z uwzględnieniem możliwości unieważnienia egzaminów eksternistycznych, o których 

mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a-c, ze względu na naruszenie przepisów dotyczących 

przeprowadzania tych egzaminów, jeżeli to naruszenie mogło mieć wpływ na wynik 

egzaminu, a także z uwzględnieniem możliwości zwalniania osób o niskich dochodach z 

całości lub części opłat za przeprowadzanie egzaminów eksternistycznych, o których 

mowa w ust. 1 i 3. Wynagrodzenie egzaminatorów powinno być ustalone w relacji do 

minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego 

posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonego 

na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. 

6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania może, na wniosek właściwych ministrów, wskazać zawody, w zakresie 

których nie przeprowadza się egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 3. 

[Art. 11. 

1. Świadectwa i dyplomy państwowe wydawane przez uprawnione do tego szkoły, placówki 

kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego, kolegia pracowników służb 

społecznych oraz okręgowe komisje egzaminacyjne są dokumentami urzędowymi. 
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2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: 

1) warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 

szkolnych, w tym umieszczenie na wzorach druków szkolnych znaków graficznych 

informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ustawy z 

dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 

i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650), sposób dokonywania sprostowań ich treści i wydawania 

duplikatów, a także tryb i sposób dokonywania uwierzytelnienia dokumentów 

przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, 

2) wysokość odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów państwowych i 

innych druków szkolnych oraz za dokonywanie uwierzytelnienia dokumentów 

przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą 

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego tworzenia dokumentacji przebiegu 

nauczania, oceniania wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół i wyników 

egzaminów przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, a także wymóg, 

aby wysokość odpłatności za wykonywanie czynności, o których mowa w pkt 2, nie 

przewyższała kwoty opłaty skarbowej za uwierzytelnienie dokumentu, określonej w 

przepisach o opłacie skarbowej.] 

<Art. 11. 

1. Świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia, aneksy i dyplomy państwowe wydawane 

przez uprawnione do tego szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i centra 

kształcenia zawodowego, kolegia pracowników służb społecznych oraz okręgowe 

komisje egzaminacyjne są dokumentami urzędowymi. 

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

1) warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, 

aneksów, dyplomów państwowych i innych druków, w tym umieszczenie na wzorach 

znaków graficznych, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. 

poz. 650 i 1669), 

2) tryb i sposób dokonywania sprostowań, zmiany imienia (imion) lub nazwiska oraz 

wydawania duplikatów świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów 

państwowych i innych druków, 

3) tryb i sposób dokonywania uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu 

prawnego z zagranicą, 
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4) wysokość i sposób dokonywania opłat za wydawanie duplikatów świadectw, 

certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów państwowych, odpisów świadectw 

dojrzałości i odpisów aneksów do świadectw dojrzałości oraz innych druków, a także 

za dokonywanie uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego 

z zagranicą 

– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego tworzenia dokumentacji 

przebiegu nauczania, oceniania wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół i 

wyników egzaminów przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, w 

tym możliwość poświadczania zgodności kopii z oryginałem świadectwa, 

zaświadczenia lub innego druku, a także wymóg, aby wysokość odpłatności za 

wykonywanie czynności, o których mowa w pkt 4, nie przewyższała kwoty opłaty 

skarbowej za uwierzytelnienie dokumentu, określonej w przepisach o opłacie 

skarbowej. 

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, na świadectwach ukończenia szkół, o 

których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a–c i e ustawy – Prawo oświatowe, 

zamieszcza się w szczególności informację o poziomie wykształcenia, a w przypadku 

szkół prowadzących kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych, również 

informację o tym, że świadectwo ukończenia tej szkoły nie potwierdza uzyskania 

kwalifikacji w zawodzie. 

4. W odniesieniu do publicznych szkół i placówek artystycznych minister właściwy do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: 

1) warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych 

druków, w tym umieszczenie na wzorach znaków graficznych, o których mowa w art. 

10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 

2) tryb i sposób dokonywania sprostowań, zmiany imienia (imion) lub nazwiska oraz 

wydawania duplikatów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, 

3) tryb i sposób dokonywania uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu 

prawnego z zagranicą, 

4) wysokość i sposób dokonywania opłat za wydawanie duplikatów świadectw, 

dyplomów państwowych oraz innych druków, a także za dokonywanie 

uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą 

– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego tworzenia dokumentacji 
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przebiegu nauczania, oceniania wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej 

publicznych szkół i placówek artystycznych, w tym możliwość poświadczania 

zgodności kopii z oryginałem świadectwa lub innego druku, a także wymóg, aby 

wysokość odpłatności za wykonywanie czynności, o których mowa w pkt 4, nie 

przewyższała kwoty opłaty skarbowej za uwierzytelnienie dokumentu, określonej w 

przepisach o opłacie skarbowej.> 

<Art. 11b. 

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

warunki uzyskania przez osobę posiadającą certyfikat kwalifikacji zawodowej, 

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub świadectwo czeladnicze, 

odpowiednio dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, uwzględniając 

wykształcenie tej osoby oraz potwierdzone przez nią kwalifikacje wyodrębnione w 

zawodzie, a także sposób ustalania wyniku zgodnie z art. 44zzzo ust. 3 i 6.> 

Art. 22. 

1. (uchylony). 

1a. (uchylony). 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi ponadto, w drodze 

rozporządzenia: 

1) (uchylony); 

2) (uchylony); 

2a) (uchylony); 

3) (uchylony); 

4) (uchylony); 

5) (uchylony); 

6) (uchylony); 

7) (uchylony); 

8) organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uwzględniając, 

że konkursy, turnieje i olimpiady powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień 

uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej 

wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w 

szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu; 
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9) (uchylony); 

10) (uchylony); 

11) (uchylony); 

12) (uchylony); 

13) warunki wynagradzania egzaminatorów i nauczycieli akademickich, o których mowa w 

art. 9c ust. 10 <oraz asystentów technicznych, o których mowa w art. 44zzzia ust. 1,>, 

uwzględniając zasadę, że wysokość wynagrodzenia określa się w relacji do minimalnej 

stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł 

zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, ustalonej na podstawie art. 30 ust. 

5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, oraz uwzględniając 

konieczność potwierdzenia przez dyrektora szkoły udziału nauczyciela akademickiego w 

części ustnej egzaminu maturalnego. 

2a. (uchylony); 

3. (uchylony); 

4. (uchylony); 

5. (uchylony). 

<6. W odniesieniu do publicznych szkół i placówek artystycznych minister właściwy do 

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

organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów dla uczniów szkół i placówek 

artystycznych, uwzględniając, że konkursy powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu 

uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia i wrażliwości artystycznej, 

wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym 

działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego 

stopnia lub do wykonywania zawodu.> 

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 
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prowadzących kształcenie zawodowe w danym zawodzie przedstawia dyrektorowi szkoły 

program nauczania do danego zawodu.] 

<3. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły 

artystycznej, nauczyciel lub zespół nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe w 

danym zawodzie przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania tego zawodu. W 

przypadku szkoły artystycznej nauczyciel lub zespół nauczycieli prowadzących dane 

zajęcia edukacyjne artystyczne przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania 

danych zajęć edukacyjnych artystycznych.> 

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] <podstawie programowej kształcenia w 

zawodzie szkolnictwa branżowego albo podstawie programowej kształcenia w 

zawodzie szkolnictwa artystycznego>. 

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, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, danej innej 

formie wychowania przedszkolnego lub szkole przedstawiony przez nauczyciela lub 

zespół nauczycieli odpowiednio program wychowania przedszkolnego lub programy 

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

7. Dopuszczone do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej, danej innej formie wychowania przedszkolnego lub 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] <a w 
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przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także podstaw 

programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego albo podstaw 

programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, 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 6 ustawy - Prawo oświatowe, oraz do 

indywidualnych programów nauki opracowywanych dla uczniów, o których mowa w art. 

115 ustawy - Prawo oświatowe. 

9. [Programy nauczania do zawodów] <Programy nauczania zawodów > podstawowych 

dla żeglugi morskiej mogą być dopuszczone do użytku w danej szkole po uzyskaniu 

pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w zakresie 

zgodności z postanowieniami Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie 

wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, 

sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201, z 1999 r. poz. 

286 oraz z 2013 r. poz. 1092). 

10. [Programy nauczania do zawodów] <Programy nauczania zawodów> podstawowych 

dla żeglugi śródlądowej mogą być dopuszczone do użytku w danej szkole po uzyskaniu 

pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej. 

11. [Programy nauczania do zawodów] <Programy nauczania zawodów> podstawowych 

dla rybołówstwa mogą być dopuszczone do użytku w danej szkole po uzyskaniu 

pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw rybołówstwa. 

Art. 22aa. 

<1.> 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. 

<2. Program nauczania może być realizowany również z wykorzystaniem w 

szczególności urządzeń, sprzętu lub oprogramowania, przydatnych do realizacji tego 

programu, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 

uczniów.> 

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 
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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 kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego z list rzeczoznawców prowadzonych przez tych ministrów.] 

<1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dopuszcza do użytku szkolnego 

podręczniki, po uzyskaniu pozytywnych opinii rzeczoznawców wyznaczonych przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z listy rzeczoznawców 

prowadzonej przez tego ministra.> 

[2. Dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach 

podstawowych dla żeglugi morskiej może nastąpić po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, w zakresie zgodności z 

postanowieniami Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia 

marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w 

Londynie dnia 7 lipca 1978 r. 

2a. Dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach 

podstawowych dla żeglugi śródlądowej może nastąpić po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej. 

2b. Dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach 

podstawowych dla rybołówstwa może nastąpić po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

ministra właściwego do spraw rybołówstwa.] 

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

drodze decyzji administracyjnej. 

<8. Stroną postępowania w sprawie dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego jest 

wyłącznie wnioskodawca występujący z wnioskiem o dopuszczenie podręcznika. 

Przepisu art. 31 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego nie stosuje się.> 

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-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej - 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 

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; 



- 190 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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; 

<6a) w przypadku podręcznika w postaci papierowej – jest opracowany w postaci 

papierowej i ponadto jego cyfrowe odzwierciedlenie jest zamieszczone na 

informatycznym nośniku danych lub w Internecie;> 

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. 22ap. 

Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego są wpisywane do wykazu, który jest 

podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.> 

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:] 

 <Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, 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:] 

 <z urzędu – jeżeli co najmniej dwóch rzeczoznawców wyznaczonych przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania stwierdzi, że podręcznik:> 
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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.] 

<2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zamieszcza na stronie 

internetowej urzędu obsługującego tego ministra 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 - również 

na wniosek specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy - 

Prawo oświatowe, placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych lub szkoły 

wyższej, za zgodą tej osoby.] 

<Art. 22ar. 

Wpis na listę rzeczoznawców jest dokonywany na wniosek osoby zainteresowanej.> 

Art. 22as. 

1. Na listę rzeczoznawców może być wpisana osoba posiadająca: 

1) wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, z 

tym że w przypadku rzeczoznawcy do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia 

specjalnego - wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub 

równorzędny, 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 
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artystycznego - doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej lub 

artystycznej;] 

<2) doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej lub dydaktycznej;> 

3) kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

[4) rekomendację instytucji lub, w przypadku osoby ubiegającej się o wpis na listę 

rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego, 

rekomendację organizacji pozarządowej, jeżeli statutowa działalność tej organizacji 

obejmuje działalność naukową lub edukacyjną na rzecz osób niepełnosprawnych, 

potwierdzającą posiadanie doświadczenia i osiągnięć odpowiednio w pracy naukowej, 

dydaktycznej, artystycznej lub pracy w danym zawodzie przez osobę ubiegającą się o wpis 

na listę rzeczoznawców, zapewniających należyte wykonywanie obowiązków rzeczoznawcy 

do spraw podręczników.] 

<4) rekomendację instytucji lub, w przypadku osoby ubiegającej się o wpis na listę 

rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego, 

rekomendację organizacji pozarządowej, jeżeli statutowa działalność tej organizacji 

obejmuje działalność naukową lub edukacyjną na rzecz osób niepełnosprawnych, 

potwierdzającą posiadanie doświadczenia i osiągnięć odpowiednio w pracy naukowej 

lub dydaktycznej, przez osobę ubiegającą się o wpis na listę rzeczoznawców, 

zapewniających należyte wykonywanie obowiązków rzeczoznawcy do spraw 

podręczników do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej, podręczników do zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego, podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego 

lub podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dla uczniów z danym 

rodzajem niepełnosprawności.> 

2. Na listę rzeczoznawców nie może być wpisana osoba: 

[1) przeciwko której toczy się postępowanie karne o umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub postępowanie karne skarbowe o umyślne przestępstwo 

skarbowe;] 

<1) przeciwko której toczy się postępowanie dyscyplinarne, postępowanie karne o 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie karne 

skarbowe o umyślne przestępstwo skarbowe;> 

2) ukarana karą dyscyplinarną; 

3) skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
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skarbowe[.]  <;> 

<4) nie ma pełniej zdolności do czynności prawnych i nie korzysta z pełni praw 

publicznych.> 

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 w 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.] 

<4. Lista rzeczoznawców jest podawana do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania.> 

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:] 

 <Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 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. 53 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, placówki doskonalenia 

nauczycieli szkół artystycznych lub szkoły wyższej, która złożyła wniosek o wpis 

zainteresowanej osoby na listę rzeczoznawców, za zgodą rzeczoznawcy;] 

<1) na wniosek rzeczoznawcy;> 

2) w przypadku ukarania rzeczoznawcy karą dyscyplinarną lub skazania rzeczoznawcy 

prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

<2a) w przypadku utraty przez rzeczoznawcę pełnej zdolności do czynności prawnych 

lub pełni praw publicznych;> 

3) w przypadku śmierci rzeczoznawcy; 

4) w przypadku cofnięcia rekomendacji, o której mowa w art. 22as ust. 1 pkt 4. 

<1a. Rzeczoznawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 

i 2a.> 
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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:] 

 <Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 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. 

[3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub minister właściwy do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego zawiesza rzeczoznawcę w wykonywaniu jego zadań, w 

przypadku gdy przeciwko rzeczoznawcy toczy się postępowanie karne o umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie karne skarbowe o 

umyślne przestępstwo skarbowe.] 

<3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zawiesza rzeczoznawcę w 

wykonywaniu jego zadań, w przypadku, gdy przeciwko rzeczoznawcy toczy się 

postępowanie dyscyplinarne, postępowanie karne o umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub postępowanie karne skarbowe o umyślne przestępstwo 

skarbowe.> 

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;] 

<1) jest autorem lub współautorem podręcznika, który jest przeznaczony do tych 

samych zajęć edukacyjnych na tym samym etapie edukacyjnym;> 

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

w art. 22an ust. 3; 
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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.] 

<2. Przed sporządzeniem opinii o podręczniku rzeczoznawca składa ministrowi 

właściwemu do spraw oświaty i wychowania 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:] 

< Wysokość wynagrodzenia rzeczoznawcy ustala minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania, biorąc pod uwagę:> 

1) rodzaj i postać opiniowanego podręcznika; 

2) etap edukacyjny, dla którego jest przeznaczony podręcznik; 

3) rodzaj i zakres opinii. 

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:] 

 <Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 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 
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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. 22ay. 

1. (uchylony). 

2. Do [szkolnych punktów konsultacyjnych] <szkół polskich, o których mowa w art. 4 pkt 

29d ustawy – Prawo oświatowe> przepisy art. 22aa i art. 22ab ust. 1, 2 pkt 4 i ust. 3-6 

stosuje się odpowiednio. 

Art. 22c. 

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

rzeczoznawców wyznaczonych z list prowadzonych przez tych ministrów, o których 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, mogą wykonywać 

wraz z jednostkami podległymi tym ministrom lub przez nich nadzorowanymi, a także we 

współdziałaniu z wojewodami i kuratorami oświaty.] 

<1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić opracowanie i 

wydanie, w tym dystrybucję: 

1) podręcznika, 

2) materiału edukacyjnego, 

3) dostosowanej do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

niepełnosprawnych książki pomocniczej, 

4) dostosowanego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

niepełnosprawnych materiału ćwiczeniowego 

– lub ich części. 

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

oraz zaakceptowane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania są 

dopuszczone do użytku szkolnego z mocy prawa. 

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przed zaakceptowaniem 

podręcznika lub jego części opracowanych w wyniku zlecenia, o którym mowa w ust. 

1, zasięga opinii rzeczoznawców wyznaczonych z listy rzeczoznawców, o której 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 

może wykonywać wraz z jednostkami podległymi temu ministrowi lub przez niego 

nadzorowanymi, a także we współdziałaniu z wojewodami i kuratorami oświaty.> 

[4a. Do książek pomocniczych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 

dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

niepełnosprawnych, stosuje się odpowiednio ust. 1 i 4, w zakresie dotyczącym ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania.] 
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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 2017 r. poz. 1376 i 1475). 

Art. 32a. 

1. (uchylony). 

1a. (uchylony). 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

[4. W odniesieniu do publicznych szkół i placówek artystycznych minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw oświaty i wychowania wydaje przepisy, o których mowa w art. 11 ust. 2 - z 

wyjątkiem przepisów określających warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, 

dyplomów państwowych i innych druków szkolnych wydawanych przez okręgowe komisje 

egzaminacyjne, sposób dokonywania sprostowań ich treści i wydawania duplikatów oraz 

wysokość odpłatności za wydawanie duplikatów tych świadectw, dyplomów państwowych i 

innych druków szkolnych, a także tryb i sposób dokonywania uwierzytelnienia 

wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne dokumentów przeznaczonych do 

obrotu prawnego z zagranicą oraz wysokość odpłatności za wykonywanie tych czynności - 

oraz w art. 22 ust. 2 pkt 8.] 

 

Uwaga: 

użyte w art. 44b w ust. 6 w pkt 1, 5 i 6 oraz w ust. 8 w pkt 1 i 3, w art. 44h w 

ust. 1, 3 i 4, w art. 44i w ust. 3 w pkt 2, w art. 44n w ust. 4 we wprowadzeniu 

do wyliczenia, w pkt 1 oraz w ust. 5 i 7, w różnej liczbie i różnym przypadku, 

wyrazy [roczna, a w szkole policealnej – semestralna, ocena klasyfikacyjna] 

zastępuje się użytymi, w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku, 

wyrazami <roczna ocena klasyfikacyjna> 
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Art. 44b. 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

[2. W szkole policealnej nie ocenia się zachowania ucznia.] 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do: 

[1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów 

kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;] 

<1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów 

kształcenia i kryteriów weryfikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie 

szkolnictwa branżowego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych 

w szkole programów nauczania;> 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie 

szkoły. 

5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o 

postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i 

zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
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6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 13 ust. 3, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 44k ust. 2 i 3, a 

także w art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe; 

5) ustalanie rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, a w szkole 

policealnej - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 

trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

7. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 12 ust. 2. 

8. [Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców, a 

w szkole policealnej - uczniów, o:] 

 <Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców o:> 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z 

zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, a w szkole policealnej - 

semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

9. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
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rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

10. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły. 

Art. 44e. 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, [a w szkole policealnej - semestralne,] 

b) końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. [W szkole policealnej oceny są jawne dla 

ucznia.] 

3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. 

[W szkole policealnej sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane 

uczniowi.] 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca: 

1) egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3, a także w art. 37 ust. 4, 

art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe, 

2) egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 44m ust. 1, 

3) zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n, 

4) oceniania ucznia, inna niż wymieniona w pkt 1-3 

- jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

[6. W szkole policealnej dokumentacja, o której mowa w ust. 5, jest udostępniana uczniowi do 

wglądu na jego wniosek.] 

7. Sposób udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i 5, określa statut szkoły. 

Art. 44f. 

1. Uczeń podlega klasyfikacji: 

[1) śródrocznej i rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej;] 

<1) śródrocznej i rocznej;> 
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2) końcowej. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w 

terminie określonym w statucie szkoły. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w 

klasach I-III szkoły podstawowej w przypadku: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 

zajęć; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 

zajęć. 

[4. Klasyfikacja semestralna w szkole policealnej polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu 

semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć.] 

5. Na klasyfikację końcową składają się: 

[1) roczne, a w szkole policealnej - semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej lub semestrze programowo 

najwyższym, oraz 

2) roczne, a w szkole policealnej - semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych lub 

semestrach programowo niższych w szkole danego typu, oraz] 

<1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo 

najwyższej oraz 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

w klasach programowo niższych w szkole danego typu, oraz > 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

[6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu, a 

w szkole policealnej - semestrze programowo najwyższym.] 

<6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego 

typu.> 
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7. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń 

zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w 

art. 127 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe. 

8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

Art. 44g. 

1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego 

rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i 

formie określonych w statucie szkoły. 

[2. W szkole policealnej przed semestralnym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o 

przewidywanych dla niego semestralnych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

w terminie i formie określonych w statucie szkoły.] 

Art. 44h. 

1. Śródroczne i roczne, a w szkole policealnej - semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a 

śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca oddziału po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

[2. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę zawodu, 

śródroczną i roczną, a w szkole policealnej - semestralną, ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu ustalają nauczyciele praktycznej nauki 

zawodu lub osoby prowadzące praktyczną naukę zawodu, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe.] 

<2. W technikum i branżowej szkole I stopnia, które organizują praktyczną naukę 
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zawodu, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach 

praktycznej nauki zawodu ustalają nauczyciele praktycznej nauki zawodu lub osoby 

prowadzące praktyczną naukę zawodu, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 120 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe.> 

3. W szkole lub oddziale integracyjnym śródroczną i roczną, a w szkole policealnej - 

semestralną, ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania 

kształcenia integracyjnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 

ust. 19 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe. 

4. W szkole lub oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną, a w szkole policealnej - 

semestralną, ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony 

nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, o którym 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy - Prawo 

oświatowe, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela. 

5. W szkole w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli 

i wychowawców odpowiednio zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich. 

6. Termin ustalenia ocen, o których mowa w ust. 1-5, określa statut szkoły. 

7. Oceny ustalone zgodnie z ust. 1-5 są ostateczne, z zastrzeżeniem art. 44m i art. 44n. 

Art. 44i. 

1. W klasach I-III szkoły podstawowej: 

1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, są ustalane w sposób określony 

w statucie szkoły; 

2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 

ust. 3, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami 

opisowymi. 
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2. W klasach I-III szkoły podstawowej oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 

ust. 3, mogą być ocenami opisowymi, jeżeli statut szkoły tak przewiduje. 

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej: 

1) oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 

ust. 3, a także śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane w sposób określony 

w statucie szkoły; 

2) roczne, a w szkole policealnej - semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane według skali określonej w 

przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny 

klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 

ust. 3, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami 

opisowymi, jeżeli statut szkoły tak przewiduje. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane również według skali określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. 

6. Końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz końcowa ocena klasyfikacyjna 

zachowania są wyrażane według skali określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 

44zb. 

7. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 13 ust. 3, a także śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne 

zachowania dla: 

1) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

2) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawności sprzężone, uczęszczającego do szkoły, o której mowa w art. 18 ust. 

1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe 

- są ocenami opisowymi. 
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[Art. 44j. 

Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 44zb. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o 

zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej 

olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę 

klasyfikacyjną.] 

< Art. 44j. 

Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, a także laureat 

konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6, którego organizatorem jest minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna 

jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, otrzymuje 

z danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego najwyższą pozytywną 

roczną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

44zb. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej lub tytuł laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych 

uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z 

tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.> 

Art. 44k. 

[1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej - 

semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub 

semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.] 

<1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć 
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edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja.> 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

Art. 44l. 

1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3, a także w art. 37 ust. 4, art. 

115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe, przeprowadza komisja powołana 

przez dyrektora szkoły. 

[2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami, a w szkole policealnej - z uczniem.] 

<2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.> 

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 

44m i art. 44n. 

[5. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nieklasyfikowanego z zajęć 

prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i 

ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.] 

<5. Dla ucznia technikum i branżowej szkoły I stopnia, nieklasyfikowanego z zajęć 

prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu 
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nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.> 

Art. 44m. 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku [klasyfikacji rocznej, a 

w szkole policealnej - semestralnej, otrzymał] <klasyfikacji rocznej otrzymał> 

negatywną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

44zb, z: 

1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo 

2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, 

mniejszości etnicznej lub języka regionalnego 

- może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

[3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - nie później niż do końca marca.] 

<3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.> 

4. [Roczna, a w szkole policealnej - semestralna, ocena] < Roczna ocena> klasyfikacyjna 

ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44n ust. 

7. 

[5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej, a w szkole policealnej - na semestr programowo wyższy, i powtarza 

odpowiednio klasę lub semestr. 

6. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, a w szkole 

policealnej - na semestr programowo wyższy, ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka 

mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że 

te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej, a w szkole policealnej - semestrze 

programowo wyższym.] 
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<5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

6. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w 

ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub 

języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie 

programowo wyższej.> 

Art. 44n. 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych 

ocen. 

[2. Uczeń w szkole policealnej może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że 

semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z 

przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.] 

[3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 i 2, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, a w szkole 

policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.] 

<3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych.> 

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna, a w szkole policealnej - semestralna, ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały 

ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala 

roczną, a w szkole policealnej - semestralną, ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
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edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

5. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, roczna, a w szkole policealnej - 

semestralna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez 

komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej, a w szkole policealnej - 

semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 44zb, z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 1. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 4 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego [rodzicami, 

a w szkole policealnej - w uzgodnieniu z uczniem]  <rodzicami >. 

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej, a w szkole policealnej - 

semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez 

komisję, o której mowa w ust. 4, jest ostateczna. 

Art. 44o. 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do 

klasy programowo wyższej. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w 

danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o 

powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy 

oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po 

zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo 

wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje 

opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie 



- 211 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

nauczania dwóch klas. 

[4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, a w szkole policealnej - na semestr programowo wyższy, jeżeli ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, 

mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne, a w szkole policealnej - 

semestralne, pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 44zb, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 6.] 

<4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli: 

1) ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości 

narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne pozytywne 

oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

44zb, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 6; 

2) w przypadku technikum – przystąpił ponadto do egzaminu zawodowego, jeżeli 

egzamin ten był przeprowadzany w danej klasie, z zastrzeżeniem ust. 8 i art. 

44zzzga.> 

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 

127 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe. 

6. Uczeń szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej w zakładzie poprawczym lub 

schronisku dla nieletnich, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i 

ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole 

podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z 

języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego oceny 

uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w 

jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch 

klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku 

szkolnego. 

[7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, a w szkole policealnej - 

na semestr programowo wyższy, powtarza odpowiednio klasę lub semestr.] 

<7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.> 
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<8. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia technikum, może 

jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 

wyższej ucznia, który spełnił warunki określone w ust. 4 pkt 1, ale z przyczyn 

losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu zawodowego w terminie 

głównym i w terminie dodatkowym. Decyzja rady pedagogicznej jest ostateczna. 

9. Uczeń, o którym mowa w ust. 8, przystępuje do egzaminu zawodowego w możliwie 

najbliższym terminie głównym przeprowadzania tego egzaminu.> 

Art. 44q. 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka 

regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 44zb; 

2) w przypadku szkoły podstawowej - przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty, z 

zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz ust. 2[.]  <;> 

<3) w przypadku technikum – przystąpił ponadto do egzaminu zawodowego ze 

wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, z zastrzeżeniem art. 44zzzga; 

4) w przypadku branżowej szkoły I stopnia – przystąpił ponadto do: 

a) egzaminu zawodowego – w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 

pkt 1, 

b) egzaminu czeladniczego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 

ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267) – w 

przypadku ucznia będącego młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu 

przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem.> 

2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 

127 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe. 

3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, 

powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym 

powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty. 
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3a. (uchylony). 

[4. Uczeń szkoły ponadpodstawowej, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

powtarza ostatnią klasę szkoły ponadpodstawowej, a w szkole policealnej - ostatni 

semestr.] 

<4. Uczeń: 

1) liceum ogólnokształcącego i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, który nie 

spełnił warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

2) technikum i branżowej szkoły I stopnia, który nie spełnił warunku, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1, 3 lub 4 

– powtarza ostatnią klasę tej szkoły.> 

 

Uwaga: 

użyte w art. 44r, w art. 44s w ust. 2, w art. 44t, w art. 44u w ust. 1–3 i 6, w 

art. 44v w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 44w w ust. 3, 

w art. 44x we wprowadzeniu do wyliczenia i w art. 44z w ust. 3, w 

różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy [szkoła dla dorosłych] 

zastępuje się użytymi, w odpowiedniej liczbie i odpowiednim 

przypadku, wyrazami <szkoła dla dorosłych, branżowa szkoła II 

stopnia i szkoła policealna> 

Art. 44r. 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkole dla dorosłych odbywa się 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 44s-44za oraz przepisami wydanymi na podstawie 

art. 44zb. 

Art. 44s. 

[1. Do słuchaczy szkoły dla dorosłych przepisy art. 44b ust. 1 pkt 1, ust. 3, 5, 6, 8 i 10, art. 

44c, art. 44j, art. 44l ust. 1-4, art. 44n ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 i 6 stosuje się 

odpowiednio.] 

<1. Do słuchaczy szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej 

przepisy art. 44b ust. 1 pkt 1, ust. 3, 5 i 10 oraz art. 44j stosuje się odpowiednio.> 

2. W szkole dla dorosłych nie ocenia się zachowania słuchacza. 
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<Art. 44sa. 

1. W szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej ocenianie 

wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez słuchacza poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3; 

2) ustalanie bieżących i semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 13 ust. 3; 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 37 ust. 4, art. 

115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe; 

4) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane semestralnych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych; 

5) w przypadku niepełnoletnich słuchaczy – ustalanie warunków i sposobu 

przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz o 

szczególnych uzdolnieniach słuchacza. 

2. Nauczyciele na początku każdego semestru informują słuchaczy o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez słuchacza 

poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana semestralna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych. 

Art. 44sb. 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę ze słuchaczem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych słuchacza.  

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w 

art. 44sa ust. 2 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych słuchacza, w przypadkach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 44zb.> 
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Uwaga: 

użyte w art. 44u w ust. 2, 4 i w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w 

art. 44w w ust. 4, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy [słuchacz, o 

którym mowa w art. 36 ust. 16 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe] zastępuje się 

użytymi, w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku, wyrazami 

<niepełnoletni słuchacz> 

Uwaga: 

skreśla się użyte w art. 44u w ust. 4 i w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, 

w art. 44v w ust. 2, w art. 44w w ust. 2, 4 i 5, w art. 44y w ust. 1 i 4 oraz w art. 

44z w ust. 2 i 4, w różnej licznie i różnym przypadku, wyrazy [szkoła dla 

dorosłych] 

Art. 44t. 

Dyrektor szkoły dla dorosłych zwalnia słuchacza z realizacji niektórych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, 

niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe lub zrealizowanie 

danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, w 

przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. 

Art. 44u. 

1. W szkole dla dorosłych słuchacz w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) semestralne, 

b) końcowe. 

2. W szkole dla dorosłych oceny są jawne dla słuchacza, a w przypadku słuchacza, o którym 

mowa w art. 36 ust. 16 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe - również dla jego rodziców. 

3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły dla dorosłych. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace słuchacza szkoły dla dorosłych są udostępniane 

słuchaczowi, a w przypadku słuchacza, o którym mowa w art. 36 ust. 16 pkt 1 ustawy - 

Prawo oświatowe - również jego rodzicom. 

5. Na wniosek słuchacza szkoły dla dorosłych, a w przypadku słuchacza, o którym mowa w 

art. 36 ust. 16 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe - na wniosek słuchacza lub jego rodziców, 
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dokumentacja dotycząca: 

1) egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 164 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo 

oświatowe, 

2) egzaminu semestralnego, o którym mowa w art. 44w ust. 1, 

3) egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 44y ust. 1, 

4) zastrzeżeń, o których mowa w [art. 44n]  < art. 44ya >, 

5) oceniania słuchacza, inna niż wymieniona w pkt 1-4 

- jest udostępniana do wglądu odpowiednio temu słuchaczowi lub jego rodzicom. 

6. Sposób udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i 5, określa statut szkoły dla 

dorosłych. 

Art. 44v. 

1. W szkole dla dorosłych słuchacz podlega klasyfikacji: 

1) semestralnej; 

2) końcowej. 

2. Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza 

szkoły dla dorosłych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz 

ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć. 

3. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalone w 

semestrze programowo najwyższym oraz 

2) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych [w szkole dla dorosłych 

danego typu] <w szkole dla dorosłych danego typu, branżowej szkole II stopnia i 

szkole policealnej> . 

4. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w semestrze programowo najwyższym. 

Art. 44w. 

1. Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu egzaminów semestralnych 

z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzaminy semestralne 

przeprowadzają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza szkoły dla dorosłych, który 

uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym 

semestrze, w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, 
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oraz otrzymał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego 

oceniania. 

3. Egzamin semestralny przeprowadza się w terminie określonym w statucie szkoły dla 

dorosłych. Nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne na 

początku każdego semestru informują słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych. 

4. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący 

poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują słuchacza szkoły dla dorosłych, 

a w przypadku słuchacza, o którym mowa w art. 36 ust. 16 pkt 1 ustawy - Prawo 

oświatowe - również jego rodziców, czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu 

semestralnego, o których mowa w ust. 2, w formie określonej w statucie szkoły. 

5. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił 

do egzaminu semestralnego w terminie, o którym mowa w ust. 3, zdaje ten egzamin w 

terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

6. Ustalona w wyniku egzaminu semestralnego semestralna ocena klasyfikacyjna z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem [art. 44n i art. 44y]  

< art. 44y i art. 44ya >. 

<Art. 44wa. 

1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 

3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 

szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia lub szkoły policealnej. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia semestralnych zajęć dydaktycznych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się ze słuchaczem, a w przypadku niepełnoletniego 

słuchacza – również z jego rodzicami. 

3. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły dla dorosłych, 

branżowej szkoły II stopnia lub szkoły policealnej. 

4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem 

art. 44y i art. 44ya. 

5. Dla słuchacza branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej nieklasyfikowanego z 

zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające 
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uzupełnienie programu nauczania i ustalenie semestralnej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.> 

Art. 44x. 

W szkole dla dorosłych: 

1) oceny bieżące z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są ustalane według skali i w formach 

określonych w statucie szkoły; 

2) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są ustalane 

według skali określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb; 

3) końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są wyrażane według 

skali określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. 

Art. 44y. 

1. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał 

negatywną semestralną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 44zb, z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może 

przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. Egzaminy poprawkowe są 

przeprowadzane po każdym semestrze. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne. 

3. Semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalona w 

wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem [art. 44n ust. 7] <art. 

44ya ust. 6>. 

4. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje 

promocji na semestr programowo wyższy. 

 

<Art. 44ya. 

1. Słuchacz, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – również jego rodzice, mogą 

zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia 

lub szkoły policealnej, jeżeli uznają, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny. 
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2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia semestralnej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia semestralnych zajęć dydaktycznych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

dyrektor szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia lub szkoły policealnej 

powołuje komisję, która, przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 

słuchacza oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych. 

4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, semestralna ocena klasyfikacyjna z 

zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, z 

zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, 

z zastrzeżeniem art. 44y ust. 1. 

5. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o 

którym mowa w ust. 3, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły dla dorosłych, 

branżowej szkoły II stopnia lub szkoły policealnej w uzgodnieniu ze słuchaczem, a w 

przypadku niepełnoletniego słuchacza – również z jego rodzicami. 

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, 

z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez 

komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.> 

Art. 44z. 

[1. W szkole dla dorosłych słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, 

jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne semestralne 

oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.] 

<1. W szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, słuchacz 

otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli: 

1) ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne semestralne 
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oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

44zb; 

2) w przypadku branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej – przystąpił ponadto do 

egzaminu zawodowego, jeżeli egzamin ten był przeprowadzany w danym semestrze, z 

zastrzeżeniem art. 44zzzga.> 

2. Słuchacza szkoły dla dorosłych, który nie otrzymał promocji na semestr programowo 

wyższy, dyrektor szkoły skreśla, w drodze decyzji, z listy słuchaczy. 

3. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, dyrektor szkoły dla dorosłych, na pisemny 

wniosek słuchacza, może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. Słuchacz może 

powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, słuchacz szkoły dla dorosłych składa do dyrektora 

szkoły, nie później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały 

w sprawie klasyfikacji i promocji słuchaczy. 

[5. Słuchacz szkoły dla dorosłych, o którym mowa w art. 36 ust. 16 pkt 1 ustawy - Prawo 

oświatowe, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, powtarza ten 

semestr.] 

<5. Niepełnoletni słuchacz, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, 

powtarza ten semestr.> 

[Art. 44za. 

1. Słuchacz kończy szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową dla dorosłych, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 44zb; 

2) w przypadku szkoły podstawowej - przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty, z 

zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz ust. 2. 

2. Słuchacz szkoły podstawowej dla dorosłych, o którym mowa w art. 36 ust. 16 pkt 1 ustawy - 

Prawo oświatowe, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatni 

semestr i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza semestr, do egzaminu 

ósmoklasisty.] 

<Art. 44za. 

1. Słuchacz kończy szkołę dla dorosłych, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 
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edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 44zb; 

2) w przypadku szkoły podstawowej dla dorosłych – przystąpił ponadto do egzaminu 

ósmoklasisty, z zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz ust. 2. 

2. Niepełnoletni słuchacz szkoły podstawowej dla dorosłych, który nie spełnił warunków, 

o których mowa w ust. 1, powtarza ostatni semestr i przystępuje w roku szkolnym, w 

którym powtarza semestr, do egzaminu ósmoklasisty. 

3. Słuchacz kończy branżową szkołę II stopnia albo szkołę policealną, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, oraz 

2) przystąpił do egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w 

zawodzie, z zastrzeżeniem art. 44zzzga. 

4. Niepełnoletni słuchacz branżowej szkoły II stopnia lub szkoły policealnej, który nie 

spełnił warunków, o których mowa w ust. 3, powtarza ostatni semestr.> 

Art. 44zb. 

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

szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach 

publicznych, w tym: 

[1) przypadki, w których dostosowuje się wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b 

ust. 8 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów oraz podstawę tego dostosowania, z uwzględnieniem 

konieczności właściwego zapewnienia procesu kształcenia uczniów, w tym słuchaczy szkół 

dla dorosłych funkcjonujących w zakładach karnych lub aresztach śledczych;] 

<1) przypadki, w których dostosowuje się wymagania edukacyjne, o których mowa 

odpowiednio w art. 44b ust. 8 pkt 1 i art. 44sa ust. 2 pkt 1, do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy 

oraz podstawę tego dostosowania, z uwzględnieniem konieczności właściwego 

zapewnienia procesu kształcenia uczniów i słuchaczy, w tym słuchaczy szkół dla 

dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych funkcjonujących w 

zakładach karnych lub aresztach śledczych;> 

2) rodzaje obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których realizacji uczeń może być 
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zwolniony, przypadki, w których to zwolnienie może nastąpić, rodzaje dokumentów 

będących podstawą zwolnienia oraz tryb i okres zwolnienia, uwzględniając indywidualne 

możliwości psychofizyczne ucznia, specyfikę danych zajęć edukacyjnych oraz celowość 

realizacji przez ucznia niektórych treści nauczania; 

3) (uchylony) 

4) skalę rocznych, semestralnych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

wraz ze wskazaniem, które z ocen według tej skali uznaje się za oceny pozytywne, a które 

za negatywne, oraz podstawowe obszary, które bierze się pod uwagę przy ocenianiu 

zachowania ucznia, skalę rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z 

uwzględnieniem konieczności zapewnienia jednolitego systemu oceniania ucznia; 

5) funkcje oceniania bieżącego ucznia, z uwzględnieniem konieczności przekazywania 

uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się; 

6) warunki, tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, a w przypadku ucznia, 

o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe - także rodzaje zajęć 

edukacyjnych, z których nie przeprowadza się egzaminu klasyfikacyjnego, skład komisji 

powołanej do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, z uwzględnieniem 

konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego egzaminu oraz 

odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu; 

7) tryb i formę przeprowadzania egzaminu poprawkowego, skład komisji powołanej do 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia 

prawidłowości przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania 

jego przebiegu; 

[8) tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym 

mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1, oraz ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o 

której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2, skład komisji, o których mowa w art. 44n ust. 4, z 

uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego 

sprawdzianu lub prawidłowości ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz 

odpowiedniego udokumentowania pracy komisji;] 

<8) tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o 

którym mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 lub art. 44ya ust. 3, oraz ustalania rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2, skład komisji, o 

których mowa w art. 44n ust. 4 lub art. 44ya ust. 3, z uwzględnieniem konieczności 

zapewnienia prawidłowości przeprowadzania tego sprawdzianu lub prawidłowości 



- 223 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz odpowiedniego 

udokumentowania pracy komisji;> 

9) warunki promocji ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z 

wyróżnieniem, z uwzględnieniem rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

które wlicza się do średniej ocen, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

10) tryb i formę przeprowadzania egzaminu semestralnego, z uwzględnieniem konieczności 

zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego 

udokumentowania jego przebiegu. 

Art. 44zd. 

1. Ocenianiu w szkole artystycznej realizującej kształcenie artystyczne i kształcenie ogólne 

podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć edukacyjnych ogólnokształcących; 

2) osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć edukacyjnych artystycznych; 

3) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianiu w szkole artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne podlegają 

osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć edukacyjnych artystycznych. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do: 

1) efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w [zawodach]  < 

zawodzie> szkolnictwa artystycznego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z 

realizowanych w szkole artystycznej programów nauczania; 

2) w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne - także wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych w szkole artystycznej programów nauczania. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły 

artystycznej. 

[5. Do oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia szkoły artystycznej stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 44b ust. 5-7.] 

<5a. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 
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oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce 

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

5b. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w artystycznej szkole 

policealnej – semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 13 ust. 3; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 44zia ust. 2 i 3, 

a także w art. 37 ust. 4 i art. 115 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe; 

5) ustalanie rocznych, a w artystycznej szkole policealnej – semestralnych, ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, a w 

artystycznej szkole policealnej – semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 

trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 
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5c. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 12 ust. 2.> 

6.  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców, a 

w artystycznej szkole policealnej - uczniów, o: 

1)  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych, a w artystycznej szkole policealnej - semestralnych, ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3)  warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, a w artystycznej szkole 

policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć 

edukacyjnych, z których odpowiednio roczna lub semestralna ocena klasyfikacyjna jest 

ustalana w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego. 

7. Wychowawca oddziału szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne na początku 

każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

3) konsekwencjach otrzymania negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych artystycznych. 

8.  Na początku każdego roku szkolnego dyrektor szkoły artystycznej realizującej wyłącznie 

kształcenie artystyczne informuje uczniów oraz ich rodziców, a w artystycznej szkole 

policealnej - uczniów, o konsekwencjach otrzymania negatywnej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych. 

9. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły 

artystycznej. 

10. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

11. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 6 

pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 44zq. 
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<Art. 44zda. 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole artystycznej otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, a w artystycznej szkole policealnej – semestralne, 

b) końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. W artystycznej szkole policealnej oceny są 

jawne dla ucznia. 

3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego 

rodzicom. W artystycznej szkole policealnej sprawdzone i ocenione pisemne prace 

ucznia są udostępniane uczniowi. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca: 

1) egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 44zia ust. 2 i 3, a także w art. 37 

ust. 4 i art. 115 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, 

2) egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 44zk ust. 1, 

3) zastrzeżeń, o których mowa w art. 44zla, 

4) oceniania ucznia, inna niż wymieniona w pkt 1–3 

– jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

6. W artystycznej szkole policealnej dokumentacja, o której mowa w ust. 5, jest 

udostępniana uczniowi do wglądu na jego wniosek. 

7. Sposób udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i 5, określa statut szkoły 

artystycznej.> 

Art. 44ze. 

1. Uczeń szkoły artystycznej podlega klasyfikacji: 

1)  śródrocznej i rocznej, a w artystycznej szkole policealnej - semestralnej; 

2) końcowej. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, a w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne - 

również zachowania ucznia, oraz ustaleniu odpowiednio śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w 

terminie określonym w statucie szkoły artystycznej. 
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[3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, a w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne - również 

zachowania ucznia, w danym roku szkolnym oraz ustaleniu odpowiednio rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że 

w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-III szkoły 

podstawowej ustala się: 

1) jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ogólnokształcących oraz 

2) jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z dodatkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, 

oraz 

3) roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych artystycznych, według 

skali i w formie określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq.] 

<3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, a w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne – również 

zachowania ucznia, w danym roku szkolnym oraz ustaleniu odpowiednio rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, z tym że w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne 

w zakresie klas I–III szkoły podstawowej w przypadku: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących ustala się jedną roczną ocenę 

klasyfikacyjną z tych zajęć; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących ustala się jedną roczną ocenę 

klasyfikacyjną z tych zajęć; 

3) poszczególnych zajęć edukacyjnych artystycznych ustala się roczne oceny 

klasyfikacyjne według skali i w formie określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 44zq.> 

4.  Klasyfikacja semestralna w artystycznej szkole policealnej polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu 

semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć. 

5. Na klasyfikację końcową składają się: 

1)  roczne, a w artystycznej szkole policealnej - semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej lub semestrze 

programowo najwyższym oraz 

2)  roczne, a w artystycznej szkole policealnej - semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć 
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edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo 

niższych lub semestrach programowo niższych w szkole artystycznej danego typu, oraz 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej - w 

przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne. 

6.  Klasyfikację końcową przeprowadza się w klasie programowo najwyższej szkoły 

artystycznej danego typu, a w artystycznej szkole policealnej - semestrze programowo 

najwyższym. 

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie wpływają na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie wpływa na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły artystycznej. 

 

Art. 44zg. 

1.  Śródroczne i roczne, a w artystycznej szkole policealnej - semestralne, oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne 

zajęcia, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych, z których ocena jest ustalana w trybie egzaminu 

promocyjnego lub końcowego. 

2. Roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna z wybranych zajęć edukacyjnych artystycznych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq jest ustalana odpowiednio w 

trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego, który ma na celu sprawdzenie wiedzy i 

umiejętności ucznia w zakresie tych zajęć. 

3. Przy ustalaniu oceny z egzaminu promocyjnego lub końcowego uwzględnia się jakość 

wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych artystycznych. 

4. Egzamin promocyjny i końcowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły 

artystycznej. 

5. Terminy egzaminów promocyjnych i końcowych wyznacza dyrektor szkoły artystycznej. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego lub 

końcowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do tego egzaminu w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły artystycznej, do końca danego roku 

szkolnego. 

7. W przypadkach losowych lub zdrowotnych rada pedagogiczna może zwolnić ucznia z 
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egzaminu promocyjnego lub końcowego. W takim przypadku roczną lub końcową ocenę 

klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne. 

8. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

9. Termin ustalenia ocen, o których mowa w ust. 1 i 8, określa statut szkoły artystycznej. 

10. Oceny ustalone zgodnie z ust. 1, 7 i 8 są ostateczne, z zastrzeżeniem art. 44zk i [art. 44n] 

<art. 44zla>. 

11. Oceny ustalone zgodnie z ust. 2 są ostateczne, z zastrzeżeniem [art. 44n] <art. 44zla>. 

 

<Art. 44zga. 

1. W klasach odpowiadających klasom I–III szkoły podstawowej w szkole artystycznej 

realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej: 

1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

ogólnokształcących oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 13 ust. 3, są ustalane w sposób określony w statucie szkoły; 

2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ogólnokształcących oraz zajęć, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, a także śródroczna i roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi. 

2. W klasach, o których mowa w ust. 1, oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz zajęć, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, mogą być ocenami opisowymi, jeżeli statut 

szkoły tak przewiduje. 

3. W szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, 

począwszy od klasy odpowiadającej klasie IV szkoły podstawowej, lub w zakresie 

liceum ogólnokształcącego: 

1) bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ogólnokształcących oraz zajęć, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, a także śródroczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania są ustalane w sposób określony w statucie szkoły; 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane według skali określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 44zq. 
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4. W klasach, o których mowa w ust. 3, oceny bieżące oraz śródroczne oceny 

klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych 

zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz zajęć, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, a także śródroczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania mogą być ocenami opisowymi, jeżeli statut szkoły tak przewiduje. 

5. Końcowe i roczne, a w artystycznej szkole policealnej – semestralne, oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz końcowa i roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania są wyrażane według skali określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 44zq.> 

[Art. 44zh. 

Laureat ogólnopolskiego konkursu, przesłuchania lub przeglądu w zakresie przedmiotów 

artystycznych, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 

1 ustawy - Prawo oświatowe, otrzymuje odpowiednio z danych zajęć edukacyjnych 

artystycznych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, a w artystycznej szkole 

policealnej - najwyższą pozytywną semestralną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 44zq. W przypadku zajęć edukacyjnych artystycznych, 

z których ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego, laureat jest 

jednocześnie zwolniony z tego egzaminu. 

Art. 44zi. 

Dyrektor szkoły artystycznej może zwolnić ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych artystycznych ze względu na stan zdrowia, posiadane kwalifikacje i 

doświadczenie zawodowe lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

artystycznych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, w przypadkach określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 44zq.] 

 

<Art. 44zh. 

1. Laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6, którego organizatorem 

jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub 

specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy – Prawo 
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oświatowe, lub laureat przeglądu plastycznego, o którym mowa w art. 53 ust. 1b 

ustawy – Prawo oświatowe, otrzymuje odpowiednio z danych zajęć edukacyjnych 

artystycznych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, a w artystycznej 

szkole policealnej – najwyższą pozytywną semestralną ocenę klasyfikacyjną, o której 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq. W przypadku zajęć 

edukacyjnych artystycznych, z których ocena jest ustalana w trybie egzaminu 

promocyjnego lub końcowego, laureat jest jednocześnie zwolniony z tego egzaminu. 

2. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, 

przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, 

a także laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych 

przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6, 

którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w 

art. 53 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych z 

zakresu kształcenia ogólnego najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, o 

której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq. Uczeń, który tytuł 

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytuł 

laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych uzyskał po ustaleniu 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

Art. 44zi. 

1. Dyrektor szkoły artystycznej zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych artystycznych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności 

w uczeniu się lub niepełnosprawność, w przypadkach i na okres określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 44zq. 

2. Dyrektor szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne zwalnia ucznia z 

realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących ze 

względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, 

posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć 
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edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, w przypadkach i na okres 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq.> 

 

<Art. 44zia. 

1. Uczeń szkoły artystycznej może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo 

wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub 

rocznej, a w artystycznej szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z 

powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który 

przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

 

Art. 44zib. 

1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44zia ust. 2 i 3, a także w art. 37 ust. 4 

i art. 115 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, przeprowadza komisja powołana przez 

dyrektora szkoły artystycznej. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych, a w artystycznej szkole policealnej – semestralnych, 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się 

z uczniem i jego rodzicami, a w artystycznej szkole policealnej – z uczniem. 

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły artystycznej. 

4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem 

art. 44zk i art. 44zla.> 

[Art. 44zj. 

1. Do szkół artystycznych stosuje się odpowiednio przepisy art. 44e, art. 44k, art. 44l i art. 

44n. 

2. Do szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne, w zakresie zajęć edukacyjnych 
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ogólnokształcących, stosuje się odpowiednio przepisy art. 44d, art. 44i i art. 44j. 

3. (uchylony).] 

Art. 44zk. 

1.  Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, a w artystycznej szkole policealnej - 

semestralnej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 44zq, z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzaminu poprawkowego nie przeprowadza się w przypadku uzyskania przez ucznia 

negatywnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, z których ocena jest ustalana w 

trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego. 

3.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły 

artystycznej, do końca danego roku szkolnego, a w artystycznej szkole policealnej - do 

końca danego semestru. 

4.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły artystycznej nie później niż do końca września, a w 

artystycznej szkole policealnej, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w 

styczniu - nie później niż do końca marca. 

5.  Roczna, a w artystycznej szkole policealnej - semestralna, ocena klasyfikacyjna ustalona w 

wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem [art. 44n ust. 7] <art. 

44zla ust. 7>. 

6.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej, a w artystycznej szkole policealnej - na semestr programowo 

wyższy. 

7. Rada pedagogiczna szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, uwzględniając 

możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu cyklu kształcenia w danym typie 

szkoły artystycznej promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ogólnokształcących, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo 

wyższej. 

8.  Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, a w artystycznej szkole 

policealnej - na semestr programowo wyższy, podlega skreśleniu z listy uczniów, z 

zastrzeżeniem [art. 68 ust. 3] <art. 68 ust. 3a> ustawy - Prawo oświatowe, chyba że rada 
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pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie danej klasy, a w artystycznej szkole 

policealnej i pomaturalnej - danego semestru, biorąc pod uwagę dotychczasowe 

osiągnięcia ucznia. 

9.  W ciągu cyklu kształcenia w danym typie szkoły artystycznej uczeń może powtarzać daną 

klasę, a w artystycznej szkole policealnej - dany semestr, tylko jeden raz. 

10. W przypadku szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne rada 

pedagogiczna może wyrazić zgodę na realizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z 

zakresu danej klasy w ciągu dwóch kolejnych lat, biorąc pod uwagę dotychczasowe 

osiągnięcia ucznia. 

<Art. 44zla. 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły artystycznej, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi 

trybu ustalania tych ocen. 

2. Uczeń w artystycznej szkole policealnej może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły 

artystycznej, jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 i 2, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, a w 

artystycznej szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż 

w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, a w artystycznej szkole 

policealnej – semestralnych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna, a w artystycznej szkole policealnej – 

semestralna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi 

trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły artystycznej powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej, a w artystycznej szkole policealnej – semestralnej, oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i 

umiejętności ucznia oraz ustala roczną, a w artystycznej szkole policealnej – 

semestralną, ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 
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5. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, roczna, a w artystycznej szkole 

policealnej – semestralna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej, a w 

artystycznej szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, o której mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq, z zajęć edukacyjnych, która może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem art. 44zk. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 4 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły artystycznej w 

uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami, a w artystycznej szkole policealnej – w 

uzgodnieniu z uczniem. 

7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej, a w artystycznej 

szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w 

ust. 4, jest ostateczna.> 

Art. 44zn. 

1.  W klasie programowo najwyższej w szkole artystycznej kształcącej w zawodach 

artystycznych, a w artystycznej szkole policealnej - w semestrze programowo 

najwyższym, przeprowadza się egzamin dyplomowy, będący formą komisyjnej oceny 

poziomu przygotowania zawodowego uczniów. 

2. Egzamin dyplomowy składa się z części praktycznej i części teoretycznej. 

3. Do egzaminu dyplomowego może przystąpić uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej 

otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych przewidzianych dla danego typu szkoły artystycznej. 

4. Do ucznia, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 3, przepis art. 44zk ust. 8 

stosuje się odpowiednio. 

5. Egzamin dyplomowy przeprowadza państwowa komisja egzaminacyjna. 

6. Państwową komisję egzaminacyjną powołuje dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru, o 

której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, na wniosek dyrektora szkoły 
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artystycznej, złożony nie później niż na 30 dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu 

dyplomowego. Dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru wyznacza przewodniczącego 

komisji spośród nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w danej szkole 

artystycznej, nie później niż na 21 dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu 

dyplomowego, upoważniając przewodniczącego do powołania, w terminie 14 dni, 

pozostałych członków komisji. 

7. Termin przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu dyplomowego wyznacza 

dyrektor szkoły artystycznej w terminach niekolidujących ze zdawanymi przez uczniów 

egzaminami w zakresie egzaminu maturalnego. 

[8. Laureat olimpiady artystycznej oraz laureat konkursu, którego organizatorem jest minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna 

jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, jest 

zwolniony z części teoretycznej egzaminu dyplomowego w zakresie, który obejmowała 

olimpiada lub konkurs. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższej pozytywnej 

oceny z tej części egzaminu.] 

9. Uczeń zdał egzamin dyplomowy, jeżeli z poszczególnych części tego egzaminu otrzymał 

pozytywne oceny określone w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq. 

10. Uczniowie niepełnosprawni przystępują do egzaminu dyplomowego w powszechnie 

obowiązującym terminie. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący państwowej 

komisji egzaminacyjnej zezwala na przeprowadzenie części teoretycznej lub części 

praktycznej egzaminu dyplomowego w wydzielonej sali lub w domu ucznia, ustalając 

warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu odpowiednie do możliwości ucznia. 

Art. 44zq. 

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

ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w 

publicznych szkołach artystycznych, w tym: 

1) przypadki, w których dostosowuje się wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44zd 

ust. 6 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, oraz podstawę tego dostosowania, z uwzględnieniem 

konieczności właściwego zapewnienia procesu kształcenia uczniów; 

2) rodzaje obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których realizacji uczeń może być 
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zwolniony, przypadki, w których to zwolnienie może nastąpić, rodzaje dokumentów 

będących podstawą zwolnienia oraz tryb i okres zwolnienia, uwzględniając indywidualne 

możliwości psychofizyczne ucznia, specyfikę danych zajęć edukacyjnych oraz celowość 

realizacji przez ucznia niektórych treści nauczania; 

3) (uchylony) 

4) skalę i formę ocen z zajęć edukacyjnych, ze wskazaniem, które z ocen według tej skali 

uznaje się za oceny pozytywne, a które za negatywne, oraz skalę rocznej i końcowej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, z uwzględnieniem obszarów, które bierze się pod uwagę przy 

ocenianiu zachowania oraz konieczności zapewnienia jednolitego systemu oceniania 

ucznia; 

5) zajęcia edukacyjne artystyczne, z których uczeń otrzymuje ocenę w trybie egzaminu 

promocyjnego lub końcowego; 

6) tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, promocyjnego i 

końcowego z zajęć edukacyjnych artystycznych oraz skład komisji egzaminacyjnych, z 

uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzania tych 

egzaminów oraz udokumentowania ich przebiegu; 

7) tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym 

mowa w [art. 44n] < art. 44zla> ust. 4 pkt 1, oraz ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, o której mowa w [art. 44n] <art. 44zla> ust. 4 pkt 2, skład komisji, o których 

mowa w [art. 44n] <art. 44zla> ust. 4, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia 

prawidłowości przeprowadzenia tego sprawdzianu lub prawidłowości ustalenia rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz odpowiedniego udokumentowania pracy komisji; 

8) warunki promocji ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły 

artystycznej z wyróżnieniem, z uwzględnieniem rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, które wlicza się do średniej ocen, a w przypadku szkoły artystycznej 

realizującej także kształcenie ogólne - oceny zachowania; 

9) tryb i zakres przeprowadzania egzaminu dyplomowego, a także skład komisji 

egzaminacyjnej, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowego 

przeprowadzenia tego egzaminu oraz udokumentowania jego przebiegu; 

10) warunki i tryb wyrażania przez radę pedagogiczną zgody na powtarzanie przez ucznia 

klasy lub realizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 

planie nauczania danej klasy w ciągu dwóch kolejnych lat. 
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Art. 44zzd. 

1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz 

przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej. 

2. Egzamin maturalny obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: 

1) w części ustnej: 

a) język polski, 

b) język obcy nowożytny, 

c) język mniejszości narodowej - dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka 

danej mniejszości narodowej; 

2) w części pisemnej: 

a) język polski, 

b) język obcy nowożytny, 

c) matematykę, 

d) język mniejszości narodowej - dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka 

danej mniejszości narodowej. 

3. Przedmioty dodatkowe, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny w części ustnej i 

w części pisemnej, określają przepisy wydane na podstawie art. 44zzza. 

4. Absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz do 

części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego. 

4a. Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego przystępuje do części pisemnej egzaminu 

maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym, o którym mowa w 

art. 44zze ust. 3 pkt 2, jako przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w ust. 4. Przepis art. 

44zze ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

[4b. Obowiązek przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego 

przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w ust. 4, nie dotyczy absolwenta posiadającego 

dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie 

technika.] 

<4b. Obowiązek przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego 

przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w ust. 4, nie dotyczy absolwenta 

posiadającego: 

1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie 

technika albo 

2) dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo 
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3) świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji 

wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo 

4) certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w 

danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo 

5) świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji 

zawodowych, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie 

nauczanym na poziomie technika, z uwzględnieniem przepisów wydanych na 

podstawie art. 11b.> 

4c. Przepisu ust. 4b nie stosuje się do absolwenta szkoły lub oddziału dwujęzycznego. 

5. Absolwent może w danym roku przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż 

pięciu przedmiotów dodatkowych oprócz przedmiotu, o którym mowa w ust. 4. 

5a. Absolwent, o którym mowa w ust. 4b, może w danym roku przystąpić do egzaminu 

maturalnego z nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych. 

6. W przypadku przedmiotów dodatkowych, z których egzamin maturalny jest 

przeprowadzany w części ustnej i w części pisemnej, absolwent może przystąpić do 

egzaminu maturalnego z tego przedmiotu w części pisemnej albo w części pisemnej i w 

części ustnej. 

7. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest 

zdawany w części ustnej i w części pisemnej z tego samego języka. 

8. Absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może 

wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego 

nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego. 

9. W przypadku gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym w części pisemnej jako 

przedmiot dodatkowy ten sam język obcy nowożytny lub ten sam język mniejszości 

narodowej, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy, zdaje ten język tylko w części 

pisemnej, z zastrzeżeniem art. 44zze ust. 3 i 4. 

10. W przypadku gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy 

język polski, zdaje ten przedmiot tylko w części pisemnej. 

11. Wybór przedmiotu dodatkowego, do którego absolwent przystępuje na egzaminie 

maturalnym, nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od 

przedmiotów, których uczył się w tej szkole. 

 

<Art. 44zzia. 
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Zdający, który wskazał w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi, przedmiot dodatkowy, 

o którym mowa w art. 44zzd ust. 4, lub przedmioty dodatkowe, o których mowa w art. 

44zzd ust. 5, oraz który spełnił warunek, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b, może 

złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu 

maturalnego, pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu 

maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych. 

Dyrektor szkoły niezwłocznie przesyła tę informację do dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej.> 

Art. 44zzj. 

1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części 

ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek [absolwenta lub jego rodziców] 

<absolwenta lub rodziców niepełnoletniego absolwenta>, może wyrazić zgodę na 

przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub 

przedmiotów w terminie dodatkowym. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, [absolwent lub jego rodzice] <absolwenta lub rodzice 

niepełnoletniego absolwenta> składają do dyrektora szkoły, w której absolwent 

przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się 

egzamin maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z 

załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie 

później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku. 

3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, 

w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej jest ostateczne. 

4. Do absolwentów, którzy nie przystąpili do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub 

przedmiotów w terminie głównym albo w terminie dodatkowym, stosuje się odpowiednio 

art. 44zzn. 

Art. 44zzl. 

1. Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli: 

1) z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co 

najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, oraz 
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2) z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 

30% punktów możliwych do uzyskania 

- z zastrzeżeniem ust. 1a. 

1a. [Absolwent posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie 

nauczanym na poziomie technika] <Absolwent, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b,> 

zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w 

części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. 

2. (uchylony). 

3. Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z: 

1) przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej, albo 

2) przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych w części ustnej lub części pisemnej 

- nie stanowi przeszkody w przystępowaniu do egzaminu maturalnego z pozostałych 

przedmiotów. 

4. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez 

okręgową komisję egzaminacyjną. 

5. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach tego 

egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną. 

Art. 44zzm. 

1. Absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej oraz do co najmniej jednego 

przedmiotu dodatkowego w części pisemnej i nie zdał egzaminu maturalnego wyłącznie z 

jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej albo nie zdał 

egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, może w 

tym samym roku przystąpić do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu 

obowiązkowego odpowiednio w części ustnej albo w części pisemnej albo tego samego 

przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, w terminie poprawkowym, z zastrzeżeniem 

ust. 1a. 

1a. [Absolwent posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie 

nauczanym na poziomie technika] <Absolwent, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b> , 

który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w 

części ustnej i w części pisemnej i nie zdał egzaminu maturalnego wyłącznie z jednego 

przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej, może w tym samym 



- 242 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

roku przystąpić do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego 

odpowiednio w części ustnej albo w części pisemnej, w terminie poprawkowym. 

2. Przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje się w przypadku gdy egzamin maturalny z przedmiotu lub 

przedmiotów, o których mowa w ust. 1 lub 1a, został unieważniony. 

3. Absolwent, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników 

egzaminu maturalnego, określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 

10 lit. a tiret pierwsze, składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, o którym 

mowa w art. 44zzs ust. 3, pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. 

Art. 44zzna. 

1. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu 

dodatkowego w części pisemnej, może otrzymać świadectwo dojrzałości wydane przez 

okręgową komisję egzaminacyjną, jeżeli w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu 

maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu 

maturalnego po raz pierwszy, [uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 

zawodzie nauczanym na poziomie technika] <spełnił warunek, o którym mowa w art. 

44zzd ust. 4b>. 

2. Po upływie 5 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego, licząc od 

października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz 

pierwszy, absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępuje do egzaminu maturalnego w 

pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie 

przystępuje do egzaminu maturalnego. 

Art. 44zzq. 

1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, 

zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla: 

1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego 

samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego; 

2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu 

dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, o 

której mowa w art. 44zzi, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 

[2. Opłata za egzamin maturalny, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa. 
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Opłata nie podlega zwrotowi.] 

<2. Opłata za egzamin maturalny, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu 

państwa. Opłata nie podlega zwrotowi. Jeżeli absolwent wniósł opłatę za egzamin 

maturalny, a następnie dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwolnił 

absolwenta z tej opłaty na podstawie ust. 3b, dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej zwraca absolwentowi tę opłatę.> 

3. Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w ust. 1, wnosi się w terminie od dnia 1 

stycznia [do dnia 7 lutego] <do dnia 7 marca> roku kalendarzowego, w którym 

absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, na rachunek bankowy wskazany 

przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty 

za egzamin maturalny, o której mowa w ust. 1, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia 

do tego egzaminu. 

<3a. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej 

komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na 

wniesienie przez absolwenta opłaty, o której mowa w ust. 1, po terminie określonym 

w ust. 3, jednakże nie później niż do dnia 31 marca. 

3b. W przypadku absolwenta, o którym mowa w art. 44zzia, dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej zwalnia z urzędu absolwenta z opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2.> 

4. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty, o której mowa w ust. 

1, osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy niż kwota, 

o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.). 

Art. 44zzr. 

1. Uczeń lub absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu 

maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na 

podstawie tego orzeczenia. 

2. Uczeń lub absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym 

może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w warunkach 

dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, 
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wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia. 

3. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub absolwent, który 

w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu maturalnego, posiadał orzeczenie o 

potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty i 

egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego 

orzeczenia. 

4. Uczeń, słuchacz albo absolwent chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do 

egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w warunkach odpowiednich ze względu 

na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez 

lekarza. 

5. Uczeń, słuchacz albo absolwent posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, wydaną 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb, może przystąpić do egzaminu 

ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, 

na podstawie tej opinii. 

6. Uczeń, słuchacz albo absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do 

egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, był objęty pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym 

kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub 

traumatyczną, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w 

warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub 

sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii rady 

pedagogicznej. 

7. Uczeń albo absolwent, o którym mowa w art. 165 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo oświatowe, 

któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, 

może przystąpić do: 

1) egzaminu ósmoklasisty, z wyjątkiem egzaminu ósmoklasisty z języka obcego 

nowożytnego - w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych wynikających z tego ograniczenia, na podstawie pozytywnej 
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opinii rady pedagogicznej; 

2) egzaminu maturalnego, z wyjątkiem egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, 

języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego - w 

warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych wynikających z tego ograniczenia, na podstawie pozytywnej opinii rady 

pedagogicznej. 

8. Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, o którym mowa w 

ust. 1, polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do 

rodzaju niepełnosprawności ucznia lub absolwenta niepełnosprawnego, z tym że nie 

przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dla absolwentów posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu lekkim. 

9. Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, polega na 

przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb ucznia, 

któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu. 

10. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu 

maturalnego, o których mowa w ust. 1-7, polega odpowiednio na: 

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia, słuchacza albo 

absolwenta; 

2) zapewnieniu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi miejsca pracy odpowiedniego do 

jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych; 

3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych; 

4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu 

ósmoklasisty i egzaminu maturalnego; 

5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2, 

uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, słuchacza 

albo absolwenta; 

6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego 

nauczyciela wspomagającego ucznia lub absolwenta w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty 

odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego 

lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania 
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właściwego kontaktu z uczniem lub absolwentem lub pomocy w obsłudze sprzętu 

specjalistycznego i środków dydaktycznych. 

11. Dla ucznia, słuchacza albo absolwenta, o którym mowa w ust. 2-6, nie przygotowuje się 

odrębnych arkuszy egzaminacyjnych. 

12. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, wymienionych w 

komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie, wskazuje sposób lub 

sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i 

egzaminu maturalnego dla ucznia, słuchacza albo absolwenta, o którym mowa w ust. 1-7. 

13. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie [rodziców 

ucznia, słuchacza albo absolwenta] <ucznia, słuchacza albo absolwenta, a w przypadku 

niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta – jego rodziców,> o wskazanych 

sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i 

egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. 

14. [Rodzice ucznia, słuchacz albo absolwent] <Uczeń, słuchacz albo absolwent, a w 

przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta – jego rodzice,> 

składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów 

dostosowania, o których mowa w ust. 13, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w ust. 13. 

15. W przypadku absolwenta, o którym mowa w ust. 4 i 5, który ukończył szkołę we 

wcześniejszych latach, sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania 

egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości absolwenta, spośród możliwych sposobów 

dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, wymienionych w 

komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie, wskazuje 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzs ust. 3. Przepisy 

ust. 13 i 14 stosuje się odpowiednio. 

16. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w warunkach i formie 

dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia, słuchacza albo absolwenta, o którym 

mowa w ust. 1-7, zapewnia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w 

art. 44zzs ust. 3. 

17. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek 

rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z 

wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia, słuchacza albo absolwenta do 
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egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego 

potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie, o 

którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie. 

 

<Art. 44zzra. 

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej udostępnia szkole elektroniczny system 

wspomagający przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu 

maturalnego.> 

Art. 44zzw. 

1. [W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez 

egzaminatora:] 

 <– dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem 

dyrektora szkoły, uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi, a w przypadku 

niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta – jego rodzicom, pisemną 

informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi 

odpowiednio egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu albo egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej. Dyrektor szkoły niezwłocznie 

przekazuje tę informację uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi, a w przypadku 

niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta – jego rodzicom.> 

1) niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia, słuchacza albo absolwenta, 

2) występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia, słuchacza albo absolwenta jednakowych 

sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi, słuchaczowi 

albo absolwentowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia, słuchacza albo absolwenta 

- dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, 

uczniowi lub jego rodzicom, słuchaczowi albo absolwentowi pisemną informację o 

zamiarze unieważnienia temu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi odpowiednio 

egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu albo egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu w części pisemnej. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację 

uczniowi lub jego rodzicom, słuchaczowi albo absolwentowi. 

2. [Uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent] <Uczeń, słuchacz albo absolwent, a w 

przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta – jego rodzice,> mają 

prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor okręgowej 

komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić odpowiednio egzamin ósmoklasisty z danego 
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przedmiotu albo egzamin maturalny z danego przedmiotu w części pisemnej. Wniosek 

składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od 

dnia otrzymania pisemnej informacji, o której mowa w ust. 1. 

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej umożliwia [uczniowi lub jego rodzicom, słuchaczowi 

albo absolwentowi] <uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi, a w przypadku 

niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta – jego rodzicom,> zapoznanie się z 

dokumentacją oraz złożenie wyjaśnień, we wskazanym miejscu i czasie. 

4. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu odpowiednio 

egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu w części pisemnej, w terminie 14 dni od dnia: 

1) otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo 

2) upływu terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2. 

5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje [uczniowi lub jego rodzicom, 

słuchaczowi albo absolwentowi] <uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi, a w 

przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta – jego rodzicom,> 

pisemną informację o unieważnieniu odpowiednio egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej, wraz z 

uzasadnieniem. 

6. [Uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent] < Uczeń, słuchacz albo absolwent, a w 

przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta – jego rodzice>, w 

terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o unieważnieniu, o której mowa w 

ust. 5, mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

7. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 6, wraz z dokumentacją niezbędną do ich 

rozpatrzenia, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później niż 

następnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, chyba że dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uwzględni 

zastrzeżenia złożone przez [ucznia lub jego rodziców, słuchacza albo absolwenta] 

<ucznia, słuchacza albo absolwenta, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, 

słuchacza albo absolwenta – jego rodziców > . 

8. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w 
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ust. 6, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń wraz z dokumentacją niezbędną do 

ich rozpatrzenia. Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest 

ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego. 

[9. W przypadku braku możliwości przekazania uczniowi lub jego rodzicom, słuchaczowi albo 

absolwentowi pisemnej informacji, o której mowa w ust. 1, dyrektor szkoły niezwłocznie 

informuje o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, który, w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania informacji od dyrektora szkoły, rozstrzyga o unieważnieniu egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 

części pisemnej. W przypadku unieważnienia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej 

przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, pisemną informację o tym unieważnieniu 

wraz z uzasadnieniem uczniowi lub jego rodzicom, słuchaczowi albo absolwentowi. 

Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.] 

<9. W przypadku braku możliwości przekazania uczniowi, słuchaczowi albo 

absolwentowi, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta – 

jego rodzicom, pisemnej informacji, o której mowa w ust. 1, dyrektor szkoły 

niezwłocznie informuje o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, który, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od dyrektora szkoły, rozstrzyga o 

unieważnieniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej. W przypadku unieważnienia 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora 

szkoły, pisemną informację o tym unieważnieniu wraz z uzasadnieniem uczniowi, 

słuchaczowi albo absolwentowi, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza 

albo absolwenta – jego rodzicom. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.> 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, [uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent] 

<uczeń, słuchacz albo absolwent, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza 

albo absolwenta – jego rodzice,> mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, 

zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 3 

dni roboczych od dnia: 

1) otrzymania informacji o unieważnieniu, o której mowa w ust. 9, albo 

2) zapoznania się z dokumentacją oraz złożenia wyjaśnień, o których mowa w ust. 2 i 3. 

11. Do zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10, przepisy ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

12. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 44zza ust. 8 pkt 1, dyrektor okręgowej komisji 
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egzaminacyjnej wydaje po rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia. 

13. Świadectwo dojrzałości, o którym mowa w art. 44zzl ust. 4, dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej wydaje po rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia, jeżeli w wyniku tego 

rozstrzygnięcia absolwent spełnia warunki, o których mowa w art. 44zzl ust. 1 lub 1a. 

14. Aneks do świadectwa dojrzałości, o którym mowa w art. 44zzo ust. 2, lub zaświadczenie, 

o którym mowa w art. 44zzp ust. 2, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wydaje po 

rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia, jeżeli w wyniku tego rozstrzygnięcia absolwent 

podwyższył wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej. 

15. Uczeń lub słuchacz, któremu unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu, 

przystępuje ponownie do egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu w dodatkowym 

terminie w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem. 

16. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego danego absolwenta z przedmiotu 

dodatkowego, o którym mowa w art. 44zzd ust. 5 i 5a, dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego jako 

"0%". 

Art. 44zzy. 

1. [Uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent] <Uczeń, słuchacz albo absolwent, a w 

przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta – jego rodzice,> mogą, 

w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub części 

pisemnej, zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy 

dotyczące jego przeprowadzania. 

2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, do egzaminu maturalnego z 

danego przedmiotu w części ustnej dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwraca się 

do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o przedstawienie wyjaśnień dotyczących 

wniesionego zastrzeżenia. 

3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w 

ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje pisemnie [ucznia lub jego 

rodziców, słuchacza albo absolwenta] <ucznia, słuchacza albo absolwenta, a w 

przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta – jego rodziców,> o 

wyniku rozstrzygnięcia. 

4. [Uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent] <Uczeń, słuchacz albo absolwent, a w 
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przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta – jego rodzice> , w 

terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku rozstrzygnięcia, o której 

mowa w ust. 3, mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za 

pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do 

rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

5. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4, wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później niż następnego dnia 

roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, chyba że dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uwzględni 

zastrzeżenia złożone przez [ucznia lub jego rodziców, słuchacza albo absolwenta] 

<ucznia, słuchacza albo absolwenta, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, 

słuchacza albo absolwenta – jego rodziców>. 

6. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w 

ust. 4, w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu 

administracyjnego. 

7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, 

lub z urzędu, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić egzamin ósmoklasisty z danego 

przedmiotu lub egzamin maturalny z danego przedmiotu w części ustnej lub części 

pisemnej i zarządzić ich ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na 

wynik tego egzaminu. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może 

unieważnić egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzamin maturalny z danego 

przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej i zarządzić ich ponowne przeprowadzenie, 

jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik egzaminu. O rozstrzygnięciu w sprawie 

unieważnienia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuje dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 8, unieważnienie może nastąpić w stosunku do 

wszystkich uczniów, słuchaczy albo absolwentów, uczniów, słuchaczy albo absolwentów 

w poszczególnych szkołach, a także w stosunku do poszczególnych uczniów, słuchaczy 

albo absolwentów. 
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10. W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej z powodu 

zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych, dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 

unieważnia egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzamin maturalny z danego 

przedmiotu w części pisemnej danego ucznia, słuchacza albo absolwenta i zarządza jego 

ponowne przeprowadzenie. 

11. Termin ponownego egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego ustala dyrektor 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Art. 44zzz. 

1. [Uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent] <Uczeń, słuchacz albo absolwent, a w 

przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta – jego rodzice,> mają 

prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, słuchacza 

albo absolwenta, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję 

egzaminacyjną: 

1) zaświadczenia, o którym mowa w art. 44zza ust. 8 pkt 1; 

2) świadectwa dojrzałości, o którym mowa w art. 44zzl ust. 4; 

3) aneksu do świadectwa dojrzałości, o którym mowa w art. 44zzo ust. 2; 

4) zaświadczenia, o którym mowa w art. 44zzp ust. 2; 

5) informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty albo informacji o wynikach 

egzaminu maturalnego - w przypadkach, o których mowa odpowiednio w art. 44zza ust. 8 

pkt 3 i art. 44zzl ust. 5. 

2. Podczas dokonywania wglądu, o którym mowa w ust. 1, [uczniowi lub jego rodzicom, 

słuchaczowi albo absolwentowi] <uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi, a w 

przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta – jego rodzicom,> 

zapewnia się możliwość zapoznania się z zasadami oceniania rozwiązań zadań, o których 

mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2. 

2a. Podczas dokonywania wglądu, o którym mowa w ust. 1, [uczeń lub jego rodzice, słuchacz 

albo absolwent] <uczeń, słuchacz albo absolwent, a w przypadku niepełnoletniego 

ucznia, słuchacza albo absolwenta – jego rodzice,> mogą sporządzać notatki i 

wykonywać fotografie pracy egzaminacyjnej. 
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3. [Uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent] <Uczeń, słuchacz albo absolwent, a w 

przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta – jego rodzice,>  mogą 

zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów, o których mowa w art. 44zza ust. 2 

lub art. 44zzk ust. 2. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. 

4. Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o 

którym mowa w ust. 3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej do weryfikacji sumy 

punktów wyznacza egzaminatora wpisanego do ewidencji egzaminatorów, o której mowa 

w art. 9c ust. 2 pkt 7, innego niż egzaminator, który sprawdzał i oceniał pracę 

egzaminacyjną, której dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 3. 

5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie [ucznia lub jego 

rodziców, słuchacza albo absolwenta] <ucznia, słuchacza albo absolwenta, a w 

przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta – jego rodziców,> o 

wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o 

którym mowa w ust. 3. 

6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowe wyniki odpowiednio: 

1) egzaminu ósmoklasisty oraz anuluje dotychczasowe zaświadczenie, o którym mowa w art. 

44zza ust. 8 pkt 1, i wydaje nowe zaświadczenie; 

2) egzaminu maturalnego oraz: 

a) wydaje świadectwo dojrzałości, jeżeli absolwent spełnił warunki określone w art. 44zzl 

ust. 1 lub 1a, lub 

b) anuluje dotychczasowe świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości, o 

którym mowa w art. 44zzo ust. 2, lub zaświadczenie, o którym mowa w art. 44zzp ust. 2, i 

wydaje nowe świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie. 

7. Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części 

pisemnej egzaminu maturalnego, o którym mowa w ust. 5, do Kolegium Arbitrażu 

Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5. 

8. Absolwent w odwołaniu wskazuje zadanie lub zadania egzaminacyjne, co do których nie 

zgadza się z przyznaną liczbą punktów, wraz z uzasadnieniem, w którym wykazuje, że 

rozwiązanie tego zadania lub zadań egzaminacyjnych przez niego: 

1) jest merytorycznie poprawne oraz 
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2) spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego oraz instrukcji 

dla zdającego zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym. 

9. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może w wyniku wniesionego odwołania 

dokonać ponownej weryfikacji sumy punktów. 

10. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie zasługuje na 

uwzględnienie w całości, ustala nowy wynik części pisemnej egzaminu maturalnego z 

danego przedmiotu w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Przepis ust. 6 pkt 2 

stosuje się odpowiednio. 

11. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie zasługuje na 

uwzględnienie w części, przekazuje do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

odwołanie wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Do 

odwołania dołącza się: 

1) pisemną informację, w jakim zakresie odwołanie zostało uwzględnione; 

2) kopię rozwiązania zadania lub zadań egzaminacyjnych, które zostały wskazane w 

odwołaniu; 

3) kopię informacji, o której mowa w ust. 5. 

12. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie nie zasługuje na 

uwzględnienie, przekazuje do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odwołanie 

wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Do odwołania 

dołącza się: 

1) kopię rozwiązania zadania lub zadań egzaminacyjnych, które zostały wskazane w 

odwołaniu; 

2) kopię informacji, o której mowa w ust. 5. 

13. O przekazaniu odwołania, o którym mowa w ust. 11 i 12, dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej niezwłocznie informuje absolwenta, który wniósł odwołanie. 

14. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje Kolegium Arbitrażu 

Egzaminacyjnego odwołanie wraz z uzasadnieniem i dołączonymi dokumentami, o 

których mowa w ust. 11 i 12, w postaci zanonimizowanej, uniemożliwiającej identyfikację 

absolwenta, który wniósł odwołanie. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego 

rozpatruje odwołanie wyłącznie w zakresie nieuwzględnionym przez dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej. 

16. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego może zwrócić się do Centralnej Komisji 
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Egzaminacyjnej z wnioskiem o opinię dotyczącą rozwiązania danego zadania lub zadań 

egzaminacyjnych. Opinia nie jest wiążąca dla Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. 

17. Odwołanie rozpatruje się w terminie 21 dni od dnia przekazania odwołania przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. Termin może być jednokrotnie przedłużony, nie więcej jednak niż o 7 

dni. 

18. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, w terminie określonym przez dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej, nie krótszym niż 10 dni, podejmuje rozstrzygnięcie w 

odniesieniu do zadania lub zadań egzaminacyjnych, przestrzegając zasad oceniania 

rozwiązań zadań, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2, i sporządza pisemne uzasadnienie 

zawierające w szczególności ocenę zasadności argumentów podniesionych w odwołaniu. 

Rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest ostateczne i nie służy na nie 

skarga do sądu administracyjnego. 

19. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przekazuje dyrektorowi Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej rozstrzygnięcie i uzasadnienie, o których mowa w ust. 18. 

[20. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje niezwłocznie rozstrzygnięcie i 

uzasadnienie, o których mowa w ust. 18, dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej 

oraz absolwentowi, który wniósł odwołanie.] 

<20. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje niezwłocznie informację 

o rozstrzygnięciu i treść uzasadnienia, o których mowa w ust. 18, dyrektorowi 

okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz absolwentowi, który wniósł odwołanie.> 

21. Jeżeli w wyniku: 

1) rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 18, lub 

2) uwzględnienia w części odwołania, o którym mowa w ust. 11 

- suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala 

nowy wynik części pisemnej egzaminu maturalnego. Przepis ust. 6 pkt 2 stosuje się 

odpowiednio. 

Rozdział 3b 

Egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny i egzamin potwierdzający  

kwalifikacje w zawodzie 
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[Art. 44zzzb. 

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania 

przez osoby, o których mowa w ust. 3, wiadomości i umiejętności z zakresu jednej 

kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia 

w zawodach. 

2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany na podstawie 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. 

3. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany dla: 

1) uczniów branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia i techników oraz uczniów 

i słuchaczy szkół policealnych, 

2) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, branżowych szkół I stopnia, branżowych 

szkół II stopnia, techników i szkół policealnych, 

3) osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, 

4) osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do 

pracy dorosłych, o których mowa odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1265 i 1149), jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględniał wymagania określone w 

podstawie programowej kształcenia w zawodach, 

5) osób spełniających warunki dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 10 ust. 5 

- zwanych dalej "zdającymi".] 

<Art. 44zzzb. 

1. Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania przez osoby, o których 

mowa w ust. 3, wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w 

zawodzie szkolnictwa branżowego. 

2. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. 

3. Do egzaminu zawodowego: 

1) przystępują uczniowie branżowych szkół I stopnia niebędący młodocianymi 
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pracownikami oraz uczniowie będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w 

celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem i 

uczniowie techników oraz słuchacze branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych, 

2) mogą przystąpić uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi 

pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy 

będącego rzemieślnikiem, 

3) mogą przystąpić absolwenci branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, 

techników i szkół policealnych oraz absolwenci szkół ponadgimnazjalnych: 

zasadniczych szkół zawodowych i techników, 

4) mogą przystąpić osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, 

5) mogą przystąpić osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych 

lub przyuczenie do pracy dorosłych, o których mowa odpowiednio w art. 53c i art. 

53d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, 1149, 1544, 1629, 1669 i 2077), jeżeli program 

przyuczenia do pracy uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej 

kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego lub podstawie programowej 

kształcenia w zawodach, 

6) mogą przystąpić osoby spełniające warunki dopuszczenia do egzaminu 

eksternistycznego zawodowego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

10 ust. 5 

– zwane dalej „zdającymi”. 

4. Dyrektor szkoły, o której mowa w ust. 3 pkt 1, informuje uczniów i słuchaczy o 

obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego odpowiednio w danym roku 

szkolnym lub danym semestrze.> 

Art. 44zzzc. 

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany w ciągu całego 

roku szkolnego, a w przypadku części praktycznej tego egzaminu - w szczególności w 

okresie ferii letnich lub zimowych, w terminach ustalonych przez dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej, na podstawie harmonogramu ogłoszonego w komunikacie, o 

którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze. 

2. Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie 

później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
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zawodzie. 

Art. 44zzzd. 

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z części pisemnej i części 

praktycznej. 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

2. Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego, a część praktyczna w 

formie zadania lub zadań praktycznych. 

[3. Część pisemna jest przeprowadzana: 

1) z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, po uzyskaniu upoważnienia, o którym mowa w art. 44zzzl ust. 1, 

albo 

2) z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.] 

<3. Część pisemna jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu 

przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia, o którym 

mowa w art. 44zzzl ust. 1.> 

4. Część praktyczna polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których 

rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja. 

[5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej udostępnia szkole, placówce, o której mowa w 

art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, pracodawcy lub podmiotowi prowadzącemu 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo 

oświatowe, elektroniczny system przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie.] 

<5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej udostępnia szkole, placówce lub 

centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, pracodawcy lub 

podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 

117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, elektroniczny system przeprowadzania 

egzaminu zawodowego.> 

Art. 44zzze. 

1. Laureat i finalista turnieju lub olimpiady tematycznej związanych z wybraną dziedziną 

wiedzy, wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw, są zwolnieni z części 

pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 
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2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie zaświadczenia 

stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie 

przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzzi 

ust. 3. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie najwyższego wyniku. 

Art. 44zzzf. 

[1. Uczeń lub absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność może przystąpić do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju 

niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia. 

2. Uczeń lub absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym może 

przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach 

dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, 

wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia. 

3. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub absolwent, który 

w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie, posiadał orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach dostosowanych do jego 

potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających z jego stanu 

zdrowia, na podstawie tego orzeczenia.] 

<1. Uczeń, słuchacz albo absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność może przystąpić do egzaminu 

zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, 

na podstawie tego orzeczenia. 

2. Uczeń, słuchacz albo absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie 

niedostosowaniem społecznym może przystąpić do egzaminu zawodowego w 

warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub 
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zagrożenia niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia. 

3. Uczeń albo słuchacz posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

lub absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu 

zawodowego, posiadał orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może 

przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających z jego stanu zdrowia, 

na podstawie tego orzeczenia.> 

4. Zdający chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na 

podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. 

5. Uczeń, słuchacz albo absolwent posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, wydaną 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb, może przystąpić do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach dostosowanych do jego potrzeb 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, 

na podstawie tej opinii. 

6. Uczeń, słuchacz albo absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, był objęty pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym 

kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub 

traumatyczną, może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 

warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub 

sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii rady 

pedagogicznej. 

7. Dostosowanie formy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym 

mowa w ust. 1, polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dla ucznia, 

słuchacza lub absolwenta niewidomego albo słabowidzącego. 

8. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie, o których mowa w ust. 1-6, polega odpowiednio na: 

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia, słuchacza albo 

absolwenta; 
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2) zapewnieniu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi miejsca pracy odpowiedniego do 

jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych; 

3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych; 

4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; 

5) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, 

niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to 

niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub absolwentem lub pomocy w 

obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. 

9. Dla ucznia, słuchacza albo absolwenta, o którym mowa w ust. 2-6, nie przygotowuje się 

odrębnych arkuszy egzaminacyjnych. 

10. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form 

przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wymienionych w 

komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie, wskazuje sposób lub 

sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie dla ucznia, słuchacza albo absolwenta, o którym mowa w ust. 1-

6. 

[11. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców 

ucznia, słuchacza albo absolwenta o wskazanych sposobach dostosowania warunków i 

form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do jego 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. 

12. Rodzice ucznia, słuchacz albo absolwent składają oświadczenie o korzystaniu albo 

niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, o których mowa w ust. 11, w 

terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11.] 

<11. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie 

ucznia, słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza – jego 

rodziców, albo absolwenta o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form 

przeprowadzania egzaminu zawodowego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych. 

12. Uczeń, słuchacz, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza – jego rodzice, 

albo absolwent składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze 

wskazanych sposobów dostosowania, o których mowa w ust. 11, w terminie 3 dni 
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roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11.> 

13. W przypadku absolwenta, o którym mowa w ust. 4 i 5, który ukończył szkołę we 

wcześniejszych latach, sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości absolwenta, 

spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wymienionych w komunikacie, o którym 

mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie, wskazuje przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzzi ust. 3. Przepisy ust. 11 i 12 stosuje się 

odpowiednio. 

14. Przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach i 

formie dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia, słuchacza albo absolwenta, o 

którym mowa w ust. 1-6, zapewnia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o którym 

mowa w art. 44zzzi ust. 3. 

15. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek 

rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z 

wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia, słuchacza albo absolwenta do 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach dostosowanych do 

jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie, 

o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie. 

 

<Art. 44zzzfa. 

Uczeń, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 i 2, posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, który kształci się 

w zawodzie, dla którego w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – 

Prawo oświatowe, przewidziano zawód o charakterze pomocniczym, może przystąpić 

do egzaminu zawodowego na podstawie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego dla: 

1) zawodu, w którym się kształci albo 

2) zawodu o charakterze pomocniczym przewidzianego dla zawodu, w którym się 

kształci.> 

Art. 44zzzg. 

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu. 
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<Art. 44zzzga. 

1. Zdający, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 i 2, który z przyczyn losowych lub 

zdrowotnych, w terminie głównym: 

1) nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego albo 

2) przerwał egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej 

– przystępuje do części pisemnej lub części praktycznej tego egzaminu w terminie 

dodatkowym na udokumentowany wniosek ucznia lub słuchacza, a w przypadku 

niepełnoletniego ucznia lub słuchacza – jego rodziców. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń lub 

słuchacz uczęszcza, nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub 

część praktyczna egzaminu zawodowego. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz 

z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji 

egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku. 

3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje wniosek, o którym mowa w 

ust. 1, w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne. 

4. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w 

terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na 

udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z 

obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części. Dyrektor szkoły 

składa wniosek w porozumieniu z uczniem lub słuchaczem, a w przypadku 

niepełnoletniego ucznia lub słuchacza – z jego rodzicami.> 

Art. 44zzzh. 

[1. Zdający, o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 3-5: niewidomi, słabowidzący, 

niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 

warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, na podstawie 

zaświadczenia potwierdzającego występowanie danej dysfunkcji, wydanego przez lekarza. 

Przepisy art. 44zzzf ust. 7, 8 i 14 stosuje się odpowiednio.] 

<1. Zdający, o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 4–6: niewidomi, słabowidzący, 
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niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z 

zespołem Aspergera, przystępują do egzaminu zawodowego w warunkach i formie 

dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, na podstawie zaświadczenia 

potwierdzającego występowanie danej dysfunkcji, wydanego przez lekarza. Przepisy 

art. 44zzzf ust. 7, 8 i 14 stosuje się odpowiednio.> 

2. Na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oraz komunikatu, o którym mowa w 

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub 

upoważniona przez niego osoba wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków i 

formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla 

zdających, o których mowa w ust. 1. 

Art. 44zzzi. 

[1. Za organizację i przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w danej 

szkole, placówce, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, u danego 

pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, o 

którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, odpowiada dyrektor tej szkoły, 

placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, ten pracodawca lub 

upoważniony przez niego pracownik lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs 

zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, lub upoważniony 

przez niego pracownik. 

2. Do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dyrektor szkoły, 

placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, pracodawca lub 

podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 

ustawy - Prawo oświatowe, powołuje zespół egzaminacyjny. 

3. Dyrektor szkoły, placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, 

pracodawca lub upoważniony przez niego pracownik lub podmiot prowadzący 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo 

oświatowe, lub upoważniony przez niego pracownik jest przewodniczącym zespołu 

egzaminacyjnego. W przypadku choroby przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub 

innych ważnych przyczyn uniemożliwiających jego udział w egzaminie potwierdzającym 

kwalifikacje w zawodzie albo wynikających z konieczności zapewnienia właściwej 

organizacji tego egzaminu, przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego może być osoba 
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wskazana przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.] 

<1. Za organizację i przebieg egzaminu zawodowego w danej szkole, placówce lub 

centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, u danego 

pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, o 

którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, odpowiada dyrektor tej 

szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo 

oświatowe, ten pracodawca lub upoważniony przez niego pracownik lub podmiot 

prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy 

– Prawo oświatowe, lub upoważniony przez niego pracownik. 

2. Do przeprowadzenia egzaminu zawodowego dyrektor szkoły, placówki lub centrum, o 

których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, pracodawca lub podmiot 

prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy 

– Prawo oświatowe, powołuje zespół egzaminacyjny. 

3. Dyrektor szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – 

Prawo oświatowe, pracodawca lub upoważniony przez niego pracownik lub podmiot 

prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy 

– Prawo oświatowe, lub upoważniony przez niego pracownik jest przewodniczącym 

zespołu egzaminacyjnego. W przypadku choroby przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego lub innych ważnych przyczyn uniemożliwiających jego udział w 

egzaminie zawodowym albo wynikających z konieczności zapewnienia właściwej 

organizacji tego egzaminu, przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego może być 

osoba wskazana przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.> 

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, spośród członków zespołu egzaminacyjnego, 

powołuje zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz zespoły 

nadzorujące przebieg części praktycznej tego egzaminu w poszczególnych salach 

egzaminacyjnych i wyznacza przewodniczących tych zespołów. 

[5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg w danej szkole, 

placówce, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, u danego pracodawcy 

lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w 

art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie, w tym: 

1) informuje zdających, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu potwierdzającego 
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kwalifikacje w zawodzie, o tym egzaminie; 

2) zapewnia przekazanie do okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji niezbędnych do 

przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; 

3) zapewnia warunki do samodzielnej pracy zdających podczas egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie; 

4) zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem materiały egzaminacyjne niezbędne do 

przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od momentu 

odbioru materiałów egzaminacyjnych do momentu ich przekazania dyrektorowi okręgowej 

komisji egzaminacyjnej.] 

<5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg w danej 

szkole, placówce lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo 

oświatowe, u danego pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo 

oświatowe, egzaminu zawodowego, w tym: 

1) informuje zdających, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego, o tym 

egzaminie; 

2) zapewnia przekazanie do okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji niezbędnych 

do przeprowadzenia egzaminu zawodowego; 

3) zapewnia warunki do samodzielnej pracy zdających podczas egzaminu zawodowego; 

4) zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem materiały egzaminacyjne niezbędne 

do przeprowadzenia egzaminu zawodowego od momentu odbioru materiałów 

egzaminacyjnych do momentu ich przekazania dyrektorowi okręgowej komisji 

egzaminacyjnej.> 

6. Przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest dokumentowany w 

protokole tego egzaminu. 

<Art. 44zzzia. 

1. W przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu zawodowego, której rezultatem 

końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, 

może brać udział asystent techniczny. 

2. Asystentem technicznym może być nauczyciel lub osoba niebędąca nauczycielem, 

wskazana przez odpowiednio dyrektora szkoły, placówki lub centrum, o których 

mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, pracodawcę lub podmiot 

prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy 
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– Prawo oświatowe.> 

Art. 44zzzj. 

1. W czasie trwania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie każdy zdający 

pracuje w warunkach zapewniających samodzielność pracy. 

2. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz 

materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie, o którym mowa 

w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie, ani korzystać z nich w tej sali. 

3. Zdający samodzielnie wykonuje zadania egzaminacyjne w czasie trwania części pisemnej i 

części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

[Art. 44zzzk. 

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadza się w danej szkole, 

placówce, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, u danego pracodawcy 

albo w miejscu wskazanym przez pracodawcę, w danym podmiocie prowadzącym 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo 

oświatowe, albo w miejscu wskazanym przez ten podmiot. 

2. Dla osób, o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 3, egzamin potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie organizuje podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym 

mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.] 

<Art. 44zzzk. 

1. Egzamin zawodowy przeprowadza się w danej szkole, placówce lub centrum, o 

których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, u danego pracodawcy albo 

w miejscu wskazanym przez pracodawcę, w danym podmiocie prowadzącym 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo 

oświatowe, albo w miejscu wskazanym przez ten podmiot. 

2. Dla osób, o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 4, egzamin zawodowy organizuje 

podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 

2 ustawy – Prawo oświatowe. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do słuchaczy branżowej szkoły II stopnia.> 
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Art. 44zzzl. 

[1. Część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz część pisemną 

tego egzaminu przeprowadzaną z wykorzystaniem elektronicznego systemu 

przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadza się 

w szkole, placówce, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, u 

pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym 

mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, posiadających upoważnienie wydane 

przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, potwierdza, że szkoła, placówka, o której mowa w 

art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, pracodawca lub podmiot prowadzący 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo 

oświatowe, posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 

1) w przypadku części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 

a) zapewnia warunki do realizacji kształcenia w danym zawodzie, określone w podstawie 

programowej kształcenia w zawodach, 

b) zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania przez zdających zadań 

egzaminacyjnych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, z uwzględnieniem bezpieczeństwa 

i higieny pracy, oraz warunki socjalne, 

c) zapewnia zdającym przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości, 

d) zapewnia zdającym pierwszą pomoc medyczną; 

2) w przypadku części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

przeprowadzanej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 

a) posiada odpowiednie wyposażenie indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych 

wspomaganych elektronicznie, 

b) zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez 

zdających.] 

<1. Część praktyczną egzaminu zawodowego oraz część pisemną tego egzaminu 

przeprowadza się w szkole, placówce lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 

ustawy – Prawo oświatowe, u pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo 
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oświatowe, posiadających upoważnienie wydane przez dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej. 

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, potwierdza, że szkoła, placówka lub centrum, 

o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, pracodawca lub podmiot 

prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy 

– Prawo oświatowe, posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu 

zawodowego: 

1) w przypadku części praktycznej: 

a) zapewnia warunki do realizacji kształcenia w danym zawodzie, określone w 

podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, 

b) zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania przez zdających zadań 

egzaminacyjnych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, z uwzględnieniem 

bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz warunki socjalne, 

c) zapewnia zdającym przystąpienie do egzaminu zawodowego w warunkach 

dostosowanych do ich potrzeb i możliwości, 

d) zapewnia zdającym pierwszą pomoc medyczną; 

2) w przypadku części pisemnej: 

a) posiada odpowiednie wyposażenie indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych 

wspomaganych elektronicznie, 

b) zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez 

zdających.> 

3. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na okres nie dłuższy niż 3 lata. 

4. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na wniosek szkoły, [placówki, o której 

mowa] <placówki lub centrum, o których mowa> w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo 

oświatowe, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o 

którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe. 

5. Upoważnienie może zostać przedłużone na kolejne okresy nie dłuższe niż 3 lata. Przepisy 

ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

Art. 44zzzm. 

1. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie trwa nie krócej niż 45 

minut i nie dłużej niż 90 minut. 

2. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie trwa nie krócej niż 
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120 minut i nie dłużej niż 240 minut. 

3. Czas trwania części pisemnej i części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie określa się w informatorze, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3. 

Art. 44zzzn. 

1. Prace egzaminacyjne zdających w części pisemnej egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie są sprawdzane z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych. 

[2. Część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której rezultatem 

końcowym jest wyrób lub usługa, obserwują i oceniają obecni w sali egzaminacyjnej 

egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7.] 

<2. Część praktyczną egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym wykonania 

zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, obserwują i oceniają 

obecni w sali egzaminacyjnej egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w 

zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 

7, wyznaczeni przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.> 

<2a. Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 2, wchodzą w skład zespołów 

egzaminacyjnych, o których mowa w art. 44zzzi ust. 2.> 

3. Część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której jedynym 

rezultatem końcowym jest dokumentacja, sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do 

ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7, wyznaczeni przez dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

4. Egzaminatorzy stosują zasady oceniania rozwiązań zadań, o których mowa w art. 9a ust. 2 

pkt 2. 

5. Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 3, z zakresu danej kwalifikacji tworzą zespół 

egzaminatorów. 

6. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, spośród członków zespołu egzaminatorów, o 

którym mowa w ust. 5, wyznacza przewodniczącego tego zespołu. 

[Art. 44zzzo. 

1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ustala dyrektor okręgowej 

komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego: 
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1) w części pisemnej: 

a) po odczytaniu odpowiedzi zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie 

przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - w przypadku gdy 

część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzana z 

wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania tego egzaminu, 

b) po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi - w przypadku gdy część pisemna 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzana z 

wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi; 

2) w części praktycznej - po elektronicznym odczytaniu karty oceny. 

2. Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyskał: 

1) z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz 

2) z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. 

3. Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje 

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez okręgową komisję 

egzaminacyjną. Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową 

komisję egzaminacyjną. 

3a. (uchylony). 

4. (uchylony)] 

< Art. 44zzzo. 1. Wynik z części pisemnej oraz wynik z części praktycznej egzaminu 

zawodowego ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby 

punktów uzyskanych przez zdającego: 

1) w części pisemnej – po odczytaniu odpowiedzi zapisanych i zarchiwizowanych w 

elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego; 

2) w części praktycznej – po elektronicznym odczytaniu karty oceny. 

2. Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz 

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. 

3. Dla zdającego, który zdał egzamin zawodowy, dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu zawodowego według wzoru: 

 

𝐖 = 𝟎, 𝟑 ×𝐖𝐩 + 𝟎, 𝟕 ×𝐖𝐩𝐫 

w którym poszczególne symbole oznaczają: 
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W – wynik z egzaminu zawodowego, 

Wp – wynik z części pisemnej egzaminu zawodowego, 

Wpr – wynik z części praktycznej egzaminu zawodowego. 

4. Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej 

wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną. 

5. Zdający, który nie zdał egzaminu zawodowego, otrzymuje informację o wynikach z 

poszczególnych części tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję 

egzaminacyjną. 

6. Dla zdających, którzy zdali egzaminy zawodowe ze wszystkich kwalifikacji 

wyodrębnionych w danym zawodzie, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej 

ustala końcowy wynik egzaminów zawodowych według wzoru: 

 

𝐖𝐤 =
∑𝐊𝐧

𝐧
 

 

w którym poszczególne symbole oznaczają: 

Wk – wynik końcowy z egzaminów zawodowych, 

Kn – wynik z egzaminu zawodowego z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, 

n – liczba kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. 

7. W przypadku gdy uczeń lub słuchacz, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 i 2, 

został zwolniony z obowiązku przystąpienia do części pisemnej lub części praktycznej 

egzaminu zawodowego w przypadku, o którym mowa w art. 44zzzga ust. 4, dyrektor 

szkoły przekazuje uczniowi lub słuchaczowi, a w przypadku niepełnoletniego ucznia 

lub słuchacza – jego rodzicom, informację o szczegółowych wynikach egzaminu 

zawodowego opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.> 

Art. 44zzzp. 

1. W przypadku: 

1) stwierdzenia niesamodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub 

2) wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w 

komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie, lub 

3) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej lub części 
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praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sposób utrudniający 

pracę pozostałym zdającym 

- przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu zdającemu 

odpowiednią część egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Informację o 

przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

2. W przypadku unieważnienia części pisemnej lub części praktycznej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie danego zdającego, dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej ustala wynik uzyskany z części pisemnej lub części praktycznej tego 

egzaminu jako "0%". 

 

Uwaga: 

- użyte w art. 44zzzq w ust. 4, 8 i 12, w art. 44zzzr w ust. 2 i 4 oraz w art. 

44zzzt w ust. 2, 5, 13 i 14, w różnym przypadku, wyrazy [zdający, a w 

przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 – uczeń lub jego 

rodzice] zastępuje się użytymi, w odpowiednim przypadku, wyrazami 

<zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego> 

- użyte w art. 44zzzq w ust. 7, w art. 44zzzr w ust. 3 oraz w art. 44zzzt w ust. 3 

i 8, wyrazy [Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb 

ust. 3 pkt 1 – uczeń lub jego rodzice] zastępuje się wyrazami <Zdający lub 

rodzice niepełnoletniego zdającego> 

Art. 44zzzq. 

[1. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania i oceniania zadania lub zadań 

egzaminacyjnych przez egzaminatora, jeżeli jedynym rezultatem końcowym wykonania 

zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja: 

1) niesamodzielnego wykonania zadania lub zadań przez zdającego w części praktycznej 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

2) występowania w pracy zdającego jednakowych sformułowań wskazujących na 

udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego 

- dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje zdającemu, a w przypadku ucznia, o 

którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczniowi lub jego rodzicom, pisemną informację o 

zamiarze unieważnienia temu zdającemu części praktycznej egzaminu potwierdzającego 
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kwalifikacje w zawodzie. 

2. W przypadku zdających, o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1-3, informację, o której 

mowa w ust. 1, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje za pośrednictwem 

dyrektora szkoły, dyrektora placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo 

oświatowe, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o 

którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe. Dyrektor szkoły, dyrektor 

placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, pracodawca albo 

podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 

ustawy - Prawo oświatowe, niezwłocznie przekazuje tę informację zdającemu, a w 

przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczniowi lub jego rodzicom. 

3. Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego 

rodzice, mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić część praktyczną 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Wniosek składa się do dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania 

pisemnej informacji, o której mowa w ust. 1.] 

<1. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania i oceniania zadania lub zadań 

egzaminacyjnych przez egzaminatora, jeżeli jedynym rezultatem końcowym 

wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja: 

1) niesamodzielnego wykonania zadania lub zadań przez zdającego w części praktycznej 

egzaminu zawodowego, 

2) występowania w pracy zdającego jednakowych sformułowań wskazujących na 

udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego 

zdającego 

– dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje zdającemu lub rodzicom 

niepełnoletniego zdającego pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu 

zdającemu części praktycznej egzaminu zawodowego. 

2. W przypadku zdających, o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1–4, informację, o 

której mowa w ust. 1, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje za 

pośrednictwem dyrektora szkoły, dyrektora placówki lub centrum, o których mowa 

w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo 

oświatowe. Dyrektor szkoły, dyrektor placówki lub centrum, o których mowa w art. 2 
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pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, pracodawca albo podmiot prowadzący 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo 

oświatowe, niezwłocznie przekazuje tę informację zdającemu lub rodzicom 

niepełnoletniego zdającego. 

3. Zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego mają prawo złożyć wniosek o wgląd 

do dokumentacji, na podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej 

zamierza unieważnić część praktyczną egzaminu zawodowego. Wniosek składa się do 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia 

otrzymania pisemnej informacji, o której mowa w ust. 1.> 

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej umożliwia zdającemu, a w przypadku ucznia, o którym 

mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczniowi lub jego rodzicom, zapoznanie się z 

dokumentacją oraz złożenie wyjaśnień w tej sprawie, we wskazanym miejscu i czasie. 

5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu części praktycznej 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w terminie 14 dni od dnia: 

1) otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, albo 

2) upływu terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3. 

[6. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje zdającemu, a w przypadku ucznia, 

o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczniowi lub jego rodzicom, pisemną informację 

o unieważnieniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

wraz z uzasadnieniem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.] 

<6. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje zdającemu lub rodzicom 

niepełnoletniego zdającego pisemną informację o unieważnieniu części praktycznej 

egzaminu zawodowego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.> 

7. Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego 

rodzice, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o unieważnieniu, o 

której mowa w ust. 6, mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za 

pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do 

rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

8. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 7, wraz z dokumentacją niezbędną do ich 

rozpatrzenia, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później niż 

następnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, chyba że dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uwzględni 



- 276 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

zastrzeżenia złożone przez zdającego, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb 

ust. 3 pkt 1 - ucznia lub jego rodziców. 

9. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w 

ust. 7, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń wraz z dokumentacją niezbędną do 

ich rozpatrzenia. Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest 

ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego. 

[10. W przypadku braku możliwości przekazania zdającemu, o którym mowa w art. 44zzzb 

ust. 3 pkt 1-3, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczniowi 

lub jego rodzicom, informacji, o której mowa w ust. 1, dyrektor szkoły, dyrektor placówki, 

o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, pracodawca albo podmiot 

prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - 

Prawo oświatowe, niezwłocznie informuje o tym dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, który, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji, rozstrzyga o 

unieważnieniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W 

przypadku unieważnienia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za 

pośrednictwem dyrektora szkoły, dyrektora placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - 

Prawo oświatowe, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs 

zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, pisemną 

informację o unieważnieniu wraz z uzasadnieniem, zdającemu, a w przypadku ucznia, o 

którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczniowi lub jego rodzicom. Przepisy ust. 3 i 4 

stosuje się odpowiednio. 

11. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania przez zdającego, o którym mowa w art. 

44zzzb ust. 3 pkt 4 i 5, informacji, o której mowa w ust. 1, dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie. W przypadku unieważnienia dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej przekazuje pisemną informację o unieważnieniu temu zdającemu. Przepisy 

ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.] 

<10. W przypadku braku możliwości przekazania zdającemu, o którym mowa w art. 

44zzzb ust. 3 pkt 1–4, lub rodzicom niepełnoletniego zdającego informacji, o której 

mowa w ust. 1, dyrektor szkoły, dyrektor placówki lub centrum, o których mowa w 

art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, pracodawca albo podmiot prowadzący 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo 

oświatowe, niezwłocznie informuje o tym dyrektora okręgowej komisji 
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egzaminacyjnej, który, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji, 

rozstrzyga o unieważnieniu części praktycznej egzaminu zawodowego. W przypadku 

unieważnienia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za 

pośrednictwem dyrektora szkoły, dyrektora placówki lub centrum, o których mowa 

w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo 

oświatowe, pisemną informację o unieważnieniu wraz z uzasadnieniem, zdającemu 

lub rodzicom niepełnoletniego zdającego. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

11. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania przez zdającego, o którym mowa w 

art. 44zzzb ust. 3 pkt 5 i 6, informacji, o której mowa w ust. 1, dyrektor okręgowej 

komisji egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu części praktycznej egzaminu 

zawodowego. W przypadku unieważnienia dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej przekazuje pisemną informację o unieważnieniu temu zdającemu. 

Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.> 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa 

w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego rodzice, mogą wnieść do dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, 

zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 3 

dni roboczych od dnia: 

1) otrzymania informacji o unieważnieniu, o której mowa w ust. 10, albo 

2) zapoznania się z dokumentacją oraz złożenia wyjaśnień, o których mowa w ust. 3 i 4. 

13. Do zastrzeżeń, o których mowa w ust. 12, przepisy ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio. 

[14. Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, o którym mowa w art. 44zzzo ust. 3, 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wydaje po dokonaniu rozstrzygnięcia w 

sprawie unieważnienia, jeżeli w wyniku tego rozstrzygnięcia nie została unieważniona 

część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie tego zdającego i 

zdający spełnił warunki, o których mowa w art. 44zzzo ust. 2.] 

<14. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej po dokonaniu rozstrzygnięcia w 

sprawie unieważnienia wydaje: 

1) certyfikat kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w art. 44zzzo ust. 4, jeżeli w 

wyniku tego rozstrzygnięcia nie została unieważniona część praktyczna egzaminu 

zawodowego tego zdającego i zdający spełnił warunki, o których mowa w art. 44zzzo 

ust. 2, lub 
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2) informację, o której mowa w art. 44zzzo ust. 5, jeżeli zdający w wyniku tego 

rozstrzygnięcia nie spełnił warunków, o których mowa w art. 44zzzo ust. 2.> 

15. W przypadku unieważnienia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie danego zdającego, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik 

uzyskany z części praktycznej tego egzaminu jako "0%". 

Art. 44zzzr. 

[1. Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego 

rodzice, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia: 

1) części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

2) części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której jedynym 

rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja 

- mogą zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące 

jego przeprowadzania.] 

<1. Zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego, w terminie 2 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia: 

1) części pisemnej egzaminu zawodowego, 

2) części praktycznej egzaminu zawodowego, której jedynym rezultatem końcowym 

wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja 

– mogą zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy 

dotyczące jego przeprowadzania.> 

2. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w 

ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje pisemnie zdającego, a w 

przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - ucznia lub jego rodziców, o 

wyniku rozstrzygnięcia. 

3. Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego 

rodzice, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku 

rozstrzygnięcia, o której mowa w ust. 2, mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, 

zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

4. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3, wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia 
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dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później niż następnego dnia 

roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, chyba że dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uwzględni 

zastrzeżenia złożone przez zdającego, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb 

ust. 3 pkt 1 - ucznia lub jego rodziców. 

5. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w 

ust. 3, w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu 

administracyjnego. 

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, 

lub z urzędu, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić daną część egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i zarządzić jej ponowne przeprowadzenie, 

jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może 

unieważnić daną część egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i zarządzić jej 

ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik egzaminu. O 

rozstrzygnięciu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuje dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, unieważnienie może nastąpić w stosunku do 

wszystkich zdających, zdających w poszczególnych szkołach, [placówkach, o których 

mowa] < placówkach lub centrach, o których mowa> w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo 

oświatowe, u pracodawców lub w podmiotach prowadzących kwalifikacyjne kursy 

zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, a także w 

stosunku do poszczególnych zdających. 

[9. W przypadku niemożności ustalenia wyników danej części egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, z powodu zaginięcia lub zniszczenia kart oceny lub prac 

egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w 

porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia daną część 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie danego zdającego i zarządza jego 

ponowne przeprowadzenie.] 

<9. W przypadku niemożności ustalenia wyników danej części egzaminu zawodowego, z 
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powodu zaginięcia lub zniszczenia kart oceny, prac egzaminacyjnych lub awarii 

elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia daną część egzaminu zawodowego danego 

zdającego i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.> 

10. Termin ponownego przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Art. 44zzzs. 

[1. W przypadku części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób 

lub usługa, zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - 

uczeń lub jego rodzice, mogą zgłosić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej 

zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem, jeżeli uznają, że w trakcie części praktycznej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostały naruszone przepisy dotyczące jej 

przeprowadzania. Zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem zgłasza się w terminie 2 dni 

roboczych od dnia przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie.] 

<1. W przypadku części praktycznej egzaminu zawodowego, której rezultatem 

końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, 

zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego, mogą zgłosić do dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem, jeżeli uznają, że w 

trakcie części praktycznej egzaminu zawodowego zostały naruszone przepisy 

dotyczące jej przeprowadzania. Zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem zgłasza się w 

terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia części praktycznej egzaminu 

zawodowego.> 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej 

zwraca się do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o przedstawienie wyjaśnień 

dotyczących wniesionych zastrzeżeń. 

3. Przepisy art. 44zzzr ust. 2-8 i 10 stosuje się odpowiednio. 
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Art. 44zzzt. 

[1. Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego 

rodzice, mają prawo wglądu do: 

1) karty odpowiedzi - w przypadku części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie, 

2) karty oceny - w przypadku części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie 

- w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w 

terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectwa 

potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub informacji o wynikach egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o których mowa w art. 44zzzo ust. 3. Jeżeli 

jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania egzaminacyjnego w części praktycznej 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest dokumentacja, zdający, a w 

przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego rodzice, mają 

prawo wglądu także do tej dokumentacji. ] 

<1. Zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego mają prawo wglądu do: 

1) zadań i udzielonych odpowiedzi – w przypadku części pisemnej egzaminu 

zawodowego, 

2) karty oceny – w przypadku części praktycznej egzaminu zawodowego 

– w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w 

terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną 

certyfikatu kwalifikacji zawodowej lub informacji o wynikach egzaminu 

zawodowego, o których mowa w art. 44zzzo ust. 5. Jeżeli rezultatem końcowym 

wykonania zadania egzaminacyjnego w części praktycznej egzaminu zawodowego jest 

dokumentacja, zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego, mają prawo wglądu 

także do tej dokumentacji.> 

2. Podczas dokonywania wglądu, o którym mowa w ust. 1, zdającemu, a w przypadku ucznia, 

o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczniowi lub jego rodzicom, zapewnia się 

możliwość zapoznania się z zasadami oceniania rozwiązań zadań, o których mowa w art. 

9a ust. 2 pkt 2. 

[2a. Podczas dokonywania wglądu, o którym mowa w ust. 1, zdający, a w przypadku ucznia, o 

którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego rodzice mogą sporządzać notatki i 

wykonywać fotografie karty odpowiedzi, karty oceny lub dokumentacji, o których mowa w 
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ust. 1.] 

<2a. Podczas dokonywania wglądu, o którym mowa w ust. 1, zdający lub rodzice 

niepełnoletniego zdającego, mogą sporządzać notatki i wykonywać fotografie zadań 

egzaminacyjnych wraz z udzieloną odpowiedzią, karty oceny lub dokumentacji, o 

których mowa w ust. 1.> 

3. Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego 

rodzice, mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów, o których mowa w 

art. 44zzzo ust. 1. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. 

4. Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o 

którym mowa w ust. 3. W przypadku części praktycznej egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania 

egzaminacyjnego jest dokumentacja, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej do 

weryfikacji sumy punktów wyznacza egzaminatora wpisanego do ewidencji 

egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7, innego niż egzaminator, który 

sprawdzał i oceniał tę część egzaminu zdającego. 

5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie zdającego, a w przypadku 

ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - ucznia lub jego rodziców, o wyniku 

weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym 

mowa w ust. 3. 

[6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowy wynik egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie oraz: 

1) wydaje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, jeżeli zdający spełnił warunki 

określone w art. 44zzzo ust. 2 albo 

2) anuluje dotychczasowe świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz wydaje 

nowe świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie; 

3)  (uchylony). 

7. Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego 

rodzice mogą wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w ust. 5, do 

Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5.] 
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<6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowy wynik egzaminu 

zawodowego oraz: 

1) anuluje dotychczasowy certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz wydaje nowy 

certyfikat kwalifikacji zawodowej albo 

2) anuluje informację, o której mowa w art. 44zzzo ust. 5, oraz wydaje certyfikat 

kwalifikacji zawodowej, jeżeli zdający spełnił warunki określone w art. 44zzzo ust. 2, 

albo 

3) anuluje dotychczasową informację, o której mowa w art. 44zzzo ust. 5, oraz wydaje 

nową informację, jeżeli zdający nie spełnił warunków określonych w art. 44zzzo ust. 

2. 

7. Zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego, mogą wnieść odwołanie od wyniku 

weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu zawodowego, o którym mowa 

w ust. 5, do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o 

której mowa w ust. 5.> 

8. Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego 

rodzice w odwołaniu wskazują zadanie lub zadania egzaminacyjne, co do których nie 

zgadzają się z przyznaną liczbą punktów, wraz z uzasadnieniem, w którym wykazują, że 

rozwiązanie tego zadania lub zadań egzaminacyjnych przez zdającego: 

1) jest merytorycznie poprawne oraz 

2) spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego. 

9. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może w wyniku wniesionego odwołania 

dokonać ponownej weryfikacji sumy punktów. 

10. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie zasługuje na 

uwzględnienie w całości, ustala nowy wynik części pisemnej egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Przepis ust. 6 

stosuje się odpowiednio. 

11. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie zasługuje na 

uwzględnienie w części, przekazuje do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

odwołanie wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Do 

odwołania dołącza się: 

1) pisemną informację, w jakim zakresie odwołanie zostało uwzględnione; 
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[2) kopię karty odpowiedzi;] 

<2) wydruk zadań, które rozwiązywał zdający, wraz z udzielonymi odpowiedziami;> 

3) kopię informacji, o której mowa w ust. 5. 

12. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie nie zasługuje na 

uwzględnienie, przekazuje do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odwołanie 

wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Do odwołania 

dołącza się: 

[1) kopię karty odpowiedzi;] 

<1) wydruk zadań, które rozwiązywał zdający, wraz z udzielonymi odpowiedziami;> 

2) kopię informacji, o której mowa w ust. 5. 

13. O przekazaniu odwołania, o którym mowa w ust. 11 i 12, dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej niezwłocznie informuje zdającego, a w przypadku ucznia, o którym mowa 

w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - ucznia lub jego rodziców, którzy wnieśli odwołanie. 

14. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje Kolegium Arbitrażu 

Egzaminacyjnego odwołanie wraz z uzasadnieniem i dołączonymi dokumentami, o 

których mowa w ust. 11 i 12, w postaci zanonimizowanej, uniemożliwiającej identyfikację 

zdającego, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - ucznia lub 

jego rodziców, którzy wnieśli odwołanie. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego 

rozpatruje odwołanie wyłącznie w zakresie nieuwzględnionym przez dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej. 

16. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego może zwrócić się do Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej z wnioskiem o opinię dotyczącą rozwiązania danego zadania lub zadań 

egzaminacyjnych. Opinia nie jest wiążąca dla Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. 

17. Odwołanie rozpatruje się w terminie 21 dni od dnia przekazania odwołania przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. Termin może być jednokrotnie przedłużony, nie więcej jednak niż o 7 

dni. 

18. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, w terminie określonym przez dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej, nie krótszym niż 10 dni, podejmuje rozstrzygnięcie w 

odniesieniu do zadania lub zadań egzaminacyjnych, przestrzegając zasad oceniania 

rozwiązań zadań, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2, i sporządza pisemne uzasadnienie 

zawierające w szczególności ocenę zasadności argumentów podniesionych w odwołaniu. 
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Rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest ostateczne i nie służy na nie 

skarga do sądu administracyjnego. 

19. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przekazuje dyrektorowi Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej rozstrzygnięcie i uzasadnienie, o których mowa w ust. 18. 

[20. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje niezwłocznie rozstrzygnięcie i 

uzasadnienie, o których mowa w ust. 18, dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej 

oraz zdającemu, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - 

uczniowi lub jego rodzicom, którzy wnieśli odwołanie.] 

<20. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje niezwłocznie informację 

o rozstrzygnięciu i treść uzasadnienia, o których mowa w ust. 18, dyrektorowi 

okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz zdającemu lub rodzicom niepełnoletniego 

zdającego, którzy wnieśli odwołanie.> 

21. Jeżeli w wyniku: 

1) rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 18, lub 

2) uwzględnienia w części odwołania, o którym mowa w ust. 11 

- suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala 

nowy wynik części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Przepis 

ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

[Art. 44zzzu. 

1. Zdający, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1: 

1) który nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub 

odpowiedniej części tego egzaminu w wyznaczonym terminie albo 

2) którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie została unieważniona, albo 

3) który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie liczby punktów z danej części tego egzaminu 

- ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub 

odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania w trakcie 

nauki. 

2. Zdający, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 2 i 3: 

1) który nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub 

odpowiedniej części tego egzaminu w wyznaczonym terminie albo 
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2) którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie została unieważniona, albo 

3) który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie liczby punktów z danej części tego egzaminu 

- ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub 

odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania, z tym że 

w przypadku gdy przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub 

jego części po raz trzeci lub kolejny, zdaje ten egzamin lub jego część na zasadach 

określonych dla egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z 

tym że tego zdającego nie dotyczy wykaz zawodów, o którym mowa w art. 10 ust. 6. 

3. Zdający, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 4 i 5, który przystąpił do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i nie uzyskał z jednej części tego egzaminu 

wymaganej do zdania liczby punktów, ma prawo przystąpić do tej części egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kolejnych terminach jego przeprowadzania 

przez okres 5 lat, licząc od dnia, w którym przystąpił do tego egzaminu po raz pierwszy. 

4. Po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym zdający po raz pierwszy: 

1) przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i nie uzyskał z jednej 

części tego egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów, 

2) którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie została unieważniona, albo 

3) nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie w wyznaczonym terminie 

- zdający ten przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pełnym 

zakresie.] 

<Art. 44zzzu. 

1. Zdający, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1: 

1) który był zwolniony z przystąpienia do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej 

części tego egzaminu na podstawie art. 44zzzga ust. 4 albo 

2) którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego została 

unieważniona, albo 

3) który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z 

danej części tego egzaminu 

– ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu 
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w kolejnych terminach głównych jego przeprowadzania w trakcie nauki. 

2. Zdający, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 3 i 4: 

1) który nie przystąpił do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu 

w wyznaczonym terminie albo 

2) którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego została 

unieważniona, albo 

3) który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z 

danej części tego egzaminu 

– ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu 

w kolejnych terminach głównych jego przeprowadzania, z tym że w przypadku gdy 

przystępuje do egzaminu zawodowego lub jego części po raz trzeci lub kolejny, zdaje 

ten egzamin lub jego część na zasadach określonych dla egzaminu eksternistycznego 

zawodowego, z tym że tego zdającego nie dotyczy wykaz zawodów, o którym mowa w 

art. 10 ust. 6. 

3. Zdający, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 5 i 6, który przystąpił do egzaminu 

zawodowego i nie uzyskał z jednej części tego egzaminu wymaganej do zdania liczby 

punktów, ma prawo przystąpić do tej części egzaminu zawodowego w kolejnych 

terminach jego przeprowadzania przez okres 5 lat, licząc od dnia, w którym 

przystąpił do tego egzaminu po raz pierwszy. 

4. Po upływie 5 lat, licząc od dnia zakończenia roku szkolnego, w którym zdający po raz 

pierwszy: 

1) przystąpił do egzaminu zawodowego i nie uzyskał z jednej lub obu części tego 

egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów albo 

2) przystąpił do egzaminu zawodowego, którego część pisemna lub część praktyczna 

egzaminu zawodowego została unieważniona, albo 

3) nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w 

wyznaczonym terminie 

– zdający ten przystępuje do egzaminu zawodowego w pełnym zakresie.> 

[Art. 44zzzv. 

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

szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie, w tym: 
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1) zakres danych, które powinna zawierać deklaracja o przystąpieniu do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, oraz tryb składania tej deklaracji, 

2) zakres i terminy przekazywania dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji 

niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w 

tym informacji zawartych w deklaracjach, o których mowa w art. 44zzzg, 

3) tryb wydawania opinii, o której mowa w art. 44zzzf ust. 6, 

4) skład zespołów, o których mowa w art. 44zzzi ust. 4, 

5) szczegółowe zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów 

nadzorujących, o których mowa w art. 44zzzi, egzaminatorów i zespołów egzaminatorów w 

zakresie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a także 

nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie, 

6) zakres informacji, które zamieszcza się w protokołach, o których mowa w art. 44zzzi ust. 6, 

7) sposób postępowania z materiałami egzaminacyjnymi dostarczanymi do szkół, placówek, o 

których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, pracodawców, podmiotów 

prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - 

Prawo oświatowe, w tym tryb zgłaszania nieprawidłowości w tym zakresie, 

8) sposób organizacji i przeprowadzania każdej części egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia lub nagłego 

zakłócenia przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w miejscu innym 

niż szkoła, placówka, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, u danego 

pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, o 

którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, ze względu na stan zdrowia 

zdającego lub jego niepełnosprawność, 

9) termin przechowywania prac zdających oraz dokumentacji egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, 

10) zakres informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 44zzzl ust. 4, termin 

złożenia tego wniosku oraz tryb udzielania i przedłużania upoważnienia szkołom, 

placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, pracodawcom oraz 

podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 

2 ustawy - Prawo oświatowe, 

11) osoby, które nie wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego i nie biorą udziału w 
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przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które mogą 

przebywać w sali egzaminacyjnej podczas tego egzaminu, w tym osoby, które mogą 

występować w charakterze obserwatorów podczas egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, 

12) wysokość opłat pobieranych za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

przeprowadzany dla uczniów - młodocianych pracowników, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 Kodeksu pracy, oraz dla osób dorosłych, 

o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 4, oraz możliwość zwalniania osób o niskich 

dochodach z całości lub części opłat za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

oraz tryb tego zwalniania 

- z uwzględnieniem konieczności zapewnienia właściwej organizacji i przebiegu oraz 

właściwego dokumentowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

zapewnienia w składzie zespołów, o których mowa w art. 44zzzi ust. 4, co najmniej jednej 

osoby zatrudnionej w innej szkole lub w placówce, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - 

Prawo oświatowe, zapewnienia możliwości wglądu, o którym mowa w art. 44zzzt ust. 1, 

oraz że wysokość opłaty za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie nie może być 

wyższa niż koszt przeprowadzania tego egzaminu.] 

 

<Art. 44zzzv. 

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

szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego, w tym: 

1) zakres danych, które powinna zawierać deklaracja o przystąpieniu do egzaminu 

zawodowego, oraz tryb składania tej deklaracji, 

2) zakres i terminy przekazywania dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej 

informacji niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego, w tym 

informacji zawartych w deklaracjach, o których mowa w art. 44zzzg, 

3) tryb wydawania opinii, o której mowa w art. 44zzzf ust. 6, 

4) skład zespołów, o których mowa w art. 44zzzi ust. 4, 

5) szczegółowe zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów 

nadzorujących, o których mowa w art. 44zzzi, egzaminatorów i zespołów 

egzaminatorów w zakresie części praktycznej egzaminu zawodowego, a także 

nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu zawodowego, 

6) wymagania jakie musi spełnić asystent techniczny, o którym mowa w art. 44zzzia ust. 
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1, oraz zadania asystenta technicznego, 

7) zakres informacji, które zamieszcza się w protokołach, o których mowa w art. 44zzzi 

ust. 6, 

8) sposób postępowania z materiałami egzaminacyjnymi dostarczanymi do szkół, 

placówek lub centrów, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, 

pracodawców, podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których 

mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, w tym tryb zgłaszania 

nieprawidłowości w tym zakresie, 

9) sposób organizacji i przeprowadzania każdej części egzaminu zawodowego, sposób 

postępowania w sytuacjach zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu 

zawodowego, przeprowadzania egzaminu zawodowego w miejscu innym niż szkoła, 

placówka lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, u 

danego pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs 

zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, ze względu 

na stan zdrowia zdającego lub jego niepełnosprawność, 

10) termin przechowywania prac zdających oraz dokumentacji egzaminu 

zawodowego, 

11) zakres informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 44zzzl ust. 4, 

termin złożenia tego wniosku oraz tryb udzielania i przedłużania upoważnienia 

szkołom, placówkom lub centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo 

oświatowe, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy 

zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, 

12) osoby, które nie wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego i nie biorą udziału w 

przeprowadzaniu egzaminu zawodowego, które mogą przebywać w sali 

egzaminacyjnej podczas tego egzaminu, w tym osoby, które mogą występować w 

charakterze obserwatorów podczas egzaminu zawodowego, 

13) wysokość opłat pobieranych za egzamin zawodowy przeprowadzany dla uczniów 

będących młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania 

zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem oraz dla osób dorosłych, 

o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 5, oraz możliwość zwalniania osób o niskich 

dochodach z całości lub części opłat za egzamin zawodowy oraz tryb tego zwalniania 

– z uwzględnieniem konieczności zapewnienia właściwej organizacji i przebiegu oraz 

właściwego dokumentowania egzaminu zawodowego, zapewnienia w składzie 
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zespołów, o których mowa w art. 44zzzi ust. 4, co najmniej jednej osoby zatrudnionej 

w innej szkole, placówce lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo 

oświatowe, zapewnienia możliwości wglądu, o którym mowa w art. 44zzzt ust. 1, oraz 

że wysokość opłaty za egzamin zawodowy nie może być wyższa niż koszt 

przeprowadzania tego egzaminu.> 

Art. 44zzzw. 

1. [Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji 

Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z 

przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem 

maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym 

przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających odpowiednio do:] 

 <Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji 

Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych 

przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty 

lub egzaminem maturalnym, turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z 

wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, a także konkursów dla uczniów szkół i 

placówek artystycznych, uprawniających odpowiednio do:> 

1) zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, 

[2) przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad lub turniejów w pierwszej kolejności 

do szkół wymienionych w art. 132 ustawy - Prawo oświatowe] 

<2) przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad lub laureatów tych 

konkursów, w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo 

oświatowe > 

- nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania. 

2. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może 

dokonać zmian w wykazie, o którym mowa w ust. 1. Wykaz wraz ze zmianami jest 

ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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Art. 44zzzy. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie ustalone w trybie przepisów ustawy są ostateczne i nie służy na 

nie skarga do sądu administracyjnego. 

Art. 90b. 

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel 

w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do 

edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej 

sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

3. Pomoc materialna przysługuje: 

[1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 

młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do 

czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;] 

<1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o 

uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów 

pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak 

niż do ukończenia 24. roku życia;> 

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - 

do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

[4. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2, przysługują również 

uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży 

i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.] 

Art. 90g. 

1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 

2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką 

średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) 

poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za 

osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej 

dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym 
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przyznaje się to stypendium. 

[2a. Warunek uzyskania co najmniej dobrej oceny zachowania, o którym mowa w ust. 2, nie 

dotyczy uczniów szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych.] 

<2a. Warunek uzyskania co najmniej dobrej oceny zachowania, o którym mowa w ust. 

2, nie dotyczy słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół 

dla dorosłych.> 

3. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może 

ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym 

typie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

4. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz 

uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki. 

5. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej. 

6. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną. 

7. Średnią ocen, o której mowa w ust. 2, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. 

[8. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze 

swoją opinią dyrektorowi szkoły.] 

<8. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

składa wychowawca klasy, a w przypadku branżowej szkoły II stopnia, szkoły 

policealnej i szkoły dla dorosłych – słuchacz, do komisji stypendialnej, która 

przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.> 

9. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie 

(semestrze). 

10. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty 

stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor 

szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w 

porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

11. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ 

prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

<11a. Dyrektor szkoły może przyznać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 
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sportowe również uczniowi zamieszkałemu poza obwodem szkoły, do której 

uczęszcza.> 

12. Przepisy ust. 1-3 i 6-11 stosuje się odpowiednio do kolegium pracowników służb 

społecznych, z tym że wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za 

osiągnięcia sportowe składa słuchacz. 

Art. 90h. 

[1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, 

której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.] 

<1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły 

kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.> 

2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z 

wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje 

szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej 

najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. 

3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na 

okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. 

4. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów. 

Art. 90i. 

1. [Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane 

uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej dla młodzieży, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w 

szczególności:] 

 <Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być 

przyznane uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i 

niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, uzyskującemu 

wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:> 

1) laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady 

przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju; 

2) laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub 

stowarzyszenie naukowe; 

3) uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według 
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indywidualnego programu lub toku nauki; 

4) uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na 

podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia 

wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów; 

5) uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu 

krajowym lub międzynarodowym. 

2. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przyznaje minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza na stronach internetowych 

właściwego ministerstwa liczbę stypendiów oraz wysokość stypendium w każdym roku 

szkolnym. 

Art. 90j. 

1. Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

może być przyznane uczniowi [szkoły artystycznej prowadzącej kształcenie w zawodzie 

artystycznym] <szkoły artystycznej prowadzącej kształcenie zawodowe > . 

2. Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

może być przyznane uczniowi, który uzyskał w okresie (semestrze) bardzo dobrą średnią 

ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych oraz uczniowi - laureatowi 

międzynarodowego lub krajowego konkursu artystycznego. 

3. Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

może być przyznane nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku nauki w danym 

typie szkoły artystycznej i nie częściej niż raz w roku. 

4. Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

przyznaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ogłasza na stronach 

internetowych właściwego ministerstwa liczbę stypendiów oraz wysokość stypendium w 

każdym roku szkolnym. 

Art. 90n. 

1. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje 

administracyjne. 

2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na: 

1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia; 
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2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub 

ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2. 

3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane 

z urzędu. 

4. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w 

szczególności: 

1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców; 

2) miejsce zamieszkania ucznia; 

3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie 

albo oświadczenie o wysokości dochodów, z zastrzeżeniem ust. 5; 

4) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna. 

5. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o 

wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

5a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i ust. 5, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

[6. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku 

szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 

października danego roku szkolnego.] 

<6. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego 

roku szkolnego, a w przypadku: 

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego 

roku szkolnego; 

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego 

roku szkolnego.> 

7. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być 

złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6. 
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Art. 90p. 

1. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym 

gminy. 

2. Udzielanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w: 

1) publicznych szkołach, kolegiach pracowników służb społecznych prowadzonych przez 

jednostki samorządu terytorialnego jest zadaniem własnym tych jednostek; 

[2) publicznych szkołach prowadzonych przez organy niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych jest 

zadaniem organów prowadzących te szkoły.] 

<2) publicznych szkołach prowadzonych przez organy niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego, niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach 

publicznych szkół artystycznych, jest zadaniem organów prowadzących te szkoły.> 

Art. 90t. 

1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy: 

1) wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; 

2) wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

2. (uchylony). 

3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć programy, o których mowa w ust. 1, we 

współpracy z organizacjami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 

650 i 723). 

4. W przypadku przyjęcia programów, o których mowa w ust. 1, organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy [dzieciom i 

młodzieży] <dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki 

samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania >, formy i zakres tej 

pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych 

sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier 

edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby 

edukacyjne na danym obszarze. 

Art. 90u. 

1. Rada Ministrów może przyjąć rządowy program albo programy mające na celu: 
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1) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych; 

2) wspieranie powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów, o których 

mowa w art. 90t ust. 1 pkt 1, tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub 

organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

3) wspieranie powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów, o których 

mowa w art. 90t ust. 1 pkt 2, tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub 

organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

4) wspomaganie tworzenia warunków do sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

uczniami; 

5) wspomaganie organów prowadzących szkoły lub placówki w zapewnieniu bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki lub w podnoszeniu poziomu dyscypliny w szkołach 

lub placówkach; 

6)  rozwijanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz innych grup 

społecznych, w tym wspomaganie organów prowadzących szkoły lub placówki w 

realizacji przedsięwzięć w tym obszarze, w szczególności w zakresie bezpiecznego 

korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

7) wspieranie przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i 

młodzieży. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. W przypadku przyjęcia programu albo programów, o których mowa w ust. 1, Rada 

Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio: 

1) szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz innym grupom 

społecznym objętym programem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, formy i zakres tej 

pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności 

przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby i grupy osób 

uprawnione do pomocy; 

2) szczegółowe warunki dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2, warunki, jakie muszą spełnić te programy, podmioty dokonujące 

oceny programów oraz udział środków własnych niezbędnych do ubiegania się o 

udzielenie dofinansowania, a także sposób i tryb wyboru programów, którym zostanie 
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udzielone dofinansowanie, uwzględniając w szczególności potrzeby edukacyjne na danym 

obszarze, osiągnięcia uczniów, w tym w szczególności wyniki egzaminu ósmoklasisty, 

egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a w 

przypadku ubiegania się o dofinansowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego - 

także udział nakładów na oświatę w budżecie tej jednostki; 

3) szczegółowe warunki dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów, o których 

mowa w ust. 1 pkt 3, warunki, jakie muszą spełnić te programy, podmioty dokonujące 

oceny programów oraz udział środków własnych niezbędnych do ubiegania się o 

udzielenie dofinansowania, a także sposób i tryb wyboru programów, którym zostanie 

udzielone dofinansowanie, uwzględniając w szczególności potrzeby i możliwości 

edukacyjne uczniów, ich osiągnięcia, bazę dydaktyczną niezbędną do realizacji programu, 

przygotowanie kadry pedagogicznej i warunki materialne uczniów; 

4) szczegółowe warunki, formy i tryb wspomagania tworzenia warunków do sprawowania 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, uwzględniając w szczególności tworzenie 

gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla uczniów; 

5) formy i zakres wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków 

nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach lub podnoszeniu poziomu dyscypliny 

w szkołach lub placówkach, sposób podziału środków budżetu państwa przyznanych na 

realizację programu, szczegółowe kryteria i tryb oceny wniosków organów prowadzących 

o udzielenie wsparcia finansowego oraz zakres informacji, jakie powinien zawierać 

wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego, uwzględniając w 

szczególności wymóg skuteczności i efektywności przedsięwzięć podejmowanych w 

ramach programu; 

6)  szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji przedsięwzięć w zakresie rozwijania 

kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych, 

a także warunki i tryb wspomagania organów prowadzących szkoły lub placówki w 

realizacji przedsięwzięć w tym obszarze, w szczególności w zakresie bezpiecznego 

korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, uwzględniając konieczność 

rozwijania umiejętności ułatwiających przystosowanie się do zmian zachodzących w życiu 

społecznym i gospodarczym, możliwość udzielenia wsparcia finansowego organów 

prowadzących szkoły lub placówki oraz wymóg skuteczności i efektywności 

wydatkowania środków budżetowych; 

7) szczegółowe warunki, formy i tryb wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji 
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patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, uwzględniając w szczególności pomoc w 

poznawaniu miejsc pamięci narodowej. 

Art. 92q. 

1. Kurs na kierownika wypoczynku i kurs na wychowawcę wypoczynku mogą być 

prowadzone przez: 

1) publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli; 

[2) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia 

praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego;] 

<2) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia 

zawodowego;> 

3) osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową. 

2. Prowadzenie kursu na kierownika wypoczynku i kursu na wychowawcę wypoczynku przez 

podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wymaga zgody kuratora oświaty właściwego ze 

względu na miejsce prowadzenia kursów. 

3. Zgoda jest wydawana na czas określony, nie dłuższy jednak niż rok. 

4. Zgoda jest wydawana organizatorowi, który zapewni: 

1) bazę dydaktyczną umożliwiającą realizację programu kursów; 

2) kadrę posiadającą przygotowanie zapewniające realizację programu kursu; 

3) program kursu zgodny z programem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 

92t. 

5. Wniosek o udzielenie zgody zawiera: 

1) nazwę lub imię i nazwisko organizatora kursu; 

2) adres siedziby lub adres zamieszkania organizatora kursu; 

3) rodzaj planowanych kursów; 

4) liczbę planowanych kursów, z wyszczególnieniem liczby kursów na kierownika 

wypoczynku i kursów na wychowawcę wypoczynku; 

5) adres miejsca prowadzenia kursów; 

6) planowane terminy przeprowadzenia kursów; 

7) planowany harmonogram kursów zawierający wykaz dni, w których mają się odbywać 

zajęcia, oraz czas trwania poszczególnych zajęć; 
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8) informację o bazie dydaktycznej umożliwiającej realizację kursów; 

9) datę i podpis organizatora kursu. 

6. Do wniosku dołącza się: 

1) wykaz kadry prowadzącej zajęcia zawierający imię, nazwisko i rodzaj prowadzonych zajęć 

oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane przez nią przygotowanie, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 92t; 

2) programy kursów; 

3) kopię dokumentu określającego status prawny organizatora kursów. 

7. Wniosek składa się nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia 

kursów. 

8. Odmowa wydania zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 poz. 1459 i 1669)  

 

Art. 98k. 

1. Stosunek służbowy terytorialnej służby wojskowej powstaje w drodze powołania, na 

podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. 

2. W powołaniu wskazuje się miejsce i okres pełnienia terytorialnej służby wojskowej oraz 

stanowisko służbowe występujące w etacie jednostki wojskowej przeznaczone dla 

żołnierza OT. 

3. Do terytorialnej służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące 

warunki: 

1)   posiada obywatelstwo polskie, 

2)   posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, 

3)   posiada wiek co najmniej osiemnastu lat, 

4)   nie była karana za przestępstwo umyślne, 

5)   nie była przeznaczona do służby zastępczej, 

6)   nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału 

kryzysowego, 

7)   nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie 
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ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału 

organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce 

przewidzianej do militaryzacji, 

8)   posiada wykształcenie: 

a)  co najmniej wyższe - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie 

oficerów, 

b)  [co najmniej średnie] <co najmniej średnie lub średnie branżowe>  - w przypadku 

pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów, 

c)  co najmniej podstawowe - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w 

korpusie szeregowych 

- jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych. 

4. Powołanie do terytorialnej służby wojskowej może być również uzależnione od: 

1)   posiadania przez kandydata na żołnierza OT kwalifikacji wymaganych do zajmowania 

stanowiska służbowego; 

2)   posiadania orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwskazań do 

pełnienia służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji 

psychofizycznych; 

3)   złożenia wniosku wraz z ankietą bezpieczeństwa o przeprowadzenie właściwego 

postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 64 ust. 5. 

5. Pierwszeństwo w powołaniu do terytorialnej służby wojskowej przysługuje: 

1)   osobom posiadającym pobyt stały (zamieszkanie) lub pobyt czasowy powyżej trzech 

miesięcy na obszarze dyslokacji miejsca pełnienia tej służby; 

2)   byłym żołnierzom zawodowym; 

3)   członkom proobronnych organizacji pozarządowych, które podpisały porozumienie o 

współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub dowódcami jednostek wojskowych, 

posiadającym rekomendacje władz tych organizacji; 

4)   absolwentom szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne 

przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa. 

6. W przypadku osób, które wcześniej nie pełniły czynnej służby wojskowej i nie złożyły 

przysięgi wojskowej, powołanie może nastąpić wyłącznie na stanowisko służbowe w 

korpusie szeregowych. 
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U S T A W A   z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 

1076, 1608 i 1629 

Art. 103
2
. 

§ 1. Urlop szkoleniowy, o którym mowa w art. 103
1
 § 2 pkt 1, przysługuje w wymiarze: 

1)   6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych; 

2)   6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego; 

3)   6 dni - dla pracownika przystępującego do [egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe] <egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu 

zawodowego> ; 

4)   21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz 

przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. 

§ 2. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z 

obowiązującym go rozkładem czasu pracy. 

 

Art. 190. 

§ 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie 

przekroczyła 18 lat. 

[§ 2. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat.] 

<§ 2. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat, z zastrzeżeniem 

art. 191 § 2
1
–2

3
.> 

Art. 191. 

§ 1. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:  

1)   ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową; 

2)   przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich 

zdrowiu. 

§ 2. Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu 

przygotowania zawodowego. 

<§ 2
1
. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może 

być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, 

w którym kończy 15 lat. 

§ 2
2
. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, z 

wyjątkiem osoby, o której mowa w § 2
1
, może być zatrudniona na zasadach 
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określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki 

zawodu. 

§ 2
3
. Osoba, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, niemająca 15 lat, 

może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu 

przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej 

pracy. 

§ 2
4
. Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą, o której 

mowa w § 2
2
 i § 2

3
, jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez 

przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskania 

pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 2
5
.  W przypadku osoby, o której mowa w § 2

3
, wymagane jest również uzyskanie 

zezwolenia dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka 

ta osoba, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. 

§ 2
6
. Z osobą, która ukończyła 15 lat i nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, 

może być, na wniosek jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, zawarta umowa 

o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do 

wykonywania określonej pracy, jeżeli: 

1) została ona przyjęta do oddziału przysposabiającego do pracy utworzonego w 

ośmioletniej szkole podstawowej albo 

2) uzyskała zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie 

mieszka, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz uzyskała pozytywną 

opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 2
7
. Z osobą, która ukończyła 15 lat i nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, 

spełniającą obowiązek szkolny poza szkołą, może być, po ukończeniu przez nią 

przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej 

pracy, zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki 

zawodu. Przepis § 2
6
 pkt 2 stosuje się odpowiednio.> 

§ 3. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zasady i warunki odbywania 

przygotowania zawodowego oraz zasady wynagradzania młodocianych w tym okresie. 

§ 4. (uchylony). 

§ 5. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej 

może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których wyjątkowo jest 

dopuszczalne: 
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1)    zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli ośmioletniej szkoły podstawowej; 

2)   zwolnienie młodocianych nieposiadających kwalifikacji zawodowych od odbycia 

przygotowania zawodowego; 

3)  zatrudnianie osób niemających 15 lat, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową; 

4)  zatrudnianie osób niemających 15 lat, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły 

podstawowej. 

<Art. 191
1
. 

Osoba, która ukończyła 18 lat w trakcie nauki w ośmioletniej szkole podstawowej, może 

być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, 

w którym ukończyła tę szkołę.> 

Art. 203. 

§ 1. Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. 

§ 1
1
. Pora nocna dla młodocianego przypada pomiędzy godzinami 22

00
 a 6

00
. [W przypadkach 

określonych w art. 191 § 5 pora nocna przypada pomiędzy godzinami 20
00

 a 6
00

.] <W 

przypadkach określonych w art. 191 § 2
1
–2

3
 i § 2

6
 pora nocna przypada pomiędzy 

godzinami 20
00

 a 6
00

.> 

§ 2. Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie 

mniej niż 14 godzin. 

§ 3. Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin 

nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 441 i 1669)  

 

Art. 2a. 

Wizerunku orła ustalonego dla godła używają: 

1)   organy władzy państwowej; 

2)   organy administracji rządowej; 

3)   gminy, związki międzygminne oraz ich organy; 

4)   powiaty, związki powiatów oraz ich organy; 

4a)  związki powiatowo-gminne oraz ich organy; 
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4b)  związki metropolitalne i ich organy; 

5)   samorządy województw oraz ich organy; 

6)   sądy, prokuratury i komornicy sądowi; 

7)   samorządowe kolegia odwoławcze; 

8)   regionalne izby obrachunkowe; 

9)   jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

10)   jednostki organizacyjne Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, 

Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej Kraju; 

10a)   Służba Ochrony Państwa; 

11)  jednostki organizacyjne Służby Więziennej; 

12)  szkoły publiczne, [szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych] <szkoły 

niepubliczne i niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach publicznej szkoły 

artystycznej>, uczelnie publiczne, uczelnie niepubliczne oraz federacje podmiotów 

systemu szkolnictwa wyższego i nauki; 

13)  inne podmioty, jeżeli przepisy szczególne uprawniają je do używania wizerunku orła. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) 

 

Art. 1. 

1. Ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni 

w: 

1)   publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz placówkach doskonalenia 

nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 

1a, 1b oraz pkt 2 lit. a; 

2)   zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich działających na podstawie 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1654 oraz z 2017 r. poz. 773); 

3)   (uchylony); 

4)   publicznych kolegiach pracowników służb społecznych. 

1a. (uchylony). 
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2. Ustawie podlegają również, w zakresie określonym ustawą: 

1)   nauczyciele mianowani lub dyplomowani zatrudnieni na stanowiskach, na których 

wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w: 

a)  urzędach organów administracji rządowej, 

b)  kuratoriach oświaty, 

c)  specjalistycznej jednostce nadzoru, 

d)  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych, 

e)  organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami 

dla nieletnich oraz szkołami przy zakładach karnych; 

[1a)  nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych 

przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i 

przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej;] 

<1a) nauczyciele zatrudnieni w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz w publicznych szkołach i 

zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych 

i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej;> 

1b)   nauczyciele zatrudnieni w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu 

ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych 

oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy 

nauczają w szkołach rolniczych, oraz publicznej placówce doskonalenia nauczycieli 

przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, o których mowa odpowiednio w 

art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe; 

<1c) nauczyciele skierowani przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

do pracy w szkołach działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół 

Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. 

poz.10), zwanych dalej „szkołami europejskimi”; 

1d) nauczyciele szkół za granicą;> 

2)   nauczyciele zatrudnieni w: 

a)  publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne 

oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, 

[b)  przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, o których mowa w ust. 1 pkt 

1, oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,] 
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<b) przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, o których mowa w ust. 1 

pkt 1, oraz szkołach niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o 

uprawnieniach publicznych szkół artystycznych,> 

c)  
(1)

 publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby 

fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego; 

3)   nauczyciele urlopowani na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o 

związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881); 

4)   pracownicy zatrudnieni u pracodawców niewymienionych w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1-3, 

pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kierowników praktycznej 

nauki zawodu, posiadający kwalifikacje określone dla nauczycieli praktycznej nauki 

zawodu oraz wykonujący pracę dydaktyczną i wychowawczą w wymiarze przewidzianym 

dla tych nauczycieli; 

5)   pracownicy zatrudnieni w Ochotniczych Hufcach Pracy na stanowiskach wychowawców, 

pedagogów oraz na stanowiskach kierowniczych, posiadający kwalifikacje, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, wykonujący pracę dydaktyczną i wychowawczą co najmniej w 

połowie obowiązującego ich czasu pracy. 

 

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców 

i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i 

placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1; 

<1a) nauczycielach szkół za granicą – rozumie się przez to nauczycieli języka polskiego, 

historii, geografii oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach 

funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych 

formach prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą;> 

2)   szkołach bez bliższego określenia - rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki 

oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1, a także odpowiednio ich 

zespoły; 

<2a) szkołach za granicą – rozumie się przez to szkoły funkcjonujące w systemach 

oświaty innych państw oraz inne formy nauczania prowadzone przez organizacje 

społeczne zarejestrowane za granicą; 
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2b) szkołach artystycznych bez bliższego określenia – rozumie się przez to szkoły 

artystyczne i placówki artystyczne;> 

3)   stażu - rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach i 

placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz 

ust. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i 

realizowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a, z tym że w 

przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3, równoważny z odbywaniem 

stażu jest odpowiednio okres zatrudnienia na tych stanowiskach lub czas urlopowania lub 

zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy; 

<3a) stażu nauczyciela szkoły za granicą – rozumie się przez to okres prowadzenia 

przez nauczyciela szkoły za granicą zajęć w szkołach za granicą, bez względu na ich 

wymiar, rozpoczęty i realizowany na zasadach określonych w przepisach rozdziału 

3b; 

3b) prowadzeniu zajęć w szkole za granicą – rozumie się przez to prowadzenie przez 

nauczyciela szkoły za granicą zajęć z języka polskiego, historii, geografii oraz innych 

przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach 

oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje 

społeczne zarejestrowane za granicą;> 

4)   związkach zawodowych - rozumie się przez to związek zawodowy, którego członkiem 

jest nauczyciel, a jeżeli nauczyciel nie jest członkiem żadnego związku, to związek 

zawodowy zrzeszający nauczycieli wskazany przez nauczyciela; 

5)    ustawie - Prawo oświatowe - rozumie się ustawę, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1; 

6)   stopniu naukowym doktora - rozumie się przez to także stopień doktora sztuki[.] <,> 

<7) szkoleniu branżowym – rozumie się przez to obowiązkową formę doskonalenia 

zawodowego nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w 

rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 

oraz placówkach i centrach, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, mającą na celu 

doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania 

pracy i realizowaną odpowiednio u pracodawców lub w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z nauczanym zawodem.> 
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Art. 6a. 

1. 
(3)

 Praca nauczyciela podlega ocenie. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się: 

1)   po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i 

nauczyciela dyplomowanego; 

2)   po zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9g ust. 8; 

[3)   co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, 

nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.] 

<3) co 5 lat pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, 

nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.> 

1a. 
(4)

 W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, upływa w okresie odbywania 

przez nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego stażu na kolejny stopień 

awansu zawodowego, oceny pracy dokonuje się po zakończeniu tego stażu. 

1b. 
(5)

 W razie usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 3 

miesiące, termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ulega przedłużeniu o czas tej 

nieobecności. 

1c. 
(6)

 W przypadku zmiany miejsca zatrudnienia nauczyciela ocena pracy jest dokonywana 

nie wcześniej niż po upływie roku od dnia podjęcia pracy w danej szkole, a termin, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 3, ulega odpowiednio przedłużeniu. 

1d. 
(7)

 Ocena pracy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela 

dyplomowanego może być także dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po 

upływie roku od dokonania oceny poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na 

wniosek: 

1)   nauczyciela; 

2)   organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek 

doskonalenia nauczycieli - kuratora oświaty; 

3)   organu prowadzącego szkołę; 

4)   rady szkoły; 

5)   rady rodziców. 

1e. 
(8)

 Kryteria oceny pracy nauczyciela dotyczą stopnia realizacji obowiązków określonych w 

art. 6 i art. 42 ust. 2 oraz w art. 5 ustawy - Prawo oświatowe i obejmują wszystkie obszary 

działalności szkoły odpowiednio do posiadanego stopnia awansu zawodowego. 

1f. 
(9)

 Kryteria oceny pracy dyrektora szkoły dotyczą stopnia realizacji obowiązków 

określonych w art. 6 i art. 7 oraz w art. 68 ust. 1, 5 i 6 ustawy - Prawo oświatowe, a w 
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przypadku realizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych - także obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 oraz w art. 5 ustawy - 

Prawo oświatowe. 

1g. 
(10)

 Na ocenę pracy nauczyciela i dyrektora szkoły nie mogą mieć wpływu jego 

przekonania religijne i poglądy polityczne, a także odmowa wykonania przez niego 

polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania, że 

wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia albo dobrem publicznym. 

2. 
(11)

 Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie 

dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, a w przypadku oceny pracy 

dokonywanej z własnej inicjatywy oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 - w 

okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie o 

rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy. 

2a. 
(12)

 W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dyrektor szkoły jest obowiązany 

dokonać oceny pracy nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia 

sprawozdania, o którym mowa w art. 9c ust. 3. 

2b. 
(13)

 Do okresów, o których mowa w ust. 2 i 2a, nie wlicza się okresów usprawiedliwionej 

nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 14 dni, oraz okresów ferii 

szkolnych wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego, a w 

przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie 

szkolne - okresów urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwanie co najmniej 14 dni 

kalendarzowych. 

3. (uchylony). 

4. 
(14)

 Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem 

uogólniającym: 

1)   ocena wyróżniająca; 

2)   ocena bardzo dobra; 

3)   ocena dobra; 

4)   ocena negatywna. 

5. 
(15)

 Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu: 

1)   zasięga opinii rady rodziców, z wyjątkiem szkół i placówek, w których nie tworzy się rad 

rodziców; 

2)   w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - zasięga opinii opiekuna 

stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu; 
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3)   może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego; 

4)   na wniosek nauczyciela zasięga, a z własnej inicjatywy może zasięgnąć opinii właściwego 

doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela, a w przypadku braku takiej 

możliwości - opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, a w przypadku 

nauczyciela publicznego kolegium pracowników służb społecznych - opinii opiekuna 

naukowo-dydaktycznego. 

5a. 
(16)

 Rada rodziców przedstawia pisemną opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii przez 

radę rodziców nie wstrzymuje dokonywania oceny pracy. 

5b. 
(17)

 W przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, oceny pracy 

nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne 

stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny, a w przypadku 

innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa 

w art. 1 ust. 2 pkt 2 - nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący. 

5c. 
(18)

 W przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, oceny pracy 

nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze i sprawującego w tej szkole nadzór 

pedagogiczny dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli - dyrektor 

szkoły w porozumieniu z kuratorem oświaty. 

5d. 
(19)

 W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

zajęć na podstawie art. 22 ust. 1 oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w 

której nauczyciel jest zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której 

nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć. 

5e. 
(20)

 W przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 3, oceny pracy nauczyciela po 

zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego dokonuje dyrektor szkoły 

wyznaczony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z dyrektorami 

szkół, w których nauczyciel odbywał staż. 

5f. 
(21)

 Oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego, 

dokonuje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu oceny pracy 

dokonanej przez dyrektora właściwej placówki doskonalenia nauczycieli, w zakresie 

dotyczącym wykonywania zadań doradcy metodycznego. 

6. 
(22)

 Oceny pracy dyrektora szkoły, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie 

obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki 
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dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy dokonuje organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ 

prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny - oceny 

dokonuje ten organ. W przypadku placówek doskonalenia nauczycieli oceny pracy 

dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, nauczyciela, któremu czasowo powierzono 

pełnienie obowiązków dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, oraz nauczyciela 

pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli przez 

okres co najmniej 6 miesięcy dokonuje kurator oświaty w porozumieniu z organem 

prowadzącym placówkę. 

7. 
(23)

 Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły, nauczyciela, 

któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela 

pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy 

po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w 

tej szkole. 

7a. 
(24)

 Do oceny pracy, o której mowa w ust. 6, przepisy ust. 2-2b stosuje się odpowiednio. 

8. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego 

uwag i zastrzeżeń. 

8a. 
(25)

 Nauczyciel, po ustaleniu oceny jego pracy, otrzymuje kartę oceny pracy zawierającą 

ocenę pracy, jej uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania albo 

wniosku o ponowne ustalenie oceny. 

8b. 
(26)

 Przy dokonywaniu oceny pracy do doręczeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 39, 

art. 42, art. 43, art. 44, art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). 

9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje: 

1)   nauczycielowi - prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą; 

2)   dyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie 

obowiązków dyrektora szkoły - prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny jego 

pracy do organu, który tę ocenę ustalił. 

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku 

zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje 

odwołanie. 

10a. 
(27)

 Organ, o którym mowa w ust. 9, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania 
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albo wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy, po rozpatrzeniu odwołania albo wniosku o 

ponowne ustalenie oceny pracy przez zespół oceniający: 

1)   podtrzymuje ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ, o którym mowa w 

ust. 6, albo 

2)   uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ, o którym mowa w ust. 6, 

oraz ustala nową ocenę pracy nauczyciela, albo 

3)   uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ, o którym mowa w ust. 6, 

oraz przekazuje sprawę do ponownego ustalenia oceny pracy, jeżeli ocena pracy została 

dokonana z naruszeniem prawa. 10b. Ocena pracy ustalona przez organ, o którym mowa w 

ust. 9, w wyniku odwołania albo wniosku 

o ponowne ustalenie oceny pracy jest sporządzana w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie. 

11. (uchylony). 

12. 
(28)

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół 

artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich odpowiednio - minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Minister 

Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i 

wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria i tryb dokonywania 

oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, 

szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób 

powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego, 

mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania pracy 

przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, a w przypadku 

nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze także wykonywania obowiązków 

związanych z zajmowanym stanowiskiem, zróżnicowania szczegółowych kryteriów oceny 

pracy dla poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz uwzględnienia w 

szczegółowych kryteriach oceny pracy dokonywanej po zakończeniu stażu stopnia 

realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela. 

13. 
(29)

 (uchylony). 

14. 
(30)

 Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz zakładowych 

organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji 

związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie 

Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240) albo 

jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji 
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związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie 

Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, zrzeszających 

nauczycieli, które przedstawiły dyrektorowi szkoły informację, o której mowa w art. 25
1
 

ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, ustala regulamin 

określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszące się do poziomu spełniania 

poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego oraz uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole. 

15. 
(31)

 W przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, regulamin, o 

którym mowa w ust. 14, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem 

zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór 

pedagogiczny, a w przypadku innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli, 

szkół i placówek, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 - nauczyciel upoważniony przez 

organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii, o których mowa w ust. 14. 

16. 
(32)

 Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organami prowadzącymi 

szkoły, a w przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny - ten organ, po zasięgnięciu opinii organizacji 

związkowych zrzeszających nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 

24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, 

oraz organizacji związkowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 

2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, w skład 

których wchodzą organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli, ustala regulamin 

określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół, nauczycieli, którym czasowo 

powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły oraz nauczycieli pełniących w 

zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy, odnoszące się 

do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 12, oraz uwzględniające specyfikę pracy w 

szkołach, w których dany organ sprawuje nadzór. 

17. 
(33)

 W przypadku placówek doskonalenia nauczycieli regulamin określający wskaźniki 

oceny pracy dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli, którym czasowo 

powierzono pełnienie obowiązków dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, oraz 

nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora placówki doskonalenia 

nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy, odnoszące się do spełniania 

poszczególnych kryteriów oceny pracy, o których mowa w przepisach wydanych na 
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podstawie ust. 12, oraz uwzględniające specyfikę pracy w tych placówkach, ustala kurator 

oświaty w porozumieniu z organami prowadzącymi placówki doskonalenia nauczycieli, po 

zasięgnięciu opinii organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli, 

reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, oraz organizacji związkowych, 

reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, w skład których wchodzą 

organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli. 

18. 
(34)

 Jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek doskonalenia 

nauczycieli - kurator oświaty, nie uzyska porozumienia z organem prowadzącym szkołę 

albo placówkę doskonalenia nauczycieli w sprawie regulaminu, o którym mowa w ust. 16 i 

17, regulamin ten ustala odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny albo kurator 

oświaty. 

Art. 9. 

1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która: 

1)   posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub 

ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są 

to wystarczające kwalifikacje; 

2)   przestrzega podstawowych zasad moralnych; 

3)   spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu. 

1a. (uchylony). 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół 

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

porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, w drodze rozporządzenia, określa 

szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, wskazując w szczególności poziom 

wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i placówek, 

warunki uzyskiwania kwalifikacji do nauczania języków obcych, także poprzez egzaminy 

znajomości języka i wykaz tych egzaminów oraz może określić szkoły i wypadki, w 

których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub 

ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, uwzględniając w szczególności potrzeby 

kształcenia zawodowego. 

[3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może określić, w 

drodze rozporządzenia, szkoły artystyczne i placówki kształcenia artystycznego, w których 
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stanowiska nauczycieli mogą zajmować osoby mające ukończoną szkołę artystyczną II 

stopnia w zakresie kierunku odpowiadającego nauczanym przedmiotom, uwzględniając w 

szczególności rodzaje szkół i placówek kształcenia artystycznego, w których możliwe 

będzie zatrudnienie nauczycieli mających ukończoną szkołę artystyczną II stopnia.] 

<3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może 

określić, w drodze rozporządzenia, szkoły artystyczne, w których stanowiska 

nauczycieli mogą zajmować osoby mające ukończoną szkołę artystyczną II stopnia w 

zakresie kierunku odpowiadającego nauczanym przedmiotom, uwzględniając w 

szczególności rodzaje szkół artystycznych, w których możliwe będzie zatrudnienie 

nauczycieli mających ukończoną szkołę artystyczną II stopnia.> 

 

Art. 9c. 

1. Staż, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień: 

1)   
(40)

 nauczyciela kontraktowego - rok i 9 miesięcy; 

2)   nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego - 2 lata i 9 miesięcy. 

2. Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień 

naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po 

odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy. Dyrektor szkoły może nauczycielowi 

kontraktowemu, który uzyskał awans w sposób określony w art. 9a ust. 3 i ubiega się o 

uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego, skrócić staż do roku i 9 miesięcy. 

3. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez 

dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10. Po 

zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego 

planu. 

3a. Nauczycielowi mianowanemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela 

dyplomowanego, za spełnienie odpowiednich wymagań, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 9g ust. 10, uznaje się także jego odpowiedni dorobek 

zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela 

mianowanego. 

[4. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor 

szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym 

że w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, 

opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel 
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zajmujący stanowisko kierownicze.] 

<4. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż 

dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych 

opiekuna, z tym że w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 

ust. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być 

również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze, a w szkołach, o których mowa 

w art. 1 ust. 2 pkt 1a, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego 

może być również nauczyciel kontraktowy, w tym zajmujący stanowisko 

kierownicze.> 

5. 
(41)

 Zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust. 4, jest udzielanie nauczycielowi 

pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju 

zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za 

okres stażu. 

6. 
(42)

 (uchylony). 

7. 
(43)

 (uchylony). 

8. 
(44)

 (uchylony). 

9. 
(45)

 (uchylony). 

10. 
(46)

 (uchylony). 

11. 
(47)

 (uchylony). 

Art. 9d. 

1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 

14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym 

że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. 

2. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, 

nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego. 

3. 
(48)

 Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9g 

ust. 8. 

4. 
(49)

 Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po 

przepracowaniu w szkole co najmniej 3 lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż 

na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 4 lat od 

dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. 

4a. 
(50)

 Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą 

oceną pracy, może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po 
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przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu 

zawodowego. 

5. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w stanie 

nieczynnym, czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku 

świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w 

ust. 5a, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania 

tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany 

do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. 

5a. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub 

urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku 

gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w 

zdaniu pierwszym oraz w ust. 5, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest 

obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. 

6. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany mogą przerwać staż na swój wniosek w 

każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywają staż w pełnym 

wymiarze. 

7. 
(51)

 Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie 

postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania co najmniej dobrej oceny pracy 

dokonanej w przypadkach, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lub 2. Nauczyciel 

mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 

lat od dnia otrzymania co najmniej dobrej oceny pracy dokonanej w przypadkach, o 

których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lub 2. W razie niedotrzymania terminów złożenia 

wniosków nauczyciele ci są obowiązani do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. 

8. Dyrektor szkoły corocznie, w arkuszu organizacyjnym szkoły, o którym mowa w 

odrębnych przepisach, podaje liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu 

zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w 

roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny, oraz wskazuje terminy 

złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań. 

[9. Nauczyciele skierowani do pracy za granicą w celu wspomagania nauczania języka 

polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w 

języku polskim w środowiskach polonijnych po powrocie do pracy w polskiej szkole mogą 
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złożyć wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego lub postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień 

nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy.] 

<9. Nauczyciel posiadający stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego, który 

prowadził zajęcia w szkole za granicą, może po nawiązaniu stosunku pracy w szkole 

w Rzeczypospolitej Polskiej złożyć wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania 

egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub postępowania 

kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w 

wymiarze rok i 9 miesięcy.> 

Art. 9e. 

[1. 
(52)

 Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący 

co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy 

doktora co najmniej 2 lata, oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy może złożyć 

wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela 

dyplomowanego po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w 

przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 4 

lat.] 

<1. Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy 

wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej 

stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata, oraz legitymujący się co najmniej 

bardzo dobrą oceną pracy może złożyć wniosek o podjęcie postępowania 

kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 5 lat od 

dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela 

posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 4 lat od dnia nadania 

stopnia nauczyciela mianowanego.> 

2. 
(53)

 Nauczyciel mianowany, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 1b, zatrudniony na 

stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, posiadający nieprzerwany 

okres pracy na tym stanowisku wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela 

posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata, może złożyć 

wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela 

dyplomowanego po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w 

przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 4 

lat. 
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3. 
(54)

 Nauczyciel urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie 

ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, którego okres urlopowania lub 

zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy trwa nieprzerwanie co najmniej 3 lata, może 

złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego lub wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień 

nauczyciela dyplomowanego odpowiednio po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia 

nauczyciela kontraktowego i po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela 

mianowanego. 

4. Nauczyciele, którzy w danym roku szkolnym przestali zajmować stanowisko dyrektora 

szkoły, przestali być zatrudnieni na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje 

pedagogiczne, oraz nauczyciele mianowani, pełniący z wyboru funkcje związkowe, którzy 

przestali w danym roku szkolnym korzystać z urlopu lub zwolnienia z obowiązku 

świadczenia pracy, mogą złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na 

stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy, o ile 

staż rozpoczęli z dniem 1 września roku szkolnego następującego bezpośrednio po tym 

roku szkolnym. 

5. Jeżeli w okresie stażu nauczycielowi powierzono stanowisko dyrektora szkoły, zatrudniono 

go na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, urlopowano go lub 

zwolniono z obowiązku świadczenia pracy, do nieprzerwanego okresu, o którym mowa w 

ust. 1-3, zalicza się okres odbytego stażu. 

 

Art. 9f. 

1. Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia 

niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, dyrektor szkoły lub określony 

organ, o którym mowa w art. 9b ust. 4 pkt 2-4, wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt 

nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom 

wykształcenia. 

[2. 
(55)

 Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie 

trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2, 

zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później 

niż w okresie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas 

odbytego stażu otrzymali co najmniej dobrą ocenę pracy.] 

<2. Nauczycielom, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do 
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stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, 

jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż w okresie 3 miesięcy po ustaniu 

poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali co 

najmniej dobrą ocenę pracy.> 

3. 
(56)

 Ocenę pracy, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się przy dokonywaniu oceny pracy 

nauczyciela po zakończeniu całego stażu. 

4. 
(57)

 W przypadku przywrócenia nauczyciela do pracy, do stażu, o którym mowa w art. 9c 

ust. 1, zalicza się okres stażu odbytego przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku 

pracy. 

Art. 9g. 

1. 
(58)

 Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą: 

1)   dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji; 

2)   przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3)   przedstawiciel organu prowadzącego szkołę; 

4)   ekspert z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania; 

5)   opiekun stażu. 

2. Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą: 

1)   przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący; 

2)   przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3)   dyrektor szkoły; 

4)   dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania. 

3. 
(59)

 Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela dyplomowanego powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w 

przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek 

doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i 

ust. 14 ustawy - Prawo oświatowe - kurator oświaty. W skład komisji wchodzą: 

1)   przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli 

placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek doskonalenia nauczycieli, o 

których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy - Prawo 



- 323 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

oświatowe - przedstawiciel kuratora oświaty, jako jej przewodniczący, a w przypadku 

nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 1 - także przedstawiciel organu prowadzącego 

szkołę; 

2)   dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły; 

3)   trzej eksperci z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania. 

4. W pracach komisji, o których mowa w ust. 1-3, o ile nie wchodzi w ich skład, może brać 

również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

5. Na wniosek nauczyciela w skład komisji, o których mowa w ust. 1-3, wchodzi 

przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego. 

5a. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku. 

6. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli mianowanych, o których mowa w art. 9e ust. 2, 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje w przypadku 

nauczycieli zatrudnionych w: 

1)   urzędzie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kuratoriach oświaty, 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i publicznej 

placówce doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym - minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania; 

2)   urzędzie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

specjalistycznej jednostce nadzoru oraz publicznej placówce doskonalenia nauczycieli 

szkół artystycznych - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego; 

3)   organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami 

dla nieletnich oraz szkołami przy zakładach karnych - Minister Sprawiedliwości; 

4)   urzędzie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i urzędach 

wojewódzkich - minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego; 

5)   urzędzie ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz publicznych placówkach 

doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach 

rolniczych - minister właściwy do spraw rolnictwa; 

[6)   urzędzie ministra właściwego do spraw zdrowia oraz publicznej placówce doskonalenia 

nauczycieli przedmiotów zawodowych, o zasięgu ogólnokrajowym, o której mowa 

odpowiednio w art. 8 ust. 14 - minister właściwy do spraw zdrowia;] 
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<6) urzędzie ministra właściwego do spraw zdrowia oraz publicznej placówce 

doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, o 

której mowa w art. 8 ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe – minister właściwy do spraw 

zdrowia;> 

7)  urzędzie ministra właściwego do spraw środowiska - minister właściwy do spraw 

środowiska. 

6a. W skład komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 6, wchodzą: 

1)   przedstawiciel właściwego ministra; 

2)   kierownik jednostki, w której jest zatrudniony nauczyciel ubiegający się o awans, lub jego 

przedstawiciel, z wyjątkiem przypadku ubiegania się o awans przez kierownika jednostki; 

3)   trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania.  

Przepisy ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio. 

7. Komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną dla nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 

3, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela 

dyplomowanego powołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

7a. W skład komisji, o której mowa w ust. 7, wchodzą: 

1)   przedstawiciel właściwego ministra; 

2)   dyrektor szkoły, z której nauczyciel został urlopowany lub zwolniony z obowiązku 

świadczenia pracy; 

3)   trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania.  

Przepisy ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio. 

8. 
(61)

 Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio przed 

komisjami, o których mowa w ust. 1-3, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie 

odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego po odbyciu, na 

wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 

miesięcy, z tym że: 

1)   nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy mogą przystąpić ponownie do egzaminu 

przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole; 

2)   nauczyciel mianowany, w przypadku powtórnego nieuzyskania akceptacji, przed 

kolejnym ubieganiem się o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest obowiązany 

do odbycia stażu w wymiarze określonym w art. 9c ust. 1 pkt 2. 
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8a. Nauczyciele, o których mowa w art. 9e ust. 1-3, którzy nie uzyskali akceptacji lub nie 

zdali egzaminu, mogą ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania 

kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po upływie roku. 

8b. 
(62)

 W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, egzamin, o którym 

mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1, może być przeprowadzany w formie wideokonferencji przy 

wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających przesyłanie dźwięku i 

obrazu w czasie rzeczywistym. 

9. Komisja kwalifikacyjna lub egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie 

odpowiednio o akceptacji lub zdaniu egzaminu. Rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi 

odpowiednio dyrektor szkoły lub organ, który powołał komisję. 

10. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony 

Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób odbywania stażu, 

2)   rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego 

lub egzaminacyjnego, 

3)   zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, 

4)   tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, 

5)   wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów 

nadania stopni awansu zawodowego 

- uwzględniając potrzebę stopniowania i różnicowania wymagań stawianych nauczycielom na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz potrzebę prawidłowego 

przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. 

11. Listę ekspertów prowadzi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

11a. Na listę ekspertów może być wpisana osoba, która: 

1)    posiada co najmniej wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier 

lub równorzędny; 

2)   jest nauczycielem dyplomowanym; 

3)    przepracowała po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego co najmniej 3 lata i w 

tym czasie ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na ekspertów 

organizowane przez publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli, o której mowa w art. 8 

ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo oświatowe, lub publiczną placówkę doskonalenia 

nauczycieli szkół artystycznych, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe; 
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wymóg ukończenia szkolenia nie dotyczy osób, o których mowa w pkt 5 lit. a, 

posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki; 

4)   posiada co najmniej 10-letni staż pracy pedagogicznej, psychologicznej, naukowo-

dydaktycznej albo artystycznej; 

5)   spełnia jeden z następujących warunków: 

a)  jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w szkole wyższej, kształcącym nauczycieli, 

wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1, 

b)  jest nauczycielem zatrudnionym w przedszkolu, szkole, placówce lub innej jednostce 

organizacyjnej, o której mowa w art. 1, 

c)  jest konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej; 

6)   spełnia warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1-4; 

7)   nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną; 

8)   uzyskała rekomendację, zawierającą opis dorobku zawodowego nauczyciela lub 

nauczyciela akademickiego, wydaną przez instytucję lub stowarzyszenie działające w 

systemie oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki lub na ich rzecz albo 

nauczycielski związek zawodowy. 

11b. W przypadku osoby spełniającej warunek, o którym mowa w ust. 11a pkt 5 lit. c, wpis na 

listę ekspertów następuje po akceptacji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego. 

11c. Skreślenie z listy ekspertów następuje: 

1)   na wniosek eksperta; 

2)   na umotywowany wniosek organu powołującego komisję egzaminacyjną lub 

kwalifikacyjną albo organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku: 

a)  dwukrotnego nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach komisji egzaminacyjnej 

lub kwalifikacyjnej, w skład której ekspert został powołany, 

b)  nieprzestrzegania przepisów dotyczących postępowania egzaminacyjnego lub 

kwalifikacyjnego; 

3)   w razie niespełniania warunków, o których mowa w ust. 11a pkt 5 i 6; 

4)   w razie prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną; 

5)   w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa. 

11d. Wpis na listę ekspertów, odmowa wpisu oraz skreślenie z listy następuje w drodze 

decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem 
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właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony 

Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, ramowy program 

szkolenia kandydatów na ekspertów, sposób prowadzenia listy ekspertów, tryb wpisywania 

i skreślania ekspertów z listy, uwzględniając w szczególności podstawowe treści 

programowe szkolenia i minimalny wymiar godzin szkolenia, a także dokumenty 

wymagane od osób ubiegających się o wpis na listę ekspertów oraz zakres danych objętych 

wpisem na listę. 

< Rozdział 3b.  

Awans zawodowy nauczycieli szkół za granicą 

Art. 9j. 

1. Nauczyciele szkół za granicą, z wyjątkiem osób skazanych prawomocnym wyrokiem 

za umyślne przestępstwo, mogą ubiegać się o nadanie stopni awansu zawodowego, o 

których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2–4. 

2. Warunkiem nadania nauczycielowi szkoły za granicą stopnia awansu zawodowego 

jest posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach 

wydanych na podstawie art. 9 ust. 2, odbycie stażu nauczyciela szkoły za granicą 

zakończonego pozytywną oceną realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, o 

której mowa w art. 9q ust. 2, oraz: 

1) w przypadku nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego albo 

nauczyciela mianowanego – zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną; 

2) w przypadku nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego – 

uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy jego dorobku 

zawodowego i przeprowadzonej rozmowie. 

3. Nauczycielowi szkoły za granicą posiadającemu kwalifikacje, o których mowa w art. 9 

ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2, oraz znaczący 

dorobek zawodowy, który w okresie 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o 

nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego przez co najmniej 5 lat szkolnych 

prowadził zajęcia w szkole za granicą, minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania może nadać stopień nauczyciela kontraktowego po przeprowadzeniu 

analizy dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji, 

znaczącego dorobku zawodowego oraz okresu prowadzenia zajęć w szkole za granicą. 

4. Nauczycielowi szkoły za granicą posiadającemu kwalifikacje, o których mowa w art. 9 

ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2, oraz znaczący 
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dorobek zawodowy, który w okresie 20 lat poprzedzających złożenie wniosku o 

nadanie stopnia nauczyciela mianowanego przez co najmniej 15 lat szkolnych 

prowadził zajęcia w szkole za granicą, minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania może nadać stopień nauczyciela mianowanego po przeprowadzeniu 

analizy dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji, 

znaczącego dorobku zawodowego oraz okresu prowadzenia zajęć w szkole za granicą. 

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze decyzji 

administracyjnej, nadaje stopień awansu zawodowego nauczycielowi szkoły za 

granicą spełniającemu warunki wymagane do uzyskania tego stopnia albo odmawia 

jego nadania. 

Art. 9k. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi system 

teleinformatyczny w celu obsługi postępowań związanych z awansem zawodowym 

nauczycieli szkół za granicą, zwany dalej „systemem teleinformatycznym”, oraz 

administruje nim. 

2. System teleinformatyczny w szczególności umożliwia nauczycielom szkół za granicą 

odbywającym staż utrzymywanie kontaktu z opiekunem stażu, a także 

dokumentowanie przebiegu stażu. 

3. Do dostępu do systemu teleinformatycznego są upoważnione osoby realizujące 

zadania w zakresie awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą, nauczyciele 

szkół za granicą ubiegający się o nadanie stopnia awansu zawodowego, osoby 

ubiegające się o wpisanie na listę nauczycieli mogących pełnić funkcję opiekuna stażu 

oraz opiekunowie stażu. 

Art. 9l. 

1. Nauczyciel szkoły za granicą składa wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień awansu 

zawodowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w terminie do dnia 31 

lipca danego roku. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela; 

2) datę i miejsce urodzenia; 

3) numer PESEL – a w przypadku jego braku – rodzaj, serię i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

4) adres do korespondencji; 
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5) numer telefonu; 

6) adres poczty elektronicznej, jeżeli nauczyciel go posiada; 

7) nazwę szkoły za granicą, w której nauczyciel prowadzi zajęcia; 

8) nazwę nauczanego przedmiotu; 

9) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 

pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2; 

10) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego okresu prowadzenia zajęć w 

szkołach za granicą, wydane przez osoby kierujące szkołami za granicą; 

11) akt nadania stopnia awansu zawodowego, jeżeli nauczyciel posiada taki stopień; 

12) oświadczenie, że nauczyciel nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

umyślne przestępstwo. 

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania po sprawdzeniu, czy wniosek 

zawiera dane, o których mowa w ust. 2, w terminie do dnia 31 sierpnia informuje 

nauczyciela o możliwości rozpoczęcia stażu oraz wyznacza mu opiekuna stażu. 

4. Opiekunem stażu nauczyciela szkoły za granicą może być nauczyciel mianowany lub 

dyplomowany szkoły polskiej, o której mowa w art. 4 pkt 29d ustawy – Prawo 

oświatowe, szkoły i zespołu szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – 

Prawo oświatowe, szkoły europejskiej, a także innej szkoły w Polsce – za zgodą 

dyrektora szkoły, wpisany na listę nauczycieli mogących pełnić funkcję opiekuna 

stażu nauczycieli szkół za granicą, prowadzoną przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania. 

5. Nauczyciel zainteresowany pełnieniem funkcji opiekuna stażu nauczyciela szkoły za 

granicą składa wniosek o wpisanie na listę, o której mowa w ust. 4, za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego. 

6. Wniosek o wpisanie na listę, o której mowa w ust. 4, zawiera: 

1) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela; 

2) datę i miejsce urodzenia; 

3) numer PESEL – a w przypadku jego braku – rodzaj, serię i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

4) adres do korespondencji; 

5) numer telefonu; 

6) adres poczty elektronicznej, jeżeli nauczyciel go posiada; 

7) nazwę szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony; 
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8) nazwę nauczanego przedmiotu; 

9) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska 

nauczyciela danego przedmiotu; 

10) zgodę dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, na sprawowanie 

funkcji opiekuna stażu nauczyciela szkoły za granicą; 

11) akt nadania stopnia awansu zawodowego; 

12) dokument potwierdzający odbywanie stażu na stopień awansu zawodowego 

nauczyciela dyplomowanego, jeżeli nauczyciel odbywa taki staż; 

13) dokument potwierdzający pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela szkoły za 

granicą, szkoły w Polsce, szkoły polskiej, o której mowa w art. 4 pkt 29d ustawy – 

Prawo oświatowe, szkoły lub zespołu szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c 

ustawy – Prawo oświatowe, lub szkoły europejskiej, jeżeli nauczyciel taką funkcję 

pełnił. 

7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania po sprawdzeniu, czy wniosek 

zawiera dane, o których mowa w ust. 6, wpisuje nauczyciela na listę, o której mowa w 

ust. 4, albo odmawia wpisania na tę listę. 

Art. 9m. 

1. Staż nauczyciela szkoły za granicą trwa w przypadku ubiegania się o awans na 

stopień: 

1) nauczyciela kontraktowego – rok i 9 miesięcy; 

2) nauczyciela mianowanego albo nauczyciela dyplomowanego – 2 lata i 9 miesięcy. 

2. Nauczyciel szkoły za granicą posiadający stopień awansu zawodowego nauczyciela 

kontraktowego lub nauczyciela mianowanego, który posiada co najmniej stopień 

naukowy doktora, może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu 

zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy. 

 

Art. 9n. 

1. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po 

upływie co najmniej 3 lat prowadzenia zajęć w szkole za granicą od dnia uzyskania 

stopnia nauczyciela kontraktowego, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na 

stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie co najmniej 4 lat prowadzenia zajęć 

w szkole za granicą od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. 

2. Nauczyciel szkoły za granicą rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie 
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później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole za granicą, na 

swój wniosek skierowany do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

złożony w sposób określony w art. 9l ust. 1. 

3. W przypadku rozpoczęcia przez nauczyciela prowadzenia zajęć w szkole za granicą 

po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do 

końca tego roku szkolnego. 

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do dodatkowego stażu, o którym mowa w 

art. 9q ust. 5 i art. 9s ust. 3, oraz do ponownego odbywania stażu, o którym mowa w 

ust. 5. 

5. W przypadku nieprowadzenia przez nauczyciela szkoły za granicą zajęć przez okres 

trwający nieprzerwanie dłużej niż miesiąc staż ulega przedłużeniu o czas 

nieprowadzenia zajęć. W przypadku nieprowadzenia zajęć przez okres dłuższy niż 

rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. 

 

Art. 9o. 

1. W okresie stażu nauczyciel szkoły za granicą realizuje plan rozwoju zawodowego 

zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

uwzględniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9w 

pkt 1. 

2. Nauczycielowi szkoły za granicą ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela 

dyplomowanego za spełnienie odpowiednich wymagań, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 9w pkt 1, uznaje się także jego dorobek zawodowy ze 

szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela 

mianowanego. 

3. Zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w art. 9l ust. 3, jest udzielanie pomocy 

nauczycielowi odbywającemu staż, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w 

okresie stażu planu rozwoju zawodowego, oraz opracowanie opinii o realizacji planu 

rozwoju zawodowego nauczyciela. 

4. Z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który został wyznaczony do 

pełnienia funkcji opiekuna stażu, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 

zawiera umowę cywilnoprawną na okres pełnienia tej funkcji. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości równej 

wysokości dodatku funkcyjnego dla nauczyciela, któremu powierzono funkcję 
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opiekuna stażu, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 7. 

Art. 9p. 

1. Nauczycielowi szkoły za granicą, który w okresie stażu podjął zatrudnienie w szkole w 

Rzeczypospolitej Polskiej, szkole polskiej, o której mowa w art. 4 pkt 29d ustawy – 

Prawo oświatowe, szkole lub zespole szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c 

ustawy – Prawo oświatowe, szkole europejskiej, albo rozpoczął prowadzenie zajęć w 

innej szkole za granicą, do stażu zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli 

otrzymał pozytywną opinię opiekuna stażu o stopniu realizacji planu rozwoju 

zawodowego oraz podjął zatrudnienie lub rozpoczął prowadzenie zajęć nie później 

niż w okresie 12 miesięcy od dnia zakończenia prowadzenia zajęć w szkole za granicą. 

2. Opinię, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się przy dokonywaniu oceny realizacji 

planu rozwoju zawodowego nauczyciela za okres całego stażu. 

3. Nauczyciel szkoły za granicą, który w okresie stażu podjął zatrudnienie w szkole w 

Rzeczypospolitej Polskiej szkole polskiej, o której mowa w art. 4 pkt 29d ustawy – 

Prawo oświatowe, szkole lub zespole szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c 

ustawy – Prawo oświatowe, albo szkole europejskiej, kontynuuje staż po uprzedniej 

zmianie planu rozwoju zawodowego, na zasadach określonych w rozdziale 3a. 

Dyrektor szkoły przydziela nauczycielowi nowego opiekuna stażu spośród nauczycieli 

mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych w szkole. 

4. Nauczyciel szkoły za granicą, który rozpoczął prowadzenie zajęć w innej szkole za 

granicą, kontynuuje staż po uprzedniej zmianie planu rozwoju zawodowego, na 

zasadach określonych w niniejszym rozdziale. Opiekunem stażu tego nauczyciela 

pozostaje dotychczasowy opiekun. 

5. Nauczycielowi szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej, który rozpoczął prowadzenie zajęć 

w szkole za granicą, szkole polskiej, o której mowa w art. 4 pkt 29d ustawy – Prawo 

oświatowe, szkole lub zespole szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy 

– Prawo oświatowe, albo szkole europejskiej, do stażu zalicza się okres dotychczas 

odbytego stażu, jeżeli otrzymał co najmniej dobrą ocenę pracy za okres odbytego 

stażu oraz podjął zatrudnienie lub rozpoczął prowadzenie zajęć nie później niż w 

okresie 12 miesięcy od dnia ustania zatrudnienia w szkole w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

6. Nauczyciel szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej, który w okresie stażu rozpoczął 

prowadzenie zajęć w szkole za granicą, kontynuuje staż po uprzedniej zmianie planu 
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rozwoju zawodowego, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. 

Dotychczasowy opiekun stażu, po wpisaniu na listę, o której mowa w art. 9l ust. 4, 

może realizować zadania opiekuna stażu nauczyciela szkoły za granicą. Jeżeli 

dotychczasowy opiekun stażu nie wyraża zgody na realizowanie zadań opiekuna stażu 

nauczyciela szkoły za granicą, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 

wyznacza nauczycielowi nowego opiekuna stażu z listy nauczycieli, o której mowa w 

art. 9l ust. 4. 

7. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany mogą przerwać staż na swój wniosek 

w każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywają staż w 

pełnym wymiarze. 

Art. 9q. 

1. Po zakończeniu stażu nauczyciel szkoły za granicą składa, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania 

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, wraz z opinią opiekuna stażu o 

realizacji zadań wymienionych w planie. Nauczyciel dołącza do sprawozdania z 

realizacji planu rozwoju zawodowego opinie osoby kierującej szkołą za granicą i 

przedstawicielstwa rodziców uczniów uczęszczających do szkoły za granicą – o ile 

takie przedstawicielstwo zostało utworzone – dotyczące jego pracy. Niewydanie opinii 

przez osobę kierującą szkołę lub przedstawicielstwo rodziców w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania wystąpienia o wydanie opinii nie wstrzymuje postępowania o 

nadanie stopnia awansu zawodowego. 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ustala ocenę realizacji planu 

rozwoju zawodowego nauczyciela szkoły za granicą, w terminie 30 dni od dnia 

złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, po zapoznaniu się z opiniami 

dołączonymi do sprawozdania. 

3. Ocena realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, o której mowa w ust. 2, 

może być pozytywna albo negatywna. Ocenę sporządza się w formie pisemnej i 

doręcza nauczycielowi. Ocena zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości 

złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania. 

4. Od oceny realizacji planu rozwoju zawodowego nauczycielowi nie służy odwołanie, 

jednakże nauczyciel niezadowolony z oceny może, w terminie 14 dni od dnia jej 

doręczenia, zwrócić się o ponowne ustalenie oceny przez ministra właściwego do 
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spraw oświaty i wychowania. Ocena realizacji planu rozwoju zawodowego 

nauczyciela ustalona w wyniku wniosku o ponowne ustalenie oceny jest ostateczna. 

5. Jeżeli ostateczna ocena realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela jest 

negatywna, ponowna ocena realizacji planu rozwoju zawodowego może być 

dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy. 

Art. 9r. 

1. Nauczyciel szkoły za granicą, który odbył staż: 

1) na stopień nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego, składa wniosek 

o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny 

realizacji planu rozwoju zawodowego; 

2) na stopień nauczyciela dyplomowanego, może złożyć wniosek o podjęcie 

postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny 

stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego. 

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, składa się do ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku 

niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel jest obowiązany do ponownego 

odbycia stażu w pełnym wymiarze. 

3. Nauczycielom szkół za granicą, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio 

postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego do dnia 31 lipca danego roku, 

wydaje się decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w 

terminie do dnia 30 września danego roku. 

4. Nauczycielom szkół za granicą, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio 

postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego do dnia 30 listopada danego 

roku, wydaje się decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu 

zawodowego w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. 

5. Nauczyciele, o których mowa w art. 9j ust. 3 i 4, składają wniosek o nadanie stopnia 

awansu zawodowego do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wniosek może być złożony w ciągu 

całego roku. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera: 

1) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela; 

2) datę i miejsce urodzenia; 
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3) numer PESEL – a w przypadku jego braku – rodzaj, serię i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

4) adres do korespondencji; 

5) numer telefonu; 

6) adres poczty elektronicznej, jeżeli nauczyciel go posiada; 

7) nazwę szkoły za granicą, w której nauczyciel prowadzi zajęcia; 

8) nazwę nauczanego przedmiotu; 

9) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 

pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2; 

10) dokumenty potwierdzające dorobek zawodowy; 

11) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego okresu prowadzenia zajęć w 

szkołach za granicą, wydane przez osoby kierujące szkołami za granicą; 

12) oświadczenie, że nauczyciel nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

umyślne przestępstwo. 

7. Nauczycielom szkół za granicą, o których mowa w art. 9j ust. 3 i 4, którzy złożyli 

wnioski o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego lub 

nauczyciela mianowanego zgodnie z ust. 5 i 6, minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu 

zawodowego w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o nadanie stopnia 

awansu zawodowego. 

Art. 9s. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania powołuje komisję egzaminacyjną 

dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego albo 

nauczyciela mianowanego oraz komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających 

się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. W skład komisji wchodzą: 

1) dwaj przedstawiciele ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania spośród 

których jeden pełni funkcję przewodniczącego komisji; 

2) dwaj eksperci z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania, o której mowa w art. 9g ust. 11; 

3) opiekun stażu. 

2. Komisja egzaminacyjna i komisja kwalifikacyjna, o których mowa w ust. 1, 

przeprowadzają odpowiednio postępowanie egzaminacyjne lub kwalifikacyjne na 

wniosek nauczyciela skierowany do ministra właściwego do spraw oświaty i 
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wychowania. 

3. Nauczyciel, który nie zdał egzaminu przed komisją egzaminacyjną albo nie uzyskał 

akceptacji komisji kwalifikacyjnej, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie 

postępowania egzaminacyjnego albo kwalifikacyjnego po odbyciu, za zgodą ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, dodatkowego stażu w wymiarze 9 

miesięcy. 

4. Komisja egzaminacyjna i komisja kwalifikacyjna, o których mowa w ust. 1, mogą 

przeprowadzić odpowiednio egzamin i rozmowę kwalifikacyjną w formie 

wideokonferencji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. 

5. Komisja egzaminacyjna i komisja kwalifikacyjna wydają nauczycielowi 

zaświadczenie odpowiednio o zdaniu egzaminu lub uzyskaniu akceptacji. Minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi rejestr zaświadczeń wydanych 

przez komisje egzaminacyjne i komisje kwalifikacyjne. 

 

Art. 9t. 

1. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi szkoły za granicą, o którym 

mowa w art. 9j ust. 2, zawiera w szczególności: nazwę komisji egzaminacyjnej lub 

kwalifikacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia o zdaniu egzaminu lub 

uzyskaniu akceptacji, stopień awansu zawodowego, a także informację o poziomie 

wykształcenia nauczyciela. 

2. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi szkoły za granicą, o którym 

mowa w art. 9j ust. 3 i 4, zawiera w szczególności: stopień awansu zawodowego, a 

także informację o poziomie wykształcenia nauczyciela. 

3. Nauczycielowi szkoły za granicą, który w trakcie prowadzenia zajęć w szkole uzyskał 

wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu 

zawodowego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek 

nauczyciela, wydaje nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego 

uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia. 

 

Art. 9u. 

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

upoważnić kierownika podległej sobie jednostki organizacyjnej do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą, w 
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tym do wydawania decyzji, o których mowa w art. 9j ust. 5. 

2. Przepisy dotyczące wydawania decyzji w sprawach nadania albo odmowy nadania 

stopnia awansu zawodowego nauczycielom szkół za granicą przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania stosuje się odpowiednio do kierownika 

jednostki organizacyjnej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 

1. Do decyzji podjętych przez tego kierownika stosuje się odpowiednio art. 127 § 3 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

Art. 9w. 

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

1) zakres wymagań niezbędnych do uzyskania poszczególnych stopni awansu 

zawodowego, 

2) sposób odbywania stażu, 

3) zakres spraw, które powinna określać umowa z opiekunem stażu, 

4) rodzaj dokumentacji dołączanej do wniosku o podjęcie postępowania 

egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego, 

5) osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela, o którym mowa w art. 

9j ust. 3 i 4, które mogą być uznane za znaczący dorobek zawodowy, 

6) sposób przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego, 

7) wzory zaświadczeń o zdaniu egzaminu lub uzyskaniu akceptacji oraz wzory aktów 

nadania stopni awansu zawodowego nauczycielom, o których mowa w art. 9j ust. 2–4, 

8) sposób przetwarzania danych i zakres dostępu do systemu teleinformatycznego przez 

osoby upoważnione 

– uwzględniając potrzebę stopniowania i różnicowania wymagań stawianych 

nauczycielom szkół za granicą na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz 

potrzebę prawidłowego przeprowadzania postępowań egzaminacyjnych i 

kwalifikacyjnych.> 

Art. 10a. 

<1.> W przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, 

o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o 

pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). 
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<2. W przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub 

wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powierzenie 

prowadzenia tych zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o 

pracę, jeżeli w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy 

charakterystyczne dla stosunku pracy. 

3. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2, prowadzący zajęcia na innej podstawie niż 

umowa o pracę, musi spełniać warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4. 

Przepis art. 10 ust. 8a stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 17. 

1. Zasady powierzania stanowisk kierowniczych w szkole określają odrębne przepisy. 

2. Nauczyciele mianowani lub dyplomowani zatrudnieni na stanowisku kuratora oświaty oraz 

nauczyciele przechodzący do pracy w urzędach administracji rządowej, kuratoriach 

oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych, 

specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujących nadzór pedagogiczny 

nad zakładami poprawczymi oraz schroniskami dla nieletnich na stanowiska wymagające 

kwalifikacji pedagogicznych oraz nauczyciele, z którymi został nawiązany stosunek pracy 

na podstawie wyboru na okres pełnienia funkcji z wyboru, otrzymują urlop bezpłatny na 

czas zajmowania tych stanowisk lub pełnienia tych funkcji. 

[2a. Nauczyciele skierowani w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 

47 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe do pracy w szkołach działających na podstawie 

Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, zwanych dalej "szkołami europejskimi", 

otrzymują urlop bezpłatny na czas skierowania.] 

<2a. Nauczyciele skierowani przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

do pracy w szkołach europejskich otrzymują urlop bezpłatny na czas skierowania.> 

3. Nauczyciele, o których mowa w ust. 2 i 2a, zajmujący stanowisko dyrektora szkoły, 

obowiązani są do złożenia rezygnacji z zajmowanego stanowiska przed udzieleniem im 

urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 2 i 2a. 

 

Art. 33a. 

[1. Nauczycielowi dyplomowanemu legitymującemu się co najmniej trzyletnim okresem pracy 

w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną 

pracy przysługuje dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości 16% kwoty bazowej, 
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określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.] 

<1. Nauczycielowi dyplomowanemu legitymującemu się co najmniej trzyletnim okresem 

pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz 

wyróżniającą oceną pracy uzyskaną w okresie ostatnich 3 lat pracy przysługuje 

dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości 16% kwoty bazowej, określanej dla 

nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.> 

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć, ma prawo 

do dodatku za wyróżniającą pracę w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia. 

3. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, nabywa prawo do dodatku za wyróżniającą pracę: 

1)   z dniem 1 stycznia - w przypadku uzyskania ostatecznej wyróżniającej oceny pracy w 

okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy; 

2)   z dniem 1 września - w przypadku uzyskania ostatecznej wyróżniającej oceny pracy w 

okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego. 

[4. Prawo do dodatku za wyróżniającą pracę wygasa z ostatnim dniem miesiąca 

kalendarzowego, w którym uzyskana przez nauczyciela ocena pracy niższa niż ocena 

wyróżniająca stała się ostateczna.] 

<4. Prawo do dodatku za wyróżniającą pracę wygasa z ostatnim dniem miesiąca 

kalendarzowego, w którym upływają 3 lata od dnia nabycia przez nauczyciela prawa 

do dodatku za wyróżniającą pracę, a jeżeli przed upływem tego terminu nauczyciel 

uzyska ocenę pracy niższą niż ocena wyróżniająca – z ostatnim dniem miesiąca 

kalendarzowego, w którym uzyskana przez nauczyciela ocena pracy niższa niż ocena 

wyróżniająca stała się ostateczna.> 

5. Dodatku za wyróżniającą pracę nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych 

na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3. 

 

Art. 42. 

1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 

godzin na tydzień. 

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia 

nauczyciel obowiązany jest realizować: 

1)   zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami 

lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na 

podstawie ust. 4a albo ust. 7; 
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2)   inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia 

opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów; 

3)   zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i 

doskonaleniem zawodowym. 

2a. Nauczyciel, na swój wniosek złożony na piśmie do dyrektora szkoły przed rozpoczęciem 

zajęć w danym roku szkolnym, może realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i 

opiekuńcze w wymiarze określonym w ust. 4a. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na 

realizację zajęć w danym roku szkolnym w ustalonym z nauczycielem wymiarze 

określonym w ust. 4a, jeżeli taka możliwość wynika z zatwierdzonego przez organ 

prowadzący szkołę arkusza organizacyjnego szkoły. 

2b. W ramach: 

1)   zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w 

przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego; 

2)    innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, o których mowa w 

ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio: 

egzaminu ósmoklasisty, <egzaminu zawodowego,> egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu 

maturalnego - z wyjątkiem części ustnej. 

2c. Nauczyciel prowadzi zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w ramach zajęć, o 

których mowa w ust. 2 pkt 1. 

2d. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel nie prowadzi 

zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

<2e. Nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczyciele praktycznej 

nauki zawodu, zatrudnieni w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w 

rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 

oraz placówkach i centrach, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy odbywają 

szkolenia branżowe w ramach zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 3.> 

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 

rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się, z zastrzeżeniem ust. 

2a i 4a, według następujących norm: 
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Lp. Stanowisko - typ (rodzaj) szkoły Tygodniowa liczba godzin 

obowiązkowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych, 

opiekuńczych 

1 2 3 

1 Nauczyciele przedszkoli, z wyjątkiem 

nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-

letnich 

25 

2 Nauczyciele przedszkoli i innych placówek 

przedszkolnych pracujących z grupami 

dzieci 6-letnich 

22 

3 Nauczyciele: przedszkoli specjalnych, szkół 

podstawowych, szkół specjalnych, liceów 

ogólnokształcących, [przedmiotów 

teoretycznych] <teoretycznych 

przedmiotów zawodowych> w szkołach 

prowadzących kształcenie zawodowe, w tym 

w szkołach specjalnych i szkolenia 

rzemieślniczego w schroniskach dla 

nieletnich oraz zakładach poprawczych, 

przedmiotów teoretycznych na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych, 

przedmiotów artystycznych i 

ogólnokształcących w szkołach 

artystycznych [i innych placówkach 

kształcenia artystycznego] 

18 

4 (uchylona)   

5 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we 

wszystkich typach szkół i na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych 

[22] <20> 

6 Wychowawcy świetlic szkolnych i 

półinternatów (z wyjątkiem wychowawców 

26 
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świetlic szkół specjalnych), świetlic i 

klubów środowiskowych, w tym: 

profilaktyczno-wychowawczych i 

terapeutycznych, wychowawcy 

młodzieżowych ośrodków socjoterapii 

7 Wychowawcy internatów, burs, ogrodów 

jordanowskich, świetlic dworcowych, 

stałych szkolnych schronisk młodzieżowych 

30 

8 

     

Wychowawcy:   

a) w zakładach opiekuńczo-leczniczych dla 

dzieci, 

26 

b) w domach wczasów dziecięcych 26 

  - w tym na zajęcia dydaktyczne, 10 

c) w specjalnych ośrodkach szkolno-

wychowawczych, zakładach 

poprawczych, schroniskach dla 

nieletnich, świetlicach szkół 

specjalnych, młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych, zespołach 

pozalekcyjnych zajęć wychowawczych 

zorganizowanych w podmiotach 

leczniczych 

24 

9 Nauczyciele pałaców młodzieży, 

młodzieżowych domów kultury, ognisk 

pracy pozaszkolnej, pozaszkolnych 

placówek specjalistycznych, 

międzyszkolnych ośrodków sportowych 

18 

10 Nauczyciele - bibliotekarze bibliotek szkolnych 30 

11 Nauczyciele poradni psychologiczno-

pedagogicznych 

20 

12 Nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu 

pedagogiki specjalnej zatrudniani 

20 
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dodatkowo w celu współorganizowania 

kształcenia integracyjnego oraz 

współorganizowania kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym 

  

3a. (uchylony). 

3b. (uchylony). 

3c. (uchylony). 

4. (uchylony). 

4a. Zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze mogą być realizowane, z zastrzeżeniem 

ust. 2a, w wymiarze: 

1)   od 19 do 27 godzin - przez nauczycieli, o których mowa w ust. 3 w tabeli w rubryce: 

stanowisko - typ (rodzaj) szkoły, w lp. 3 i 9; 

2)   od 23 do 26 godzin - przez nauczycieli, o których mowa w ust. 3 w tabeli w rubryce: 

stanowisko - typ (rodzaj) szkoły, w lp. 5. 

5. Pracę wykonywaną w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a 

albo ust. 7 uznaje się w zakresie uprawnień pracowniczych za pracę wykonywaną w 

pełnym wymiarze zajęć. 

5a. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z ust. 4a, nie 

może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem godzin doraźnych 

zastępstw. 

5b. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z ust. 3 i dla 

którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje 

obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

powinien nauczać odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach danego roku 

szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą w 

godzinach ponadwymiarowych. 

5c. 
(74)

 Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych 

godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych 
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wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, 

że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. 

Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe. 

6. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko 

kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w 

zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły 

oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w 

ust. 3. 

6a. 
(75)

 Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom, o których mowa w 

ust. 6, korzystającym z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, 

nie przydziela się godzin ponadwymiarowych, chyba że jest to konieczne dla zapewnienia 

realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a za zgodą organu prowadzącego 

szkołę także gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w 

więcej niż jednym oddziale. 

7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę określa: 

1)   zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 

2)   zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w ust. 6, oraz przyznaje zwolnienia 

od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3; 

3)   
(76)

 tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 

a)  nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 

ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli 

kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, 

bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, 

b)  pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin[.] <,> 

< c) nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może 

przekraczać 25 godzin.> 

7a. Zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela, o których mowa w 
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ust. 2 pkt 1, są rejestrowane i rozliczane w okresach tygodniowych odpowiednio w 

dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć. 

7b. 
(77)

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli 

zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich - Minister 

Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zajęć prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, o których mowa w ust. 2 

pkt 1, przez nauczycieli, o których mowa w ust. 3 w tabeli w lp. Ili ust. 7 pkt 3 lit. b, 

uwzględniając zróżnicowaną specyfikę szkół i placówek. 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

Art. 42c. 

1. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień 

pracy. Nauczycielom dokształcającym się, <odbywającym szkolenie branżowe,> 

wykonującym inne ważne społecznie zadania lub - jeżeli to wynika z organizacji pracy w 

szkole - dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy tydzień pracy. 

2. W szkołach, w których praca odbywa się we wszystkie dni tygodnia, nauczyciel korzysta 

co najmniej raz na dwa tygodnie z dwu kolejnych dni wolnych od pracy, z których jeden 

musi przypadać w niedzielę. Nie dotyczy to nauczyciela pracującego w systemie 

kształcenia zaocznego. 

3. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od 

pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie, w 

wysokości ustalonej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 

5. 

4. Za pracę w święto, przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy, 

nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa 

w ust. 3, ze 100% dodatkiem. 

Art. 64. 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie 

szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i 

w czasie ich trwania. 

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, może być zobowiązany przez dyrektora do 
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wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności: 

1)   przeprowadzania egzaminów; 

2)   prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku 

szkolnego; 

3)   opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu 

zawodowym w określonej formie. 

Czynności, o których mowa w pkt 1-3, nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni. 

2a. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko 

kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co najmniej 10 miesięcy 

pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko 

kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni 

roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. 

3. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, 

przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie 

ustalonym w planie urlopów. 

3a. Nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela 

szkoły, o której mowa w ust. 1, oraz szkoły, o której mowa w ust. 3, przysługuje prawo do 

urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, w której nauczyciel realizuje 

większą liczbę godzin zajęć, a w przypadku realizowania w tych szkołach równej liczby 

godzin zajęć nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego 

dla nauczyciela szkoły, o której mowa w ust. 1. 

4. W ramach ustalonego w ust. 1 wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciel ma prawo do 

nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego. 

5. Nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym w szkole, 

w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu 

wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych w ust. 1. Nauczyciel zatrudniony 

przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano 

ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do 

określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć. 

5a. Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której nie są przewidziane ferie szkolne, w przypadku 

nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, ma prawo do 

urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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<5b. Przepis ust. 5a stosuje się odpowiednio do dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz 

nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, 

który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie 

nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.> 

 

Art. 66. 

1. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii 

szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w 

związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu dla poratowania 

zdrowia, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego 

- nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym 

do 8 tygodni. 

[2. W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania 

lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do 

odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do 

odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje 

ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 8 

tygodni w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 1, a nie więcej niż za 

35 dni roboczych w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 3.] 

<2. W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu 

rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby 

wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby 

wojskowej lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego – 

nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, 

nie więcej jednak niż za 8 tygodni w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w 

art. 64 ust. 1, a nie więcej niż za 35 dni roboczych w odniesieniu do nauczycieli, o 

których mowa w art. 64 ust. 2a i 3.> 

3. (uchylony). 

Art. 70a. 

1. W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli <, z uwzględnieniem szkoleń branżowych> - w 

wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
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osobowe nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przepis ust. 1 nie obejmuje finansowania publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i 

bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

3. Podziału środków, o których mowa w ust. 1, dokonuje się po zasięgnięciu opinii 

zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji 

związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie 

Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego albo jednostkami 

organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji 

związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie 

Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, zrzeszających 

nauczycieli. 

<3a. Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których 

mowa w ust. 1, dofinansowuje się: 

1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, 

szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia 

zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia 

nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują 

doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

2) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez 

szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli; 

3) wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli 

prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne ; 

4) koszty udziału nauczycieli, o których mowa w art. 70c ust. 1, w szkoleniach 

branżowych.> 

4. W budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie organizacji doradztwa 

metodycznego na obszarze województwa, w łącznej wysokości 12 400 średnich 

wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego. 

5. Środki na realizację zadania, o którym mowa w ust. 4, w budżetach poszczególnych 

wojewodów wyodrębnia się w wysokości proporcjonalnej do liczby nauczycieli 

zatrudnionych w województwie, ustalonej na podstawie danych systemu informacji 

oświatowej. 

[6. Ze środków, o których mowa w ust. 4, wojewoda udziela jednostkom samorządu 
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terytorialnego prowadzącym placówki doskonalenia nauczycieli zatrudniające doradców 

metodycznych, o których mowa w art. 183 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, dotacji na 

finansowanie wynagrodzenia tych nauczycieli z tytułu powierzonych zadań doradcy 

metodycznego.] 

<6. Ze środków, o których mowa w ust. 4, wojewoda udziela jednostkom samorządu 

terytorialnego prowadzącym placówki doskonalenia nauczycieli zatrudniające 

doradców metodycznych, o których mowa w art. 183 ust. 4 ustawy – Prawo 

oświatowe, dotacji na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem 

nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.> 

7. W budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wyodrębnia się środki na 

realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w 

łącznej wysokości 2700 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego, z 

zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Przepis ust. 7 nie obejmuje finansowania publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o 

zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania. 

<8a. Ze środków, o których mowa w ust. 7, dofinansowuje się: 

1) centralne programy kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

2) zadania w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, zlecane 

szkołom wyższym lub innym podmiotom.> 

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

formy doskonalenia zawodowego nauczycieli i rodzaje wydatków związanych z 

organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, które mogą być 

dofinansowywane ze środków, o których mowa w ust. 1 i 7, oraz szczegółowe kryteria i 

tryb przyznawania tych środków, uwzględniając kompetencje organów wymienionych w 

ust. 1, a także kuratorów oświaty oraz dyrektorów szkół i placówek w zakresie planowania 

i wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.] 

 

[Art. 70b. 

1. Doskonalenie nauczycieli może odbywać się za granicą, na podstawie umów 

międzynarodowych, porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, 

organy prowadzące szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji 

rządowej i placówki doskonalenia, programów edukacyjnych Unii Europejskiej lub na 
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zaproszenie podmiotów zagranicznych. 

2. Okres doskonalenia za granicą jest zaliczany do okresu zatrudnienia nauczyciela w kraju, 

od którego zależą uprawnienia pracownicze, na warunkach określonych w rozporządzeniu, 

o którym mowa w ust. 3. 

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

warunki kierowania za granicę nauczycieli w celu doskonalenia, uwzględniając w 

szczególności: 

1)   możliwość udzielania nauczycielom pozostającym w zatrudnieniu urlopu szkoleniowego 

lub bezpłatnego oraz okres, na jaki udziela się tych urlopów, a także zasady obliczania 

wysokości wynagrodzenia za okres urlopu szkoleniowego; 

2)   możliwość przyznania świadczeń na rzecz rodzin osób, o których mowa w pkt 1; 

3)   organy uprawnione do przyznawania świadczeń oraz udzielania urlopów; 

4)   warunki zaliczania okresu doskonalenia za granicą do okresu zatrudnienia w kraju; 

5)   warunki odwoływania nauczycieli skierowanych za granicę oraz warunki zwrotu 

wypłaconych im świadczeń.] 

<Art. 70c. 

1. Nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczyciele praktycznej nauki 

zawodu, zatrudnieni w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w rozumieniu 

art. 4 pkt 28a lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz 

placówkach i centrach, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, są obowiązani 

doskonalić umiejętności i kwalifikacje zawodowe potrzebne do wykonywania pracy 

poprzez uczestniczenie w szkoleniach branżowych realizowanych w trzyletnich 

cyklach, w łącznym wymiarze 40 godzin w cyklu. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy nauczycieli: 

1) prowadzących działalność gospodarczą związaną z nauczanym zawodem albo 

indywidualne gospodarstwo rolne, którego działalność jest związana z nauczanym 

zawodem, lub 

2) zatrudnionych u pracodawców na stanowiskach związanych z nauczanym zawodem, 

lub 

3) zatrudnionych w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest 

związana z nauczanym zawodem. 

3. Za spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, uznaje się również odpowiednio 

udział nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli 
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praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 1, w formach doskonalenia 

zawodowego realizowanych u pracodawców w ramach regionalnych programów 

operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669). 

4. Szkolenia branżowe organizuje dyrektor szkoły, placówki lub centrum, o których 

mowa w ust. 1. W przypadku nauczyciela zatrudnionego w więcej niż jednej szkole 

lub placówce szkolenia branżowe organizuje dyrektor szkoły lub placówki wskazanej 

przez nauczyciela jako podstawowe miejsce zatrudnienia. 

5. Dyrektor szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1, kieruje nauczyciela 

na szkolenie branżowe odpowiednio u pracodawcy lub w indywidualnym 

gospodarstwie rolnym, z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela. 

6. Dyrektor szkoły zwalnia nauczyciela odbywającego szkolenie branżowe z całości lub 

części dnia pracy, na czas niezbędny, aby punktualnie przybyć na szkolenie oraz na 

czas jego trwania, jeżeli organizacja szkolenia branżowego tego wymaga. 

7. Za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy nauczyciel, o którym mowa w ust. 6, 

zachowuje prawo do wynagrodzenia. 

8. Nauczycielowi odbywającemu szkolenie branżowe w innej miejscowości niż miejsce 

zamieszkania lub miejsce pracy nauczyciela przysługują należności na pokrycie 

kosztów związanych z podróżą służbową na zasadach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

9. Nauczyciel, w terminie 30 dni od dnia zakończenia szkolenia branżowego, przedkłada 

dyrektorowi szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1, informację o 

zakresie i wymiarze odbytego szkolenia branżowego, potwierdzoną przez pracodawcę 

lub osobę prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne. 

10. Nauczyciel skierowany na szkolenie branżowe, który bez uzasadnionych przyczyn 

nie podejmie szkolenia albo je przerwie, jest obowiązany do zwrotu kosztów, o 

których mowa w ust. 8, poniesionych przez szkołę, placówkę lub centrum, o których 

mowa w ust. 1. 

11. Koszty szkolenia branżowego mogą być finansowane: 

1) przez pracodawców lub osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, lub 

2) ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, o którym mowa w art. 69a ust. 1 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, 1149, 1544, 1629, 1669 i 2077), na zasadach dotyczących 
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kursów, lub 

3) ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, o których 

mowa w art. 70a ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 70d, lub 

4) ze środków pochodzących z programów edukacyjnych Unii Europejskiej. 

12. W przypadku realizacji szkoleń branżowych w wymiarze większym niż 40 godzin w 

trzyletnim cyklu, źródłem finansowania tych szkoleń nie mogą być środki, o których 

mowa ust. 11 pkt 2 i 3. 

Art. 70d. 

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

1) rodzaje wydatków związanych z organizacją i prowadzeniem doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, które mogą być dofinansowywane ze środków, o których 

mowa w art. 70a ust. 1,  

2) warunki, tryb i kryteria przyznawania środków, o których mowa w art. 70a ust. 1,   

3) szczegółowe cele szkolenia branżowego oraz tryb i warunki kierowania nauczycieli na 

szkolenia branżowe  

– uwzględniając kompetencje organów wymienionych w art. 70a ust. 1 oraz dyrektorów 

szkół w zakresie planowania i wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli, a także konieczność organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w 

sposób służący podnoszeniu jakości pracy szkół oraz efektywnego gospodarowania 

środkami przeznaczonymi na doskonalenie zawodowe nauczycieli i środkami na 

finansowanie kosztów szkoleń branżowych pochodzącymi z innych źródeł.> 

 

Art. 73. 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po 

przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 

obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia: 

1)   w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia: 

a)  choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub 

b)  choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy 

odgrywają istotną rolę, lub 

2)   na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową  

-   w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. 

1a. Okres siedmioletniej pracy w szkole, o którym mowa w ust. 1, uważa się za nieprzerwany, 
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jeżeli nauczyciel podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu 3 miesięcy po 

ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole. 

2. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla 

poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. 

3. Do okresu siedmioletniej pracy w szkole, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okresy 

czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, 

trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i 

urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres. 

4. Okres siedmioletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać 

bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Wymóg 

siedmioletniego okresu pracy w szkole dotyczy udzielenia pierwszego urlopu dla 

poratowania zdrowia. 

5. W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel zachowuje prawo 

do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do 

innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5. 

6. W przypadku udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze dłuższym niż 30 dni, 

nauczyciel podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do 

wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. 

7. W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać 

stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w 

okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub 

inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając 

termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy. 

8. Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż 

po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. 

Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia 

nie może przekraczać 3 lat. 

9. (uchylony). 

10. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu 

przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby 

zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób 

wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę, orzeka lekarz posiadający uprawnienia 
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do wykonywania badań, o których mowa w art. 229 § 1, 2 i 5 Kodeksu pracy, określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy, wykonujący działalność w 

jednostce służby medycyny pracy, z którą szkoła zawarła umowę, o której mowa w art. 12 

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 

oraz z 2017 r. poz. 60), zwany dalej "uprawnionym lekarzem". 

[10a. Dyrektor szkoły na pisemny wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania 

zdrowia wydaje skierowanie na badanie lekarskie przeprowadzane przez uprawnionego 

lekarza.] 

<10a. Dyrektor szkoły, na pisemny wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla 

poratowania zdrowia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia 

wniosku, wydaje skierowanie na badanie lekarskie przeprowadzane przez 

uprawnionego lekarza.> 

10b. Uprawniony lekarz orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania 

zdrowia na podstawie: 

1)   wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego; 

2)   wyników badań dodatkowych lub konsultacji specjalistycznych, których przeprowadzenie 

uzna za niezbędne; 

3)   dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia. 

10c. Uprawniony lekarz wydaje orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia nauczycielowi 

urlopu dla poratowania zdrowia, określające czas potrzebny na przeprowadzenie 

zalecanego leczenia. 

10d. Nauczycielowi i dyrektorowi szkoły przysługuje odwołanie od orzeczenia lekarskiego, o 

którym mowa w ust. 10c, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania nauczyciela lub ze względu na siedzibę szkoły. W 

przypadku gdy orzeczenie lekarskie zostało wydane przez uprawnionego lekarza 

zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, odwołanie od tego orzeczenia 

wnosi się do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy najbliższego ze względu 

na miejsce zamieszkania nauczyciela lub ze względu na siedzibę szkoły. 

10e. Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się na piśmie w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w ust. 10c, za pośrednictwem 

uprawnionego lekarza, który wydał to orzeczenie. 

10f. Uprawniony lekarz przekazuje odwołanie wraz z kopią dokumentacji badań, o których 

mowa w ust. 10b, podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia odwołania w terminie 7 dni od 
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dnia otrzymania odwołania. 

10g. Podmiot właściwy do rozpatrzenia odwołania, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

odwołania, wydaje orzeczenie lekarskie po przeprowadzeniu badań lekarskich. Orzeczenie 

to jest ostateczne. 

10h. Koszty badań, o których mowa w ust. 10b pkt 1 i 2 oraz ust. 10g, ponosi szkoła. 

10i. Dyrektor szkoły udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie 

orzeczenia lekarskiego. 

10j. Urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację 

uzdrowiskową dyrektor szkoły udziela na podstawie potwierdzonego skierowania, o 

którym mowa w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. 

zm.), na okres ustalony w tym skierowaniu. 

11. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego, w celu udzielenia urlopu dla 

poratowania zdrowia, 

2)   wzór skierowania, o którym mowa w ust. 10a, 

3)   wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania 

zdrowia 

-   uwzględniając konieczność przyjęcia obiektywnych i niezbędnych kryteriów oceny stanu 

zdrowia dokonywanej w celu stwierdzenia potrzeby leczenia oraz określenia czasu na jego 

przeprowadzenie, a także zapewnienia jednolitości stosowanych dokumentów. 

 

Art. 75. 

1. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu 

nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6. 

2. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy, 

wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy. 

[3. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o dyrektorze szkoły, należy przez to rozumieć 

także kierownika szkolnego punktu konsultacyjnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a.] 

<3. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o dyrektorze szkoły, należy przez to 

rozumieć także kierownika szkoły polskiej, o której mowa w art. 4 pkt 29d ustawy – 

Prawo oświatowe > 
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Art. 91a. 

1. Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym w: 

1)   urzędach organów administracji rządowej i kuratoriach oświaty na stanowiskach 

wymagających kwalifikacji pedagogicznych przysługują uprawnienia wynikające z art. 9a-

9i, art. 51, art. 86, art. 88 i art. 90; 

2)   specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujących nadzór pedagogiczny 

nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz szkołami przy zakładach 

karnych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych przysługują 

uprawnienia wynikające z art. 9a-9i, art. 51, art. 63, art. 86, art. 88 i art. 90. 

2. Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym w Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których 

wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, publicznych placówkach doskonalenia 

nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli 

szkół artystycznych, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów 

zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, oraz publicznej placówce 

doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, o których 

mowa odpowiednio w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy - Prawo 

oświatowe, przysługują uprawnienia wynikające z art. 9a-9i, art. 30 ust. 5, art. 32, art. 33, 

art. 47, art. 49 ust. 1 pkt 3, art. 51, art. 63, art. 86-88 i art. 90. 

3. Nauczycielom urlopowanym na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2 

pkt 3, przysługują uprawnienia wynikające z art. 9a-9i, art. 30, art. 31, art. 33, art. 49, art. 

51, art. 73, art. 86-88 i art. 90. 

4. Do nauczycieli zatrudnionych w [publicznych szkołach i szkolnych punktach 

konsultacyjnych] <szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy – Prawo 

oświatowe, oraz publicznych szkołach i zespołach szkół > przy przedstawicielstwach 

dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych mają 

zastosowanie przepisy rozdziałów 2-4, art. 31, art. 42 ust. 1, 2 i 7a, art. 51, art. 63-67 oraz 

rozdziałów 8-11. 

5. W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, przez staż rozumie się 

okres zatrudnienia nauczyciela w [publicznych szkołach i szkolnych punktach 

konsultacyjnych] <szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy – Prawo 

oświatowe, oraz publicznych szkołach i zespołach szkół> przy przedstawicielstwach 

dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych, bez 
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względu na wymiar zatrudnienia, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach rozdziału 3a, z tym że w przypadku nauczycieli, o których 

mowa w art. 9e ust. 1, równoważny z odbywaniem stażu jest odpowiednio okres 

zatrudnienia na tym stanowisku. 

Art. 91b. 

1. Do nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru 

zajęć nie stosuje się przepisów art. 54 ust. 5, art. 72 i art. 86-90. 

2. Do nauczycieli zatrudnionych w: 

1)   
(82)

 przedszkolach, szkołach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, o których 

mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, bez względu na wymiar zatrudnienia, mają zastosowanie 

przepisy art. 6, art. 6a, art. 9, [art. 10a,] art. 11a, art. 26, art. 63 i art. 75-85z; 

2)   
(83)

 placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, bez względu na wymiar 

zatrudnienia, mają zastosowanie przepisy art. 6, art. 6a, art. 9, [art. 10a,] art. 26, art. 63 i 

art. 75-85z; 

3)   
(84)

 przedszkolach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a, oraz szkołach i placówkach, 

o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego 

wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela za trudnionego na stanowisku dyrektora, mają 

zastosowanie przepisy art. 9a-9i, art. 22 ust. 3 i 4, art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51, art. 70a 

ust. 4 i 7, art. 86, art. 88 i art. 90 oraz przepisy wydane na podstawie art. 70a ust. 9; 

4)   
(85)

 przedszkolach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b, oraz innych formach 

wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. c, w wymiarze co 

najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela zatrudnionego na 

stanowisku dyrektora, mają zastosowanie przepisy art. 9a-9i, art. 22 ust. 3 i 4, art. 49 ust. 1 

pkt 2 i 3, art. 51, art. 70a ust. 4 i 7 i art. 88 oraz przepisy wydane na podstawie art. 70a ust. 

9. 

2a. Do pracowników, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4 i 5, mają zastosowanie przepisy 

art. 6, art. 51, art. 63, art. 64 ust. 3, art. 86-88 i art. 90. 

2b. 
(86)

 Nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem przedszkola, szkoły, placówki lub 

innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, który nie 

spełnia warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2-5. Przepisy art. 10 ust. 8a i 8b 

stosuje się odpowiednio. 

2c. 
(87)

 W przypadku publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych 

przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, 
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oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego zadania i kompetencje 

określone w ustawie dla dyrektora szkoły wykonuje osoba kierująca daną inną formą 

wychowania przedszkolnego wyznaczona przez osobę prowadzącą inną formę 

wychowania przedszkolnego. 

<2d. Do nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej 

nauki zawodu, zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzących kształcenie 

zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy – Prawo oświatowe, oraz 

publicznych placówkach i centrach, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, 

prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego, bez względu na wymiar zatrudnienia, mają zastosowanie 

przepisy art. 70c i art. 70d.> 

3. Zakres stosowania ustawy do nauczycieli zatrudnionych w szkołach oraz w placówkach 

oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez kościoły 

i inne związki wyznaniowe określają odrębne przepisy. 

[4. Z nauczycielami, o których mowa w art. 17 ust. 2a, na czas skierowania do pracy w 

szkołach europejskich, nawiązuje się stosunek pracy na podstawie umowy o pracę w 

jednostce organizacyjnej, której zadaniem statutowym jest organizacja i koordynacja 

funkcjonowania szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo 

oświatowe.] 

<4. Do nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1c, stosuje się przepisy rozdziału 

3a oraz art. 17 ust. 2a i 3. Na czas skierowania do pracy w szkołach europejskich 

nauczyciele ci są zatrudniani na podstawie umowy o pracę w jednostce 

organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, 

której zadaniem statutowym jest organizacja i koordynacja funkcjonowania szkół, o 

których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a.> 

5. W okresie wykonywania pracy w szkołach, o których mowa w ust. 4, nauczycielom 

przysługuje wynagrodzenie w wysokości równej ekwiwalentowi pieniężnemu za urlop 

wypoczynkowy, ustalonemu według zasad określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 67 ust. 3. W pozostałym zakresie prawa i obowiązki tych nauczycieli 

określają odrębne przepisy. 

6. Okres wykonywania pracy w szkołach, o których mowa w ust. 4, jest zaliczany do okresu 

pracy, od którego zależą uprawnienia nauczyciela wynikające ze stosunku pracy. 
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U S T A W A   z dnia  22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267) 

 

Art. 3. 

1. Dowodami kwalifikacji zawodowych rzemieślnika są: 

1)    dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej, ponadgimnazjalnej lub 

ponadpodstawowej szkoły o profilu technicznym bądź artystycznym w zawodzie 

(kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła; 

2)   dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła; 

3)   świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie 

odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła; 

4)   zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych w 

zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła. 

2. Rzemieślnik obowiązany jest wykazać się innymi dowodami kwalifikacji zawodowych niż 

określone w ust. 1, jeżeli z przepisów odrębnych ustaw wynika obowiązek posiadania 

takich kwalifikacji. 

3. Dyplomy mistrza i świadectwa czeladnicze mogą być wydawane przez izby rzemieślnicze 

osobom, które złożyły stosowne egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi izb 

rzemieślniczych. 

3a. Podstawę przeprowadzania egzaminów w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi 

rzemiosła stanowią standardy wymagań egzaminacyjnych ustalone przez Związek 

Rzemiosła Polskiego, z zastrzeżeniem ust. 3b. 

[3b. Podstawę przeprowadzania egzaminów w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego, stanowią wymagania określone w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach.] 

<3b. Podstawę przeprowadzania egzaminu czeladniczego w zawodzie określonym w 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669), stanowią wymagania 

określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa 

branżowego.> 

3c. Nadzór nad działalnością komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych sprawuje 

Związek Rzemiosła Polskiego przez: 

1)   przeprowadzanie, zgodnie z planem nadzoru, co najmniej raz w roku kontroli działalności 
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komisji egzaminacyjnych; 

2)   rozpatrywanie nieuwzględnionych przez izbę rzemieślniczą skarg kandydatów 

dotyczących prawidłowości przeprowadzenia egzaminu; 

3)   analizowanie wyników egzaminów oraz formułowanie wniosków. 

3d. Osoby wykonujące czynności z zakresu nadzoru mają prawo wstępu w charakterze 

obserwatora na egzamin, po uprzednim powiadomieniu właściwej izby rzemieślniczej, 

oraz wglądu do prowadzonej przez komisję egzaminacyjną dokumentacji komisji. 

3e. Osoby, o których mowa w ust. 3d, mogą wydawać komisjom egzaminacyjnym zalecenia 

wynikające z przeprowadzonych czynności nadzoru. Komisja egzaminacyjna w ciągu 7 

dni od otrzymania zaleceń może zgłosić wobec nich zastrzeżenia do Związku Rzemiosła 

Polskiego. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Związek Rzemiosła Polskiego 

komisja egzaminacyjna jest obowiązana powiadomić Związek Rzemiosła Polskiego o 

realizacji zaleceń w terminie 30 dni. 

3f. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności komisji egzaminacyjnych 

Związek Rzemiosła Polskiego może wezwać komisję do usunięcia uchybień w 

wyznaczonym terminie, a w przypadku nieusunięcia uchybień - odwołać osoby wchodzące 

w skład komisji lub cały skład komisji albo unieważnić egzamin w całości lub w części. 

3g. Izba rzemieślnicza: 

1)   zatwierdza zadania i pytania egzaminacyjne, opracowane na podstawie standardów 

wymagań, o których mowa w ust. 3a i 3b; 

2)   zatwierdza szczegółowe kryteria oceniania; 

3)   dopuszcza kandydatów do egzaminów; 

4)   informuje kandydatów o wysokości opłaty za egzaminy - przy czym opłata wynosi za 

egzamin: 

a)  mistrzowski - 30% podstawy, 

b)  czeladniczy - 15% podstawy, 

c)  sprawdzający - 5% podstawy, 

d)  poprawkowy - 50% opłaty określonej w lit. a albo b; 

5)   prowadzi dokumentację komisji egzaminacyjnej, w tym ewidencję egzaminów; 

6)   rozpatruje skargi kandydatów dotyczące prawidłowości przeprowadzenia egzaminu; 

7)   organizuje szkolenia dla osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych według 

programu ustalonego przez Związek Rzemiosła Polskiego. 

3ga. Przez podstawę, o której mowa w ust. 3g pkt 4 lit. a-c, należy rozumieć kwotę 
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przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród 

z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego. 

3h. Izba rzemieślnicza może zwolnić osobę przystępującą do egzaminu z opłaty, o której 

mowa w ust. 3g pkt 4. 

3i. Osoby dorosłe uzyskujące i uzupełniające wiedzę i umiejętności zawodowe w formach 

pozaszkolnych, określonych w odrębnych przepisach, mogą przystąpić do egzaminu 

sprawdzającego wybrane kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu odpowiadającego 

danemu rodzajowi rzemiosła. 

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii Związku 

Rzemiosła Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, warunki powoływania komisji 

egzaminacyjnych izb rzemieślniczych, warunki dopuszczania do egzaminu i sposób jego 

przeprowadzania, wysokość wynagrodzenia członków komisji, warunki i tryb wydawania 

oraz wzory świadectw czeladniczych, dyplomów mistrzowskich, zaświadczeń o zdaniu 

egzaminu sprawdzającego, suplementów do świadectw czeladniczych i dyplomów 

mistrzowskich (Europass), umieszczenie znaków graficznych informujących o poziomie 

Polskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. 

poz. 650), a także sposobów wydawania duplikatów i dokonywania legalizacji 

dokumentów przeznaczonych do obrotu z zagranicą oraz wysokość odpłatności za 

wykonywanie tych czynności. 

4a. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4, powinno uwzględniać w szczególności 

wymagania, jakim powinny odpowiadać osoby wchodzące w skład komisji 

egzaminacyjnych, zakres obowiązujących tematów egzaminacyjnych oraz możliwość 

zwolnienia z części egzaminu osoby przystępującej do egzaminu. 

5. Rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle 

obowiązani są spełniać warunki określone odrębnymi przepisami oraz być członkami 

jednej z organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3. 

6. Przygotowanie zawodowe w rzemiośle realizowane jest na zasadach dualnego systemu 

kształcenia. Nadzór nad jego przebiegiem sprawuje izba rzemieślnicza lub z jej 

upoważnienia cech, którego członkiem jest rzemieślnik. 
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U S T A W A   z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) 

 

Art. 116a. 

1. W przypadku policjanta, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą, każdemu z dzieci 

będących na jego utrzymaniu, które w dniu jego śmierci spełniały warunki do uzyskania 

renty rodzinnej, Komendant Główny Policji przyznaje pomoc finansową na kształcenie, ze 

środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Policji. 

[2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, przysługuje uczniom ponadpodstawowych szkół 

publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla 

dorosłych oraz słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników 

służb społecznych, oraz studentom szkół wyższych do czasu ukończenia kształcenia, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.] 

<2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, przysługuje uczniom i słuchaczom 

ponadpodstawowych szkół publicznych i niepublicznych oraz publicznych i 

niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły 

ponadpodstawowej, a także słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, 

oraz studentom szkół wyższych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż 

do ukończenia 25. roku życia.> 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki i tryb przyznawania pomocy, o której mowa w ust. 1, uwzględniając tryb 

przyznawania i wysokość pomocy w zależności od poziomu kształcenia i rodzaju szkoły. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) 

 

Art. 23. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 

1)   wydatków na: 

a)  nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za 

wieczyste użytkowanie gruntów, 

b)  nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków 
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trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład 

nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części, 

c)  ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 powiększają wartość 

środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych 

- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów 

amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania 

przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 

ust. 1 pkt 8 lit. d, oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem działalności 

gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku związanych z 

działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez względu na czas ich 

poniesienia; 

2)   (uchylony); 

3)   (uchylony); 

4)    odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad 

określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej 

równowartość: 

a)  30 000 euro - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w 

rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356), 

b)  20 000 euro - w przypadku pozostałych samochodów osobowych 

- przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski z dnia przekazania samochodu do używania; 

5)   strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej 

sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1; 

6)   strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli 

środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności; 

7)   odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem 

uzyskania przychodów są jednak: 

a)  podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia 

w ciężar kosztów określają odrębne ustawy, 

b)  odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące 

równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu; 
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8)   wydatków na: 

a)  spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek 

(kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na spłatę pożyczki 

(kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, 

jeżeli: 

–  pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca kwotę 

kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy 

pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu), 

–  pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w 

wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy 

pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału, 

b)  spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, 

c)  umorzenie kapitałów pozostających w związku z utworzeniem (nabyciem), 

powiększeniem lub ulepszeniem źródła przychodów; 

9)   odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów; 

9a)   odsetek od udziału kapitałowego wspólnika spółki niebędącej osobą prawną; 

10)   wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku 

prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i 

małoletnich dzieci wspólników tej spółki; 

10a)  
(35)

 wartości pracy osób, o których mowa w art. 3 ustawy o zarządzie sukcesyjnym, na 

rzecz przedsiębiorstwa w spadku; 

11)  darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty 

wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 

pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku 

publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego, z 

przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te 

organizacje; 

12)  podatku dochodowego, podatku od spadków i darowizn; 

13)  jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w 

wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy; 

14)  kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań; 

15)  grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, 
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administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar; 

16)  kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań z tytułu: 

a)  nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, 

b)  niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

  16a) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 

2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 

oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. 

poz. 650), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata produktowa, o 

której mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy; 

16b) dodatkowej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów, o której mowa w art. 17 ust. 2 

ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 578), z tym że kosztem uzyskania przychodów są poniesione opłaty, o 

których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 28a ust. 1 tej ustawy, z wyłączeniem połowy opłaty 

ustalonej zgodnie z art. 28a ust. 4 tej ustawy; 

  16c) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z 

2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest 

poniesiona opłata, o której mowa w art. 72 ust. 2 tej ustawy; 

  16d) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 oraz z 2018 r. 

poz. 650), z tym że kosztem uzyskania przychodów są poniesione wydatki, o których 

mowa w art. 37 ust. 4, oraz poniesione opłaty, o których mowa w art. 38 ust. 2 tej ustawy; 

16e)   dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 13 

czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 

r. poz. 150 i 650), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata 

produktowa, o której mowa w art. 34 ust. 2 tej ustawy; 

17)  wierzytelności odpisanych jako przedawnione; 

18)  odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych 

należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa; 

19)  kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i 

usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad 
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towarów albo wykonanych robót i usług; 

20)   wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności lub ich części, 

które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne i 

których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w ust. 2; 

21)  odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy 

aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części 

należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 14 do przychodów należnych, 

a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 3; 

22)  rezerw, jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie wynika z odrębnych ustaw; 

nie są jednak kosztem uzyskania przychodów rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o 

rachunkowości; 

23)  kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup 

żywności oraz napojów, w tym alkoholowych; 

24)  (uchylony); 

25)   (uchylony); 

26)  kwot dodatkowych opłat rocznych za niezabudowanie bądź niezagospodarowanie 

gruntów w określonym terminie, wynikającym z przepisów o gospodarce 

nieruchomościami; 

27)  udzielonych pożyczek, w tym straconych pożyczek; 

28)  (uchylony); 

29)  wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy o rehabilitacji zawodowej; 

30)  składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, 

z wyjątkiem: 

a)  wpłat podatników prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, 

wypoczynku, sportu i rekreacji na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, 

b)  składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających 

na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku 

podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w 

poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie 

społeczne; jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana 

do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 

odpowiadającej kwocie 114 zł; 

31)  kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze 
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Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie 

podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego; 

32)  naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym 

również od pożyczek (kredytów); 

33)  odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty 

inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji; 

34)   strat z odpłatnego zbycia wierzytelności, w tym w sposób określony w art. 17 ust. 1 pkt 

9, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały 

zarachowane jako przychód należny - do wysokości uprzednio zarachowanej jako 

przychód należny; 

35)  (uchylony); 

36)  wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich 

samochodów na potrzeby wykonywanej działalności: 

a)  w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) w wysokości przekraczającej 

kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, 

b)  w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu 

pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu 

pojazdu, 

określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; 

37)  składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy i inne fundusze celowe 

utworzone na podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii wypłaconych w gotówce 

lub papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym; 

38)   wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów 

(akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa 

w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z 

odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu 

wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia 

tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e; 

38a) wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do czasu 

realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw 

wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia - o ile wydatki te, stosownie 

do art. 22g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego oraz wartości 

niematerialnych i prawnych; 
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38b)   zapłaconych odsetek i prowizji od kredytu, za który nabyto papiery wartościowe, 

udziały (akcje) lub pochodne instrumenty finansowe, przypadających proporcjonalnie na tę 

część kredytu, która nie została wydatkowana na nabycie tych papierów wartościowych, 

udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych; 

38c)   wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) 

przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te stanowią 

koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia otrzymanych 

za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 38 i art. 22 ust. 1f; 

39)  (uchylony); 

40)   umorzonych pożyczek, jeżeli ich umorzenie nie jest związane z postępowaniem 

restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym; 

41)   umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio 

na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości 

zarachowanej jako przychód należny; 

42)   wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o 

zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów są jednak 

świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych oraz koszty, o których mowa w art. 22 ust. 1p pkt 2; 

43)  podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów: 

a)  podatek naliczony: 

–  jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w 

celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od 

podatku od towarów i usług, 

–  w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie 

przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli 

naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub 

wartości niematerialnej i prawnej, 

b)  podatek należny: 

–  w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie 

stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług; 

kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej 

kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek 

naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, 
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–  w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na 

potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, 

–  od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, w 

przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez 

otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości, 

c)   kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględniona w wartości początkowej środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z 

art. 22a-22o, lub dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub 

wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi tej amortyzacji - w tej części, w 

jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług; 

44)  strat powstałych w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ubytków 

wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków; 

45)  odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która 

odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych 

środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy 

opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek 

formie; 

45a) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych: 

a)   nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku, jeżeli: 

–  nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw 

lub 

–  dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub 

–  nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub 

–  nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów 

zaniechano poboru podatku, 

b)  jeżeli przed dniem 1 stycznia 1995 r. zostały nabyte lecz niezaliczone do środków 

trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, 

c)  oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były 

oddane do nieodpłatnego używania; 

45b)   odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i 



- 370 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

prawnych wniesionych do spółki niebędącej osobą prawną w postaci wkładu 

niepieniężnego, stanowiących równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą 

w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how); 

45c)   odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i 

prawnych, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 4-7, jeżeli uprzednio te prawa lub wartości 

były przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest wspólnikiem, nabyte 

lub wytworzone a następnie zbyte - w części przekraczającej przychód uzyskany przez 

podatnika z ich uprzedniego zbycia; 

46)  poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem 

pkt 36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu 

osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej 

kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz 

stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego 

ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do 

prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu; 

47)  składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część 

ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na 

złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z 

dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów 

ubezpieczenia; 

48)  strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów 

powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym; 

49)  wydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych składników 

majątku przedsiębiorstwa, niezaliczanych zgodnie z odrębnymi przepisami do środków 

trwałych - w przypadku stwierdzenia, że składniki te nie są wykorzystywane dla celów 

prowadzonej działalności gospodarczej, lecz służą celom osobistym podatnika, 

pracowników lub innych osób, albo bez uzasadnienia znajdują się poza siedzibą 

przedsiębiorstwa; 

50)  opłat sankcyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wpłacie do budżetu 

państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 

51)  kosztów utrzymania zakładowych obiektów socjalnych, w części pokrytej ze środków 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 
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52)  wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i 

osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysługujących 

pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; 

53)  (uchylony); 

54)  strat (kosztów) powstałych w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków) 

w związku z niewykonaniem umowy; 

55)  niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń 

oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w 

art. 18, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których 

mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1244), <świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym 

mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,> a także 

zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z 

zastrzeżeniem art. 22 ust. 6ba; 

  55a) nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 37 

oraz art. 22 ust. 6bb, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek; 

  55b)   należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, 

świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 2, 5 i 

7-9 cudzoziemcowi, który w okresie świadczenia pracy lub wykonywania osobiście 

działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadał ważnego, wymaganego 

na podstawie odrębnych przepisów, dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a także składek z tytułu tych należności w części finansowanej 

przez płatnika składek oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 

wypłacanych przez zakład pracy temu cudzoziemcowi; 

56)   wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o 

których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137; 

57)   składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów 

ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka, o którym 

mowa w dziale I w grupach 1, 3 i 5 oraz w dziale II w grupach 1 i 2 załącznika do ustawy z 

dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 

r. poz. 999 i 1000), jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i 

umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją 
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zawarto lub odnowiono, wyklucza: 

a)  wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, 

b)  możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy, 

c)  wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie; 

58)  składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconych w roku podatkowym przez podatnika 

zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

59)  dodatkowej opłaty wymierzanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie 

przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; 

60)  (uchylony); 

61)  poniesionych wydatków oraz wartości przekazanych rzeczy, praw lub wykonanych 

usług, wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej 

umowy, w szczególności w związku z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 229 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. 

poz. 20, 305 i 663); 

62)   podatku od wydobycia niektórych kopalin; 

63)   specjalnego podatku węglowodorowego; 

64)   wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw i 

wartości, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 4-7, nabytych lub wytworzonych przez 

podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest wspólnikiem, a następnie 

zbytych - w części przekraczającej przychód uzyskany przez podatnika z ich zbycia; 

65)   podatku, o którym mowa w art. 30g. 

2. Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 20, uważa się te wierzytelności, których 

nieściągalność została udokumentowana: 

1)   postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające 

stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo 

2)    postanowieniem sądu o: 

a)  oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie 

wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie 

tych kosztów, lub 

b)  umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli zachodzi okoliczność, o której mowa w 

lit. a, lub 

c)  zakończeniu postępowania upadłościowego, albo 
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3)   protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty 

procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo 

wyższe od jej kwoty. 

3. Nieściągalność wierzytelności, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 21, uznaje się za 

uprawdopodobnioną, w szczególności gdy: 

1)    dłużnik zmarł, został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość albo 

2)    zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o 

zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie 

z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, lub zostało wszczęte postępowanie 

ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, 

albo 

3)   wierzytelność została zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę 

postępowania egzekucyjnego, albo 

4)   wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika, na drodze powództwa sądowego. 

3a. (uchylony). 

3b. Przepis ust. 1 pkt 46 nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie 

umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1. 

3c. Przepis ust. 1 pkt 43 lit. c stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w 

przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

3d. Przepis ust. 1 pkt 55a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 37 oraz art. 22 

ust. 6bb, do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych. 

3e. Przepisu ust. 1 pkt 38 zdanie po średniku nie stosuje się przy zamianie jednostek 

uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego 

funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, dokonanej na podstawie ustawy 

z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi. 

4. Ilekroć w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie się przez 

to stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio pojemność 

silnika. 

5. Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 36 i 46, powinien być, z wyłączeniem 
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ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej 

przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Do prowadzenia ewidencji przebiegu 

pojazdu obowiązana jest osoba używająca tego pojazdu. W razie braku tej ewidencji 

wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na potrzeby podatnika 

nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

maksymalną wysokość wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców, prowadzących 

działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, na rzecz 

Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za koszt uzyskania przychodów. 

7. Ewidencja przebiegu pojazdu, o której mowa w ust. 5, powinna zawierać co najmniej 

następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer 

rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis 

trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km 

przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów 

i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. 

8. Przepis ust. 1 pkt 38b stosuje się wyłącznie przy określaniu dochodu, o którym mowa w 

art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 30b ust. 2 pkt 1-4. 

9. Przepisu ust. 1 pkt 45a lit. a nie stosuje się do środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, nabytych w drodze darowizny, jeżeli darczyńca dokonywał 

odpisów amortyzacyjnych od tych składników. W tym przypadku stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 22g ust. 12 oraz art. 22h ust. 3 i nie stosuje się przepisu art. 22g ust. 15. 

 

Art. 26. 

1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi 

dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, 

lub art. 25, po odliczeniu kwot: 

1)   (uchylony); 

2)   składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych: 

a)  zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, 

rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, 

b)  potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w 

przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części 
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obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego 

opodatkowaniu 

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) 

zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru 

stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano 

poboru podatku; 

2a)  składek zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe 

ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z 

przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w 

innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 13a-13c; 

2b)  wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika 

w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego; 

3)   (uchylony); 

4)   (uchylony); 

5)   dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które 

uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających 

pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika; 

6)   wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem 

wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika 

będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby 

niepełnosprawne; 

6a)  wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w 

wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   darowizn przekazanych na cele: 

a)  określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których 

mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w 

przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie 
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należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku 

publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e, 

b)  kultu religijnego, 

c)   krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z 

dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty 

rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i 

litrów oddanej krwi lub jej składników<,> 

<d) kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie 

zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 

pkt 4 tej ustawy> 

- w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu; 

10)  (uchylony); 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku 

podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny 

poniesione na rzecz: 

1)   osób fizycznych; 

2)   osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, 

prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu 

elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, 

a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz 

wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. 

6. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za 

kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w 

części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Przy 

określaniu wartości tych darowizn stosuje się odpowiednio art. 19. 

6a. (uchylony). 

6b. Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 oraz 

wynikającego z odrębnych ustaw, są obowiązani wykazać w zeznaniu, o którym mowa w 
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art. 45 ust. 1, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane 

pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres. 

6c. W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać 

urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie 

miesiąca od dnia dokonania zwrotu. 

6d. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do darowizn odliczanych na podstawie odrębnych 

ustaw. 

6e. Prawo do odliczenia darowizny, o której mowa w ust. 1 pkt 9 lit. a, na rzecz organizacji 

określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w 

innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącej działalność 

pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, przysługuje podatnikowi pod 

warunkiem: 

1)   udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, iż na dzień przekazania 

darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 

2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizującą cele określone w art. 4 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i prowadzącą działalność pożytku publicznego w 

sferze zadań publicznych oraz 

2)   istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 

lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita 

Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu 

podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę. 

<6ea. Odliczenie darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 lit. d, stosuje się w przypadku 

gdy przedmiotem darowizny są materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z 

wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, 

zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat. 

6eb. Prawo do odliczenia darowizny, o której mowa w ust. 1 pkt 9 lit. d, przysługuje 

podatnikom osiągającym przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.> 

6f. Odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, nie stosuje się w przypadku, gdy 

podatnik zaliczył wartość przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów na 

podstawie art. 23 ust. 1 pkt 11. 

6g. Odliczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2b, dokonuje się w zeznaniu podatkowym. 

6h. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a, przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno 
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po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te 

lata nie korzystał z tego odliczenia. 

7. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się na 

podstawie: 

1)    dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny 

niż rachunek płatniczy - w przypadku darowizny pieniężnej; 

2)   dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej 

darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku darowizny 

innej niż pieniężna lub innej niż określona w ust. 1 pkt 9 lit. c; 

3)   zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o 

ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę; 

4)   dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane 

identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), 

rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty - w przypadkach innych niż 

wymienione w pkt 1-3. 

7a. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na: 

1)   adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb 

wynikających z niepełnosprawności; 

2)   przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z 

niepełnosprawności; 

3)   zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych 

w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do 

potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa 

domowego; 

4)   zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb 

wynikających z niepełnosprawności; 

5)   odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym; 

6)   odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w 

zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-

opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne; 

7)   opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z 

niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie 

nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł; 
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8)    utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w 

kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł; 

9)   opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby 

uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób 

niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa; 

10)  opłacenie tłumacza języka migowego; 

11)  kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób 

niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia; 

12)  leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w 

danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba 

niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo); 

13)  odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: 

a)  osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego, 

b)  osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci 

niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. 

a; 

14)   używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby 

niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo 

dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia - w wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł; 

15)  odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: 

a)  na turnusie rehabilitacyjnym, 

b)  w zakładach, o których mowa w pkt 6, 

c)  na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11. 

7b. Wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały 

sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w 

jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane 

(dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy 

poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy 

(środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie. 
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7c. W przypadku wydatków, o których mowa w ust. 7a pkt 7, 8 i 14, nie jest wymagane 

posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów 

podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa 

do odliczenia, w szczególności: 

1)   wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez 

nie funkcji przewodnika; 

2)   okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego; 

3)    (uchylony). 

7d. Warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, 

której dotyczy wydatek: 

1)   orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni 

niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub 

2)   decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę 

szkoleniową albo rentę socjalną, albo 

3)   orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na 

podstawie odrębnych przepisów. 

7e. Przepisy ust. 7a-7d i ust. 7g stosuje się odpowiednio do podatników, na których 

utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i 

przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice 

współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku 

podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności 

kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1340), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. 

Do dochodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się alimentów na rzecz 

dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4, oraz zasiłku pielęgnacyjnego. 

7f. Ilekroć w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do: 

1)   I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do 

których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: 

a)  całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo 

b)  znaczny stopień niepełnosprawności; 

2)   II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do 

których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: 

a)  całkowitą niezdolność do pracy albo 
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b)  umiarkowany stopień niepełnosprawności. 

7g. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, może być dokonane również w przypadku, gdy 

osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez 

właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 

1997 r. 

7h. Kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 5, przekraczająca kwotę dochodu, o którym mowa w 

ust. 1, może być odliczona od dochodu uzyskanego w najbliższych kolejno po sobie 

następujących 5 latach podatkowych. 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. (uchylony). 

11. (uchylony). 

12. (uchylony). 

13. (uchylony). 

[13a. Wydatki na cele określone w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały 

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na 

podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone 

podatnikowi w jakiejkolwiek formie.] 

<13a. Wydatki na cele określone w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie 

zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od 

dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c lub nie zostały 

odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.> 

13b. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a, nie dotyczy składek: 

1)   których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na 

podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest 

Rzeczpospolita Polska; 

2)   odliczonych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w 

tym państwie, albo od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2. 

13c. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a, stosuje się pod warunkiem istnienia 

podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub 
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innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita 

Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu 

podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie 

społeczne. 

14. (uchylony). 

15. 
(48)

 Wydatki na cele określone w ust. 1 nie podlegają odliczeniu od dochodu 

przedsiębiorstwa w spadku. 

Art. 30c. 

1. Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów 

specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 

2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. 

2. 
(53)

 Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód ustalony zgodnie z 

art. 9 ust. 1, 2-3b i 5, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e i ust. 4 zdanie pierwsze lub art. 24b ust. 1 i 2, 

lub art. 25. [Dochód ten podatnicy mogą pomniejszać o składki na ubezpieczenie społeczne 

określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a oraz wpłaty na indywidualne konto 

zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust. 1 pkt 2b.] <Dochód ten podatnicy 

mogą pomniejszyć o składki na ubezpieczenie społeczne określone w art. 26 ust. 1 pkt 

2 lit. a i pkt 2a, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone 

w art. 26 ust. 1 pkt 2b oraz o darowiznę, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d, w 

wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% 

dochodu.> Wysokość składek i wpłat ustala się na podstawie dokumentów 

stwierdzających ich poniesienie. 

3. [Składki na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a, 

oraz wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust. 1 

pkt 2b, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały:] 

 <Składki na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i pkt 2a, 

wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust. 1 

pkt 2b oraz dokonane darowizny na cele kształcenia zawodowego określone w art. 26 

ust. 1 pkt 9 lit. d, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały:> 

1)   zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub 

2)   odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 27, lub 

3)    odliczone od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, 

lub 
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4)   zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. 

[3a. Przepisy art. 26 ust. 13b i 13c stosuje się odpowiednio.] 

<3a. Przepisy art. 26 ust 5, 6, 6b, 6c, 6ea, 6eb, 6f, 7, 13b i 13c stosuje się odpowiednio.> 

3b. Odliczenia wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, o którym mowa w 

ust. 2, dokonuje się w zeznaniu podatkowym. 

4. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu 

działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł 

przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a dochody te nie 

są zwolnione od opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania lub gdy z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita 

Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z 

dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W 

tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę 

równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może 

jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która 

proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie. 

5. W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego wyłącznie dochody z 

tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł 

przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są 

zwolnione od podatku dochodowego na podstawie umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, lub gdy z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita 

Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasadę określoną w 

ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

6. Dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji 

rolnej, opodatkowanych w sposób określony w ust. 1, nie łączy się z dochodami 

opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30e i art. 30f. 

 

Art. 35. 

1. Do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane: 

1)   osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z 

zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent, 

2)   
(55)

 uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty 

naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty 
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naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od 

wypłacanych przez nie stypendiów, 

3)   organy zatrudnienia - od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy, 

3a)  wojewódzkie urzędy pracy - od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych, 

4)   areszty śledcze oraz zakłady karne - od należności za pracę przypadającej tymczasowo 

aresztowanym oraz skazanym, 

5)   spółdzielnie - od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, 

zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni, 

6)    oddziały Agencji Mienia Wojskowego - od wypłacanych żołnierzom świadczeń 

pieniężnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o 

zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

7)   centrum integracji społecznej - od wypłacanych świadczeń integracyjnych i 

motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 

czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828 oraz z 2018 r. 

poz. 650), 

[8)   podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką - od świadczeń pieniężnych 

wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z 

dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich,] 

<8) podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką lub staż uczniowski – od 

świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o 

których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich lub 

odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.> 

9)   (uchylony) 

- pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa 

w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b. 

2. 
(56)

 (uchylony). 

3. Zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala 

się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1e, z tym że w przypadku poboru zaliczek od 

emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty. 
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3a. Podatnik przy odbiorze emerytury lub renty, o której mowa w ust. 3, może wpłacić 

płatnikowi ustaloną zaliczkę w złotych. Wpłatę tę uznaje się za zaliczkę potrąconą przez 

płatnika. 

4. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3 zmniejsza się o kwotę, o której mowa w 

art. 32 ust. 3, jeżeli zaliczkę pobierają płatnicy określeni w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, a podatnik 

przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w 

którym zaczął osiągać takie dochody, złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego 

wzoru, że nie osiąga równocześnie innych dochodów, z wyjątkiem określonych w art. 30-

30c oraz art. 30e. Przepis art. 27 ust. 1b pkt 2 stosuje się odpowiednio. 

5. Zaliczkę od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 3a, pobiera się, stosując 

najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, 

pomniejszoną o kwotę, o której mowa w art. 32 ust. 3. Przepisy art. 27 ust. 1b pkt 2 i art. 

32 ust. 1e stosuje się odpowiednio. 

6. Zaliczkę od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 6 i 8, pobiera się, stosując 

najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w ust. 3-8, 

zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, 

pobranej w tym miesiącu przez płatnika ze środków podatnika. 

10. Płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, są obowiązani w terminie 

do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, 

sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru, i 

przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje 

zadania. 

11. (uchylony). 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1036, z późn. zm.) 

Art. 16. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 
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1)   wydatków na: 

a)  nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za 

wieczyste użytkowanie gruntów, 

b)  nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład 

nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części, 

c)  ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość 

środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych 

- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów 

amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania 

przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia; 

2)   (uchylony); 

3)   (uchylony); 

4)    odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad 

określonych w art. 16a-16m, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej 

równowartość: 

a)  30 000 euro - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w 

rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (Dz. U. poz. 317), 

b)  20 000 euro - w przypadku pozostałych samochodów osobowych 

- przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski z dnia przekazania samochodu do używania; 

5)   strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej 

sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1; 

6)   strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli 

środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności; 

7)   (uchylony); 

8)   wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) 

oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w 

funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z 

odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu 

wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia 
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tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e; 

8a)  (uchylony); 

8b)  wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do czasu 

realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw 

wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia - o ile wydatki te, stosownie 

do art. 16g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego oraz wartości 

niematerialnych i prawnych; 

8c)   wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) spółek łączonych lub 

dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych spółkach w przypadku 

połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 8b; wydatki te stanowią 

koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub 

nowo zawiązanej, w wysokości: 

a)  ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub 

dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, 

b)  ustalonej zgodnie z pkt 8 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej 

zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny, 

c)   wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie 

z lit. a lub b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość wydzielanej części majątku 

spółki dzielonej do wartości jej majątku bezpośrednio przed podziałem; pozostała część 

kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów 

(akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie; 

8d)  wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) 

przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te stanowią 

koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia otrzymanych 

za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 8 i art. 15 ust. 1k; 

8e)  wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - 

w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom 

spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w 

art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów 

(akcji); 

8f)    wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez 

wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z 

takiej spółki, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie; 



- 388 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

wydatki te są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tego składnika 

majątku; przepis art. 15 ust. 1t stosuje się odpowiednio; 

9)   odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem 

uzyskania przychodów są jednak: 

a)  podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia 

w ciężar kosztów określają odrębne ustawy, 

b)  odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące 

równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu, 

c)  (uchylona); 

10)  wydatków: 

a)  na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek 

(kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na spłatę pożyczki 

(kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, 

jeżeli: 

–  pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca kwotę 

kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy 

pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu), 

–  pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w 

wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy 

pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału, 

b)  na spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, 

c)  na umorzenie kapitałów pozostających w związku z utworzeniem (nabyciem), 

powiększeniem lub ulepszeniem źródła przychodów, 

d)  (uchylona), 

e)  z tytułu przekazania przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową 

funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu 

fundusz sekurytyzacyjny środków pochodzących ze spłat kredytów (pożyczek), objętych 

sekurytyzacją wierzytelności; 

11)  naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym 

również od pożyczek (kredytów); 

12)  odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty 

inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji; 
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13)  odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów; 

13a)  odsetek od dopłat wnoszonych do spółki w trybie i na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach, a także odsetek od dywidend i innych dochodów z udziału w 

zyskach osób prawnych; 

13b)  odsetek od udziału kapitałowego wspólników spółki niebędącej osobą prawną i spółki, 

o której mowa w art. 1 ust. 3; 

13c)  u podatnika będącego wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną - wartości pracy 

własnej będących osobami fizycznymi innych wspólników tej spółki; przepis stosuje się 

odpowiednio do wartości pracy małżonków i małoletnich dzieci wspólników spółki 

niebędącej osobą prawną; 

13d)   odsetek od pożyczki partycypacyjnej; 

13e)   kosztów finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 uzyskanego w celu 

nabycia udziałów (akcji) spółki - w części, w jakiej pomniejszałyby one podstawę 

opodatkowania, w której uwzględniane są przychody związane z kontynuacją działalności 

gospodarczej tej spółki, w szczególności w związku z połączeniem, wniesieniem wkładu 

niepieniężnego, przekształceniem formy prawnej lub utworzeniem podatkowej grupy 

kapitałowej; 

14)   darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem wpłat na rzecz Polskiej Organizacji 

Turystycznej, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena 

nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku 

od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej 

prowadzonej przez te organizacje; 

15)  podatku dochodowego oraz wpłat z zysku określonych w odrębnych przepisach; 

15a)   kwot wypłacanych tytułem podziału (rozliczenia) wyniku finansowego jednostki (zysku 

netto); 

16)  jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w 

wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy; 

17)  kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań; 

18)  grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, 

administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar; 
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19)  kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań z tytułu: 

a)  nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, 

b)  niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

19a) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 

2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 

oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. 

poz. 650), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata produktowa, o 

której mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy; 

19b) dodatkowej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów, o której mowa w art. 17 ust. 2 

ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 578), z tym że kosztem uzyskania przychodów są poniesione opłaty, o 

których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 28a ust. 1 tej ustawy, z wyłączeniem połowy opłaty 

ustalonej zgodnie z art. 28a ust. 4 tej ustawy; 

19c)  dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z 

2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest 

poniesiona opłata, o której mowa w art. 72 ust. 2 tej ustawy; 

  19d) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 oraz z 2018 r. 

poz. 650), z tym że kosztem uzyskania przychodów są poniesione wydatki, o których 

mowa w art. 37 ust. 4, oraz poniesione opłaty, o których mowa w art. 38 ust. 2 tej ustawy; 

19e) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 

2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, z tym że kosztem 

uzyskania przychodów jest poniesiona opłata produktowa, o której mowa w art. 34 ust. 2 

tej ustawy; 

20)  wierzytelności odpisanych jako przedawnione; 

21)  odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych 

należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej; 

22)  kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i 

usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad 

towarów albo wykonanych robót i usług; 

23)  wydatków na wykup obligacji, pomniejszonych o kwotę dyskonta; 
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24)  (uchylony); 

25)  wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem: 

a)   wierzytelności, w części, w jakiej uprzednio zostały zarachowane do przychodów 

należnych i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w ust. 2, 

b)   wymagalnych a nieściągalnych kredytów (pożyczek) pomniejszonych o kwotę odsetek, 

opłat i prowizji oraz o równowartość rezerw lub odpisów na straty kredytowe albo 

odpisów aktualizujących wartość należności, utworzonych na te kredyty (pożyczki), 

zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów - w przypadku gdy te kredyty 

(pożyczki) udzielone zostały przez jednostkę organizacyjną, której działalność podlega 

nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, uprawnioną do 

udzielania kredytów (pożyczek) na podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady jej 

funkcjonowania, 

ba)   nabytych wierzytelności banku hipotecznego - wymagalnych a nieściągalnych, 

pomniejszonych o kwotę odsetek, opłat i prowizji oraz o równowartość rezerw lub 

równowartość odpisów na straty kredytowe, utworzonych na te wierzytelności banku 

hipotecznego, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, 

c)  strat poniesionych przez bank z tytułu udzielonych po dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji 

albo poręczeń spłaty kredytów i pożyczek, obliczonych zgodnie z pkt 25 lit. b; 

26)   rezerw tworzonych na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność została 

uprawdopodobniona, z wyjątkiem tych rezerw na należności z tytułu udzielonych przez 

bank kredytów (pożyczek) oraz na należności z tytułu udzielonych przez bank gwarancji 

(poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), pomniejszonych o wartość rezerw dotyczącą 

odsetek, prowizji i opłat, które zostały utworzone na pokrycie: 

a)  w bankach, z zastrzeżeniem lit. c: 

–  wymagalnych a nieściągalnych - udzielonych kredytów (pożyczek), 

–  wymagalnych a nieściągalnych należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 1 

stycznia 1997 r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), 

–  udzielonych kredytów (pożyczek), zakwalifikowanych do kategorii wątpliwe, na podstawie 

przepisów, o których mowa w ust. 3 - do wysokości nie większej niż 25% tej kwoty 

kredytu (pożyczki), na którą została utworzona rezerwa, 

–  należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji (poręczeń) 

spłaty kredytów (pożyczek), zakwalifikowanych do kategorii wątpliwe, na podstawie 

przepisów, o których mowa w ust. 3 - do wysokości nie większej niż 25% tej kwoty 
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należności, na którą została utworzona rezerwa, 

b)  w bankach hipotecznych: 

–  wymagalnych a nieściągalnych nabytych wierzytelności banku hipotecznego, 

–  nabytych wierzytelności banku hipotecznego, zakwalifikowanych do kategorii wątpliwe, 

na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3 - do wysokości nie większej niż 25% 

kwoty tej nabytej wierzytelności banku hipotecznego, na którą została utworzona 

rezerwa, 

c)  w bankach, udzielonych przedsiębiorcom realizującym program restrukturyzacji na 

podstawie odrębnych ustaw: 

–  kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii stracone, na podstawie przepisów, 

o których mowa w ust. 3, 

–  należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji 

(poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii stracone, na 

podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3, 

–  kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii wątpliwe, na podstawie 

przepisów, o których mowa w ust. 3 - do wysokości nie większej niż 50% tej kwoty 

kredytu (pożyczki), na którą została utworzona rezerwa, 

–  należności z tytułu udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów 

(pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii wątpliwe, na podstawie przepisów, o 

których mowa w ust. 3 - do wysokości nie większej niż 50% tej kwoty należności, na 

którą została utworzona rezerwa; 

26a) odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy 

aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części 

należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów 

należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 1; 

26b)   w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych odpisów aktualizujących 

wartość należności, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu 

udzielonych kredytów (pożyczek), utworzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości, 

pomniejszonych o wartość odpisów aktualizujących dotyczącą odsetek, opłat i prowizji od 

tych kredytów (pożyczek), których nieściągalność została uprawdopodobniona na 

podstawie ust. 2a pkt 3; 

26c)   odpisów na straty kredytowe utworzonych na pokrycie wierzytelności, których 

nieściągalność została uprawdopodobniona, z wyjątkiem tych odpisów na straty kredytowe 
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utworzonych na należności z tytułu udzielonych przez bank kredytów (pożyczek) oraz na 

należności z tytułu udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów 

(pożyczek), pomniejszonych o wartość odpisów na straty kredytowe dotyczącą odsetek, 

prowizji i opłat, które zostały utworzone na pokrycie: 

a)  w bankach, z zastrzeżeniem lit. c: 

–  wymagalnych a nieściągalnych - udzielonych kredytów (pożyczek), 

–  wymagalnych a nieściągalnych należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 1 

stycznia 1997 r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), 

–  udzielonych kredytów (pożyczek), których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek 

przekracza 6 miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy - do wysokości nie większej niż 25% 

tej kwoty kredytu (pożyczki), na którą został utworzony odpis na straty kredytowe, 

–  należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji (poręczeń) 

spłaty kredytów (pożyczek), których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 

6 miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy - do wysokości nie większej niż 25% tej kwoty 

należności, na którą został utworzony odpis na straty kredytowe, 

b)  w bankach hipotecznych: 

–  wymagalnych a nieściągalnych nabytych wierzytelności banku hipotecznego, 

–  nabytych wierzytelności banku hipotecznego z tytułu kredytów (pożyczek), których 

opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 6 miesięcy i nie przekracza 12 

miesięcy - do wysokości nie większej niż 25% tej kwoty nabytej wierzytelności banku 

hipotecznego, na którą został utworzony odpis na straty kredytowe, 

c)  w bankach, udzielonych przedsiębiorcom realizującym program restrukturyzacji na 

podstawie odrębnych ustaw: 

–  wymagalnych, a nieściągalnych kredytów (pożyczek), 

–  wymagalnych a nieściągalnych należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 1 

stycznia 1997 r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), 

–  kredytów (pożyczek), których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 6 

miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy - do wysokości nie większej niż 50% tej kwoty 

kredytu (pożyczki), na którą został utworzony odpis na straty kredytowe, 

–  należności z tytułu udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów 

(pożyczek), których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 6 miesięcy i nie 

przekracza 12 miesięcy - do wysokości nie większej niż 50% tej kwoty należności, na 

którą został utworzony odpis na straty kredytowe; 
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27)   rezerw, odpisów na straty kredytowe oraz odpisów aktualizujących, innych niż 

wymienione w pkt 26-26c, jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie wynika z 

innych ustaw; nie są jednak kosztem uzyskania przychodów rezerwy i odpisy na straty 

kredytowe oraz odpisy aktualizujące utworzone zgodnie z przepisami ustawy o 

rachunkowości albo MSR, inne niż określone w niniejszej ustawie jako taki koszt; 

28)  kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup 

żywności oraz napojów, w tym alkoholowych; 

29)  odpisów na fundusz rekultywacji w wysokości przekraczającej kwotę określoną przez 

podatnika na dany rok w planie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, skorygowaną o 

kwotę pozostałości środków tego funduszu według stanu na początek roku podatkowego; 

30)  wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich 

samochodów na potrzeby podatnika: 

a)  w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) - w wysokości przekraczającej 

kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, 

b)  w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu 

pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu 

pojazdu, 

określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; 

31)  (uchylony); 

32)  (uchylony); 

33)  kwot dodatkowych opłat rocznych za niezabudowanie bądź niezagospodarowanie 

gruntów w określonym terminie, wynikającym z przepisów o gospodarce 

nieruchomościami; 

34)  (uchylony); 

35)  (uchylony); 

36)  wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 511); 

37)  składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, 

z wyjątkiem: 

a)  składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady 

Spółdzielczej, z tym że górną granicę składki określi minister właściwy do spraw finansów 

publicznych w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 
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Spółdzielczej, 

b)  (uchylona), 

c)  składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających 

na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku 

podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w 

poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie 

społeczne; 

38)  wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz wspólników 

lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów, 

z tym że wydatki ponoszone na rzecz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i 

innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną są kosztem uzyskania przychodów w 

części dotyczącej działalności objętej obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku 

dochodowego; 

38a) wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych 

lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, 

z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji; 

39)   strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, w tym w sposób określony w art. 12 ust. 

1 pkt 7, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane 

jako przychód należny - do wysokości uprzednio zarachowanej jako przychód należny; 

40)  składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe 

utworzone na podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii, wypłacanych w gotówce 

lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym; 

41)  (uchylony); 

42)  (uchylony); 

43)  umorzonych kredytów (pożyczek) bankowych, w tym nabytych wierzytelności banku 

hipotecznego, jeżeli ich umorzenie nie jest związane z: 

a)  bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji 

finansowej przedsiębiorstw i banków lub 

b)  postępowaniem restrukturyzacyjnym, lub 

c)  realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw; 

44)   umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio 

zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód 

należny; 
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45)  wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o 

zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów są jednak 

świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych oraz koszty, o których mowa w art. 15 ust. 1za pkt 2; 

46)  podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów: 

a)  podatek naliczony: 

–  jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w 

celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od 

podatku od towarów i usług, 

–  w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie 

przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli 

naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub 

wartości niematerialnej i prawnej, 

b)  podatek należny: 

–  w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli 

nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów 

i usług; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części 

przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby 

stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, 

–  w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia 

usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

–  od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, 

w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie 

przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub 

wartości, 

c)  kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględniona w wartości początkowej środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z 

art. 16a-16m, lub dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub 

wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi tej amortyzacji - w tej części, w 

jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług; 

47)  strat powstałych w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ubytków 
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wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków; 

48)  odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która 

odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych 

środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy 

opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek 

formie; 

49)  składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część 

ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na 

złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia 

zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia; 

50)  strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów 

powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym; 

51)  wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności 

gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - 

w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego 

przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej 

w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest obowiązany 

prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu; 

52)  wydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych składników 

majątku podatnika, niezaliczanych do środków trwałych - w przypadku stwierdzenia, że 

składniki te nie są wykorzystywane dla celów działalności prowadzonej przez podatnika, 

lecz służą osobistym celom pracowników i innych osób albo bez uzasadnienia znajdują się 

poza siedzibą podatnika; 

53)  dopłat, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 11, oraz ich zwrotu; 

54)  opłat sankcyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wpłacie do budżetu 

państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 

  54a) dodatkowej opłaty wymierzanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie 

przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; 

55)  kosztów utrzymania zakładowych obiektów socjalnych, w części pokrytej ze środków 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 

56)  strat (kosztów) powstałych w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków) 

w związku z niewykonaniem umowy; 
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57)  niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń 

oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w 

art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w 

ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. poz. 1052 oraz z 2017 

r. poz. 60), <świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym 

mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 

r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669),> a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4g; 

  57a) nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 

oraz art. 15 ust. 4h, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek; 

57b) należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, 

świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 2, 5 i 

7-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

cudzoziemcowi, który w okresie świadczenia pracy lub wykonywania osobiście 

działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadał ważnego, wymaganego 

na podstawie odrębnych przepisów, dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a także składek z tytułu tych należności w części finansowanej 

przez płatnika składek oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 

wypłacanych przez zakład pracy temu cudzoziemcowi; 

58)  
(15)

 wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o 

których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52, 53, 55 i 59; 

59)  składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów 

ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka, o którym 

mowa w dziale I w grupach 1, 3 i 5 oraz w dziale II w grupach 1 i 2 załącznika do ustawy z 

dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, jeżeli 

uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w 

okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, 

wyklucza: 

a)  wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, 

b)  możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy, 

c)  wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie; 
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60)   (uchylony); 

61)   (uchylony); 

62)  (uchylony); 

63)  odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych: 

a)  nabytych nieodpłatnie, jeżeli: 

–  nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw, 

lub 

–  dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub 

–  nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów 

zaniechano poboru podatku, 

b)  jeżeli przed dniem 1 stycznia 1995 r. zostały nabyte, lecz niezaliczone do środków 

trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, 

c)  oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były 

oddane do nieodpłatnego używania, 

d)   (uchylona); 

64)  odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych 

wniesionych do spółki albo spółki niebędącej osobą prawną, w postaci wkładu 

niepieniężnego, stanowiących równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą 

w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how); 

64a)   odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i 

prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, jeżeli uprzednio te prawa lub wartości 

były przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest wspólnikiem, nabyte 

lub wytworzone a następnie zbyte - w części przekraczającej przychód uzyskany przez 

podatnika z ich uprzedniego zbycia; 

65)  (uchylony); 

66)  poniesionych wydatków oraz wartości przekazanych rzeczy, praw lub wykonanych 

usług, wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej 

umowy, w szczególności w związku z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 229 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. 

poz. 20, 305 i 663); 

67)  podatku od wydobycia niektórych kopalin; 

67a)  specjalnego podatku węglowodorowego; 
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68)  (uchylony); 

69)  rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności, o których mowa w 

rozdziale 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej; 

70)  podatku, o którym mowa w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych 

instytucji finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1410); 

71)  składki na fundusz gwarancyjny banków i składki na fundusz gwarancyjny kas, o których 

mowa w art. 286 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, 

oraz składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków i składki na fundusz 

przymusowej restrukturyzacji kas, o których mowa w art. 295 ust. 1 i 3 tej ustawy; 

72)   kwot wypłaconych przez fundusz inwestycyjny z tytułu odkupienia jednostek 

uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłaty uczestnikom 

funduszu dochodów (przychodów) funduszu inwestycyjnego, w przypadku gdy statut 

przewiduje wypłacanie tych dochodów (przychodów) bez odkupywania jednostek 

uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych; 

73)   wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw 

lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, nabytych lub wytworzonych przez 

podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest wspólnikiem, a następnie 

zbytych - w części przekraczającej przychód uzyskany przez podatnika z ich zbycia; 

74)   podatku, o którym mowa w art. 24b. 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

2. Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 25, uważa się te wierzytelności, których 

nieściągalność została udokumentowana: 

1)   postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym 

stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo 

2)   postanowieniem sądu o: 

a)  oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie 

wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie 

tych kosztów, lub 

b)  umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli zachodzi okoliczność wymieniona w lit. 

a, lub 
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c)  zakończeniu postępowania upadłościowego, albo 

3)   protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty 

procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo 

wyższe od jej kwoty. 

2a. Nieściągalność wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 26-26c, uznaje się za 

uprawdopodobnioną: 

1)   w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26a, w szczególności jeżeli: 

a)  dłużnik zmarł, został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość albo 

b)  zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o 

zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie 

z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, lub zostało wszczęte postępowanie 

ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, 

albo 

c)  wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na 

drogę postępowania egzekucyjnego, albo 

d)  wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego; 

2)    w przypadku wymagalnych a nieściągalnych kredytów (pożyczek), wymagalnych a 

nieściągalnych należności z tytułu udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) spłaty 

kredytów (pożyczek) oraz wymagalnych a nieściągalnych nabytych wierzytelności banku 

hipotecznego, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 26 lit. a tiret pierwsze i drugie i 

lit. b tiret pierwsze oraz w ust. 1 pkt 26c lit. a tiret pierwsze i drugie i lit. b tiret pierwsze, 

jeżeli: 

a)  dłużnik zmarł, został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, został postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość 

albo 

b)  zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o 

zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie 

z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, lub zostało wszczęte postępowanie 

ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, 

albo 

c)  opóźnienie w spłacie kapitału kredytu (pożyczki) lub odsetek przekracza 12 miesięcy, a 

ponadto: 
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–  wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego albo 

–  wierzytelność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo 

–  miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie został ujawniony jego majątek, mimo podjęcia 

przez wierzyciela działań zmierzających do ustalenia tego miejsca i majątku; 

3)   w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26b, jeżeli: 

a)  spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. a lub 

b)  zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o 

zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie 

z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, lub 

c)  opóźnienie w spłacie kapitału pożyczki i kredytu lub odsetek od tych należności 

przekracza 6 miesięcy, a ponadto: 

–  spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. d albo 

–  wierzytelność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo 

–  miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie został ujawniony jego majątek mimo podjęcia 

przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową działań zmierzających do ustalenia 

tego miejsca i majątku; 

4)    jeżeli wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 26 lit. c tiret pierwsze i drugie oraz pkt 

26c lit. c tiret pierwsze i drugie, związane są z realizacją programu restrukturyzacji na 

podstawie odrębnych ustaw; 

5)    jeżeli należności z tytułu udzielonych kredytów (pożyczek) lub należności z tytułu 

udzielonych gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), lub nabytych 

wierzytelności banku hipotecznego zostały na podstawie przepisów, o których mowa w 

ust. 3, zakwalifikowane do kategorii wątpliwe, lub zostały wymienione w ust. 1 pkt 26c lit. 

a tiret trzecie i czwarte, lit. b tiret drugie, lit. c tiret trzecie i czwarte. 

2b. (uchylony). 

2c. Wartość przyjętych w umowach zabezpieczeń spłaty kredytów (pożyczek) uwzględnia się 

w podstawie tworzenia w bankach rezerw lub odpisów na straty kredytowe, a w 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - odpisów aktualizujących wartość 

należności, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ust. 1 pkt 26, 26b 

i 26c, w takim zakresie, w jakim te zabezpieczenia są uwzględniane przy ustalaniu 

kosztów na podstawie przepisów o rachunkowości albo MSR. 

2d. (uchylony). 

2e. (uchylony). 
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3. Przepisy ust. 1 pkt 26 dotyczą rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, 

utworzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

3a. (uchylony). 

3b. Przepis ust. 1 pkt 51 nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie 

umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1. 

3c. Przepisów ust. 1 pkt 26, 26b i 26c nie stosuje się w przypadku rezerw, odpisów 

aktualizujących wartość należności ani odpisów na straty kredytowe utworzonych na 

pokrycie należności z tytułu udzielonych przez bank kredytów (pożyczek), gwarancji 

(poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) albo nabytych wierzytelności banku hipotecznego, 

które zostały udzielone z naruszeniem prawa, przy czym naruszenie to powinno być 

stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. 

3d. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 43 lit. c ma zastosowanie do banków uczestniczących w 

realizacji programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, pod warunkiem 

przeznaczenia i wydatkowania równowartości 100% kwoty wierzytelności podlegającej 

umorzeniu na uruchomienie kredytów (pożyczek) dla podmiotów objętych tym 

programem. 

3e. (uchylony). 

3f. W przypadku należności, o których mowa w ust. 1 pkt 26 i 26c, zakwalifikowanych do 

kategorii stracone, zgodnie z przepisami wymienionymi w ust. 3, a w przypadku banków 

stosujących MSR - należności, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek 

przekracza 12 miesięcy, jeżeli nieściągalność tych należności z tytułu kredytów 

(pożyczek), udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) lub 

z tytułu nabytych wierzytelności banku hipotecznego nie została uprawdopodobniona w 

sposób, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, za koszty uzyskania przychodów uważa się: 

a)  równowartość rezerw utworzonych na pokrycie tych należności lub wierzytelności banku 

hipotecznego, pomniejszonych o wartość rezerw dotyczącą odsetek, prowizji i opłat - do 

wysokości nie większej niż 25% tej kwoty kredytu (pożyczki) lub należności z tytułu 

udzielonej przez bank gwarancji (poręczenia) spłaty kredytów (pożyczek) lub nabytej 

wierzytelności banku hipotecznego, na którą została utworzona rezerwa, 

b)  równowartość odpisów na straty kredytowe utworzonych na pokrycie tych należności lub 

wierzytelności banku hipotecznego, pomniejszonych o wartość odpisów na straty 

kredytowe dotyczącą odsetek, prowizji i opłat - do wysokości nie większej niż 25% tej 

kwoty kredytu (pożyczki) lub należności z tytułu udzielonej przez bank gwarancji 
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(poręczenia) spłaty kredytów (pożyczek) lub nabytej wierzytelności banku hipotecznego, 

na którą został utworzony odpis na straty kredytowe. 

3g. W bankach zaliczone do kosztów uzyskania przychodów rezerwy, o których mowa w ust. 

1 pkt 26, oraz odpisy na straty kredytowe, o których mowa w ust. 1 pkt 26c, utworzone na 

kredyty (pożyczki) objęte umową o subpartycypację podlegają pomniejszeniu o wartość 

kwoty ze zbycia praw do strumienia pieniądza z tytułu kredytów (pożyczek) w ramach 

umowy o subpartycypację. Rezerwy te i te odpisy na straty kredytowe utworzone na 

niespłaconą część kredytu (pożyczki) są jednak kosztem uzyskania przychodów w tej 

części, w jakiej przychody ze zbycia kredytu (pożyczki) na podstawie umowy o 

subpartycypację zostały wykazane na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 15 lit. c. 

3h. (uchylony). 

3i. Przepisy ust. 1 pkt 26a i 27 stosuje się odpowiednio do tworzonych przez podatników 

stosujących MSR odpisów na utratę wartości należności, w zakresie i na zasadach 

określonych tymi przepisami. 

4. Ilekroć w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie się przez 

to stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio pojemność 

silnika. 

5. Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 30 i 51, powinien być, z wyłączeniem 

ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej 

przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna 

zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby 

używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer 

wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych 

kilometrów, stawkę za jeden kilometr przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby 

faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz podpis 

podatnika (pracodawcy) i jego dane. W razie braku tej ewidencji, wydatki z tytułu 

używania samochodów nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

7a. (uchylony). 

7b. (uchylony). 

7c. Przepis ust. 1 pkt 46 lit. c stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w 



- 405 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

7d. Przepis ust. 1 pkt 57a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 40 oraz art. 15 

ust. 4h, do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych. 

7e. Przepisu ust. 1 pkt 8 zdanie po średniku nie stosuje się przy zamianie jednostek 

uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego 

funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, dokonanej zgodnie z przepisami 

ustawy o funduszach inwestycyjnych. 

7f. Przez fundusze kapitałowe, o których mowa w ust. 1 pkt 8, rozumie się fundusze 

inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w ustawie o funduszach 

inwestycyjnych. 

7g. (uchylony). 

7h. (uchylony). 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

maksymalną wysokość wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za 

koszt uzyskania przychodów. 

9. Przepisy ust. 1 pkt 8c i 8d stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w 

załączniku nr 3 do ustawy. 

Art. 18. 

1. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a i art. 24b, stanowi 

dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a, po odliczeniu: 

1)   darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 

ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach 

regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku 

publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele - łącznie do wysokości 

nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1; 

2)   (uchylony); 

3)   (uchylony); 

4)   (uchylony); 

5)   (uchylony); 
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6)    w bankach - 20% kwoty kredytów (pożyczek) umorzonych w związku z realizacją 

programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, zaliczonych do kosztów 

uzyskania przychodów kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii stracone, a w 

bankach stosujących MSR - kredytów (pożyczek), o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26c 

lit. c tiret pierwsze; 

7)   darowizn na cele kultu religijnego - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% 

dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1[.] <;> 

<8) darowizn przekazanych na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom 

prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o 

których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 

10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.> 

1a. [Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 1 i 7 nie może przekroczyć 10% 

dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1, z tym że odliczeniom nie 

podlegają darowizny na rzecz:] 

 <Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 1, 7 i 8 nie może 

przekroczyć 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1, z tym 

że odliczeniom nie podlegają darowizny na rzecz:> 

1)   osób fizycznych; 

2)   osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, 

prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu 

elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, 

a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz 

wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. 

1b. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za 

kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w 

części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Przy 

określaniu wartości tych darowizn stosuje się odpowiednio art. 14. 

[1c. Odliczenie darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 7, oraz odliczenie wynikające z 

odrębnych ustaw stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem 

wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż 

rachunek płatniczy, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego 
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wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.] 

<1c. Odliczenie darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 7 i 8, oraz odliczenie 

wynikające z odrębnych ustaw stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest 

udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego 

rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy, a w przypadku darowizny innej niż 

pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz 

oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.> 

<1ca. Odliczenie darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, stosuje się w przypadku gdy 

przedmiotem darowizny są materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z wyjątkiem 

materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do 

użytku lub są starsze niż 12 lat.> 

1d. (uchylony). 

1e. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1h, otrzymujący darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 

1 i 7 oraz w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, są obowiązani: 

1)   w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wyodrębnić z przychodów kwotę ogółem 

otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności 

pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1, a także 

celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących 

od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota 

darowizny przekracza 15 000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w 

danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35 000 zł; 

2)   w terminie składania zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, udostępnić do publicznej 

wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie 

dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, informacje, o których mowa 

w pkt 1, i w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego. Z obowiązku tego zwolnione są podmioty, których dochód za dany rok 

podatkowy nie przekracza kwoty 20 000 zł. 

1f. Podatnicy otrzymujący darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz w art. 26 ust. 1 

pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, którzy 

nie składają zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, są obowiązani w terminie, o którym 

mowa w art. 27 ust. 1: 

1)   przekazać urzędowi skarbowemu informacje o kwocie ogółem otrzymanych 
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darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności 

pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1, a 

także celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wraz z wyszczególnieniem darowizn 

pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli 

jednorazowa kwota darowizny przekracza 15 000 zł lub jeżeli suma wszystkich 

darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy 

przekracza 35 000 zł; 

2)   udostępnić do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach 

masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach 

ogólnie dostępnych, informacje, o których mowa w pkt 1, i w formie pisemnej 

zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Z obowiązku tego 

zwolnione są podmioty, których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza 

kwoty 20 000 zł. 

[1g. Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz 

wynikającego z odrębnych ustaw, są obowiązani wykazać w zeznaniu, o którym mowa w 

art. 27 ust. 1, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane 

pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę, adres i numer 

identyfikacji podatkowej lub numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę, służący dla celów podatkowych 

identyfikacji.] 

<1g. Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 7 i 8, 

oraz wynikającego z odrębnych ustaw, są obowiązani wykazać w zeznaniu, o którym 

mowa w art. 27 ust. 1, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia 

oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę, 

adres i numer identyfikacji podatkowej lub numer uzyskany w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma 

siedzibę, służący dla celów podatkowych identyfikacji.> 

1h. Do podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4a, składających zeznanie, o którym 

mowa w art. 27 ust. 1, otrzymujących darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz w 

art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, przepisy ust. 1e i 1f stosuje się odpowiednio. 
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1i. Przepisy ust. 1e, 1f i 1h stosuje się odpowiednio do podatników otrzymujących darowizny, 

które podlegają odliczeniu na podstawie odrębnych ustaw. 

1j. Prawo do odliczenia darowizny na rzecz organizacji, określonej w przepisach regulujących 

działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska 

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącej działalność pożytku publicznego w 

sferze zadań publicznych, przysługuje podatnikowi pod warunkiem: 

1)   udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, iż na dzień 

przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których 

mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, realizującą cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i prowadzącą 

działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, oraz 

2)   istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania lub z innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, których stroną 

jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji 

podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja 

posiada siedzibę. 

1k. Odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku, gdy 

podatnik zaliczył wartość przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów na 

podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

3a. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

6a. (uchylony). 

6b. (uchylony). 

6c. (uchylony). 

7. (uchylony). 
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U S T A W A   z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2018 poz. 1191, 1293 i 1669) 

Art. 6. 

1. W rozumieniu ustawy: 

1)   utworem opublikowanym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został 

zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie; 

2)   opublikowaniem równoczesnym utworu jest opublikowanie utworu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w okresie trzydziestu dni od jego pierwszej 

publikacji; 

3)   utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został w 

jakikolwiek sposób udostępniony publicznie; 

4)   nadawaniem utworu jest jego rozpowszechnianie drogą emisji radiowej lub 

telewizyjnej, prowadzonej w sposób bezprzewodowy (naziemny lub satelitarny) lub w 

sposób przewodowy; 

5)   reemitowaniem utworu jest jego rozpowszechnianie przez inny podmiot niż pierwotnie 

nadający, drogą przejmowania w całości i bez zmian programu organizacji radiowej lub 

telewizyjnej oraz równoczesnego i integralnego przekazywania tego programu do 

powszechnego odbioru; 

6)   wprowadzeniem utworu do obrotu jest publiczne udostępnienie jego oryginału albo 

egzemplarzy drogą przeniesienia ich własności dokonanego przez uprawnionego lub za 

jego zgodą; 

7)   najmem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograniczonego czasowo 

korzystania w celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania korzyści majątkowej; 

8)   użyczeniem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograniczonego czasowo 

korzystania, niemające na celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania korzyści 

majątkowej; 

9)   
(2)

 odtworzeniem utworu jest jego publiczne udostępnienie przy pomocy nośników 

dźwięku, obrazu lub dźwięku i obrazu, na których utwór został zapisany, albo urządzeń 

służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego, w którym utwór jest 

nadawany, albo urządzeń umożliwiających korzystanie z utworu publicznie 

udostępnionego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym; 

10)  technicznymi zabezpieczeniami są wszelkie technologie, urządzenia lub ich elementy, 
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których przeznaczeniem jest zapobieganie działaniom lub ograniczenie działań 

umożliwiających korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań z naruszeniem 

prawa; 

11)  skutecznymi technicznymi zabezpieczeniami są techniczne zabezpieczenia 

umożliwiające podmiotom uprawnionym kontrolę nad korzystaniem z chronionego 

utworu lub artystycznego wykonania poprzez zastosowanie kodu dostępu lub 

mechanizmu zabezpieczenia, w szczególności szyfrowania, zakłócania lub każdej innej 

transformacji utworu lub artystycznego wykonania lub mechanizmu kontroli 

zwielokrotniania, które spełniają cel ochronny; 

12)  informacjami na temat zarządzania prawami są informacje identyfikujące utwór, 

twórcę, podmiot praw autorskich lub informacje o warunkach eksploatacji utworu, o ile 

zostały one dołączone do egzemplarza utworu lub są przekazywane w związku z jego 

rozpowszechnianiem, w tym kody identyfikacyjne; 

13)   instytucją oświatową są jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 

2018 r. poz. 650), a także szkoły, zespoły szkół oraz [szkolne punkty konsultacyjne przy 

przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach 

wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a] < 

szkoły polskie, o których mowa w art. 4 pkt 29d> tej ustawy, oraz szkoły 

podoficerskie i ośrodki szkolenia, o których mowa w art. 127 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 

września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 

i 138); 

14)  
(3)

 organizacją zbiorowego zarządzania jest organizacja zbiorowego zarządzania, w 

rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu 

prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. poz. 1293), zwanej dalej "ustawą o 

zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi 

15)  
(4)

 umową o zbiorowe zarządzanie jest umowa, o której mowa w art. 29 ustawy o 

zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi; 

16)  
(5)

 umową o reprezentacji jest umowa w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy o zbiorowym 

zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi; 

17)  
(6)

 właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami 

pokrewnymi jest organizacja, która zbiorowo zarządza prawami uprawnionego na 

podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie lub umowy o reprezentacji, a gdy 
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uprawniony nie zawarł umowy z żadną organizacją - organizacja reprezentatywna dla 

danego rodzaju utworów lub przedmiotów praw pokrewnych i kategorii uprawnionych 

na danym polu eksploatacji w rozumieniu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami 

autorskimi i prawami pokrewnymi. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o równowartości danej kwoty wyrażonej w euro, należy przez 

to rozumieć jej równowartość wyrażoną w walucie polskiej, ustaloną przy zastosowaniu 

średniego kursu euro, lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie, ustaloną przy 

zastosowaniu średniego kursu euro oraz średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez 

Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dokonanie czynności. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 

1496 i 1669) 

Art. 14. 

1. Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach: 

1)   architektonicznej; 

2)   konstrukcyjno-budowlanej; 

3)   inżynieryjnej: 

a)  mostowej, 

b)  drogowej, 

c)  kolejowej, 

d)  hydrotechnicznej, 

e)  wyburzeniowej; 

4)   instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

a)  telekomunikacyjnych, 

b)  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

c)  elektrycznych i elektroenergetycznych. 

2. W ramach specjalności wymienionych w ust. 1 mogą być wyodrębniane specjalizacje 

techniczno-budowlane. 

3. Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w ust. 1, wymaga: 

1)   do projektowania bez ograniczeń: 

a)  ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, 



- 413 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

b)  odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, 

c)  odbycia rocznej praktyki na budowie; 

2)   do projektowania w ograniczonym zakresie: 

a)  ukończenia: 

–  studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub 

–  studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, 

b)  odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, 

c)  odbycia rocznej praktyki na budowie; 

3)   do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: 

a)  ukończenia studiów drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla 

danej specjalności, 

b)  odbycia odpowiednio półtorarocznej lub trzyletniej praktyki na budowie; 

4)   do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 

a)  ukończenia: 

–  studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności lub 

–  studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, lub 

–  studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, lub 

b)  posiadania: 

–  tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo 

[–  dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie 

technika] 

<– dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w 

zawodzie nauczanym na poziomie technika> 

- w zawodach związanych z budownictwem określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 16, w zakresie odpowiednim dla danej specjalności, 

c)  odbycia praktyki na budowie w wymiarze: 

–  półtora roku w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret pierwsze i drugie, 

–  trzech lat w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret trzecie, 

–  czterech lat w przypadku, o którym mowa w lit. b; 

5)   do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: 

a)  ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, 

b)  odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, 

c)  odbycia półtorarocznej praktyki na budowie; 
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6)   do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 

a)  ukończenia: 

–  studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub 

–  studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, 

b)  odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, 

c)  odbycia półtorarocznej praktyki na budowie. 

4. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim 

uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie 

pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w 

przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia 

odpowiednie w danym kraju. 

4a. 
(6)

 Praktykę studencką uznaje się za część lub całość praktyki zawodowej, o której mowa 

w ust. 4, w przypadku gdy odbywała się na studiach w zakresie odpowiadającym 

programowi studiów opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz w 

sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 16, zgodnie z warunkami 

określonymi w umowie, o której mowa w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, zawartej między uczelnią a organem samorządu 

zawodowego. 

4b. Za równorzędną z praktyką zawodową polegającą na bezpośrednim uczestnictwie w 

pracach projektowych, o której mowa w ust. 4, uznaje się roczną praktykę przy 

sporządzaniu projektów odbytą pod patronatem osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia budowlane, zwanej dalej "patronem". Patronem, może być osoba, która 

posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów w 

ramach posiadanych uprawnień budowlanych. 

5. Do osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń, 

posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności, nie 

stosuje się przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b i c, pkt 3 lit. b lub pkt 5 lit. b i c. 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1155 i 1669) 

Art. 5. 

1. Służba medycyny pracy realizuje zadania określone w ustawie w odniesieniu do: 
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1)   pracowników; 

2)   osób pozostających w stosunku służbowym; 

3)   osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą; 

3a)  (uchylony); 

[4)   kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy 

zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie 

czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;] 

<4) kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne 

kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów oraz słuchaczy 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu 

lub stażu uczniowskiego są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych 

lub niebezpiecznych dla zdrowia;> 

5)   doktorantów, którzy w trakcie kształcenia są narażeni na działanie czynników 

szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia; 

6)   osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach 

karnych, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary 

ograniczenia wolności. 

2. Obowiązek objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną spoczywa na: 

1)   pracodawcach - w odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 pkt 1-3; 

2)   szkole, szkole wyższej lub organizatorze kwalifikacyjnych kursów zawodowych - w 

odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 pkt 4; 

3)   podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia szkoły doktorskiej - w odniesieniu do 

osób wymienionych w ust. 1 pkt 5; 

4)   podmiocie zatrudniającym - w odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 pkt 6. 

2a. (uchylony). 

3. Profilaktyczną opieką zdrowotną służby medycyny pracy obejmuje się, na ich wniosek: 

1)   osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek i osoby z nimi 

współpracujące; 

2)   osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, z wyjątkiem osób 

wymienionych w ust. 1 pkt 3; 

3)   rolników indywidualnych i pracujących z nimi domowników oraz członków spółdzielni 

produkcji rolnej; 
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4)   byłych pracowników oraz osoby, które wykonywały pracę na innej podstawie niż 

stosunek pracy, a także osoby, które pozostawały w stosunku służbowym. 

4. (uchylony). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 oraz 

z 2018 r. poz. 650 i 663) 

Art. 12a. 

1. Posiadacz kurnika, w którym są utrzymywane kurczęta brojlery, zwany dalej "posiadaczem 

kurnika", sprawuje samodzielnie opiekę nad kurczętami brojlerami lub zapewnia 

sprawowanie tej opieki przez osoby, które: 

1)   odbyły szkolenie w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów lub 

2)   sprawowały opiekę nad kurczętami brojlerami nieprzerwanie od dnia 30 czerwca 2009 r. 

do dnia 30 czerwca 2010 r., lub 

3)   ukończyły szkolenie w zakresie warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich, które 

zostało przeprowadzone w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 czerwca 2010 r., i 

mają zaświadczenie potwierdzające ukończenie takiego szkolenia, lub 

[4)    są absolwentami szkół prowadzących kształcenie w zawodach ujętych w klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), związanych z chowem lub 

hodowlą zwierząt, lub] 

<4) są absolwentami szkół prowadzących kształcenie: 

a) w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego określonej w 

przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669), lub 

b) w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w 

przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., lub 

c) w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w 

przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669) w brzmieniu obowiązującym 

przed dniem 1 września 2017 r.   
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– związanych z chowem lub hodowlą zwierząt, lub > 

5)   są absolwentami szkół wyższych na kierunku weterynaria, zootechnika lub rolnictwo 

- zwane dalej "opiekunami". 

2. Posiadacz kurnika może powierzyć opiekę nad kurczętami brojlerami również osobie 

prawnej albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, jeżeli 

podmioty te zapewnią, że opiekę nad kurczętami brojlerami będą sprawować osoby 

spełniające warunki określone w ust. 1. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2213 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 1629 i 1669) 

Art. 26. 

1. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej uprawnia do wykonywania 

czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1, przez: 

1)   pracowników ochrony wykonujących czynności w ramach specjalistycznych 

uzbrojonych formacji ochronnych; 

2)   pracowników ochrony wchodzących w skład zespołów konwojujących wartości 

pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne; 

3)   pracowników ochrony wykonujących bezpośrednio czynności związane z ochroną 

osób; 

4)   osoby nadzorujące i kontrolujące pracę pracowników ochrony fizycznej 

nieposiadających wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej; 

5)   pracowników ochrony mających prawo do czynności określonych: 

a)  w art. 36 ust. 1 pkt 4, 

b)  w art. 36 ust. 1 pkt 5 po dopuszczeniu do posiadania broni w trybie przepisów ustawy o 

broni i amunicji; 

6)   pracowników ochrony wykonujących zadania na obszarach, w obiektach i 

urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie. 

2. Osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej jest uprawniona 

do: 

1)   opracowywania planu ochrony w zakresie określonym w art. 3 pkt 1; 

2)   organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej. 
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3. Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która: 

1)   posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym; 

2)   ukończyła 21 lat; 

3)    ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową; 

4)   ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

5)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się 

przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; 

6)   posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce 

zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną 

na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo - w przypadku 

obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz 

obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw - przez organ 

odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby; 

7)   posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną 

orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła; 

8)   posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, 

samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z 

wykonywaniem ochrony osób i mienia. 

4. Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się również osobę, 

której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej na 

podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 65). 

5. Opinię, o której mowa w ust. 3 pkt 6, wydaje się nie rzadziej niż co 3 lata, w formie 

postanowienia, na które służy zażalenie, a w przypadku opinii dotyczącej obywatela 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 
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umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego 

na terenie tych państw, w formie przyjętej w tym państwie. 

6. Spełnienie wymogów określonych w ust. 3 pkt 4 i 5 pracownik ochrony potwierdza 

własnym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. 

7. Spełnienie wymogu określonego w ust. 3 pkt 8 potwierdzają: 

[1)   dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika ochrony 

fizycznej osób i mienia lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 

technika ochrony fizycznej osób i mienia;] 

<1) dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w 

zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia, albo świadectwo potwierdzające 

kwalifikację w zawodzie albo certyfikat kwalifikacji zawodowej, w zawodzie 

technik ochrony fizycznej osób i mienia;> 

2)   dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół oficerskich lub podoficerskich Policji lub 

Straży Granicznej; 

3)   świadectwo szkolenia zawodowego zakończonego złożeniem egzaminu na pierwszy 

stopień podoficerski, chorążego lub oficerski Służby Więziennej wraz ze świadectwem 

szkolenia specjalistycznego w zakresie specjalizacji ochronnej w Służbie Więziennej; 

4)   
(11)

 zaświadczenia o ukończeniu kursów organizowanych przez ośrodki szkolenia 

Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu lub Służby 

Ochrony Państwa, o ile kursy te spełniają wymagania określone w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie ust. 9; 

5)    zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu 

umiejętności zawodowych, potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w 

zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz 

znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, 

realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949); 

6)    zaświadczenia o ukończeniu innych kursów potwierdzających przygotowanie 

teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik 

interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem 

ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i 

ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 
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grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 

7)   świadectwa ukończenia szkoleń lub kursów potwierdzających przygotowanie 

teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik 

interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem 

ochrony osób i mienia prowadzonych przez uczelnie. 

8. Dyplomy uczelni kształcących w zakresie prawa, administracji publicznej, bezpieczeństwa 

narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego potwierdzają specjalistyczne 

przygotowanie teoretyczne w zakresie znajomości przepisów prawa związanych z 

wykonywaniem ochrony osób i mienia. 

9. 
(12)

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i 

nauki określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie kursów i szkoleń, o 

których mowa w ust. 7 pkt 6 i 7, w tym szczegółową tematykę i formę przeprowadzonych 

zajęć, mając na względzie zapewnienie właściwego poziomu wyszkolenia pracowników 

ochrony fizycznej. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270) 

 

Art. 7. 

Okresami nieskładkowymi są następujące okresy: 

1)   pobierania: 

a)  wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów 

Kodeksu pracy, 

b)  zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego, 

c)  świadczenia rehabilitacyjnego, 

d)  świadczeń wymienionych w lit. b i c po ustaniu obowiązku ubezpieczenia; 

2)   pobierania renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie 

niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub po ustaniu obowiązku 

ubezpieczenia społecznego z innego tytułu; 

3)   niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli za te okresy, na podstawie 
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przepisów Kodeksu pracy, zostało wypłacone odszkodowanie; 

4)   (uchylony); 

5)   przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu 

wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie 

bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych 

udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy - z 

powodu opieki nad dzieckiem:  

a)  w wieku do lat 4 - w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie - bez względu na 

liczbę dzieci - do 6 lat, 

b)  na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje 

zasiłek pielęgnacyjny - dodatkowo w granicach do 3 lat na każde dziecko; 

6)   przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy opieki 

pielęgnacyjnej nad inwalidą wojennym zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za 

całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, sprawowanej przez 

członka jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie 

osiągnął przychodu przekraczającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia; 

7)   przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy niewykonywania 

pracy, w granicach do 6 lat, spowodowane koniecznością opieki nad innym niż dziecko 

członkiem rodziny zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie 

niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo uznanym za osobę 

niepełnosprawną w stopniu znacznym, sprawowanej przez członka jego rodziny w wieku 

powyżej 16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu 

przekraczającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia; 

8)   urlopu bezpłatnego oraz przerw w zatrudnieniu w razie nieudzielenia urlopu bezpłatnego 

małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach 

dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy 

Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, w 

instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą; 

9)   nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w 

wymiarze określonym w programie studiów; 

9a)  studiów doktoranckich i aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich 

utworzeniu; 

9b)  asystenckich studiów przygotowawczych; 
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10)  dokształcania zawodowego lekarzy w klinikach akademii medycznych i oddziałach 

instytutów naukowych w charakterze wolontariusza - w granicach do 1 roku; 

11)  pobierania zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego; 

12)  udokumentowanej niezdolności do pracy, za które wypłacone zostały z Funduszu Pracy: 

zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki szkoleniowe lub stypendia[.] <;> 

<13)  udokumentowanego okresu odbytego stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 

121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 

1000, 1290 i 1669).> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, 

z późn. zm.) 

Art. 39b. 

1. Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba: 

1)   która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

a)  przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, 

albo 

b)  studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten 

fakt, lub 

2)   niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar 

wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na 

stanowisku kierowcy. 

<1a. W przypadku kandydatów do szkoły oraz uczniów szkoły prowadzącej 

kształcenie w zawodzie, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodzie 

szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 

ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 

1000, 1290 i 1669), przewiduje przygotowanie do uzyskania kwalifikacji do 

wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz umiejętności kierowania pojazdem 

silnikowym, spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 39b ust. 1 pkt 3, następuje 

również na podstawie orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 79 ust. 2 ustawy 
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z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, oraz na podstawie orzeczenia 

psychologicznego, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o 

kierujących pojazdami. 

1b. W przypadku kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy i słuchaczy 

kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w 

zawodzie, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa 

branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do 

uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz 

umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, spełnienie wymogu, o którym mowa 

w art. 39b ust. 1 pkt 3, następuje również na podstawie orzeczenia lekarskiego, o 

którym mowa w art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami, oraz na podstawie orzeczenia psychologicznego, o którym mowa w art. 84 

ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.> 

2. Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację, odpowiednio do pojazdu 

samochodowego, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków 

programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: 

1)   C1, C1+E, C i C+E; 

2)   D1, D1+E, D i D+E. 

3. Kwalifikacja obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne. 

 

Art. 39b
1
. 

1. Zajęcia, o których mowa w art. 39b ust. 3, przeprowadzane są w formie: 

1)   zajęć szkolnych dla uczniów - w szkole, jeżeli w programie nauczania jest przewidziane 

uzyskanie kwalifikacji kierowcy wykonującego przewóz drogowy, albo 

2)   kursu kwalifikacyjnego - w ośrodku szkolenia. 

2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne, o których mowa w art. 39b ust. 3, obejmują: 

1)   kształcenie zawodowe w zakresie racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzględnieniem 

przepisów bezpieczeństwa, w tym: 

a)  znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa 

pojazdu, 

b)  umiejętność optymalizacji zużycia paliwa, 

c)  umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem, 
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d)  umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom, 

e)  umiejętność bezpiecznego mocowania ładunku; 

2)   kształcenie zawodowe w zakresie umiejętności stosowania przepisów dotyczących 

wykonywania transportu drogowego; 

3)   kształcenie zawodowe w zakresie zagrożeń związanych z wykonywanym zawodem, w 

tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska; 

4)   kształcenie zawodowe w zakresie obsługi i logistyki, w tym kształtowanie wizerunku 

firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji. 

3. Testy kwalifikacyjne, o których mowa w art. 39b ust. 3, przeprowadzane są: 

[1)   przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zakończeniu zajęć szkolnych dla uczniów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, w ramach zewnętrznego egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe albo egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, albo] 

<1) przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zakończeniu zajęć szkolnych dla 

uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w ramach egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie albo egzaminu zawodowego, albo > 

2)   w ośrodku szkolenia, po zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych, przez 

trzyosobową komisję egzaminacyjną, zwaną dalej "komisją", powołaną przez wojewodę. 

4. W skład komisji mogą wchodzić osoby, które: 

1)   posiadają wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub techniczne z zakresu 

motoryzacji lub transportu; 

2)   nie były prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów; 

3)   spełniają szczegółowe wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

39i ust. 1 pkt 4. 

5. Co najmniej jedna z osób - członków komisji, dodatkowo: 

1)   jest obowiązana posiadać uprawnienia instruktora lub egzaminatora w zakresie kategorii 

prawa jazdy odpowiedniej do kategorii realizowanego bloku programowego, o którym 

mowa w art. 39b ust. 2, albo 

2)   powinna być przedstawicielem organizacji o zasięgu ogólnopolskim zrzeszającej 

przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe. 

6. Testy kwalifikacyjne, o których mowa w art. 39b ust. 3, przeprowadzane są na podstawie 

pytań pochodzących z katalogu pytań testowych zatwierdzonego przez ministra 

właściwego do spraw transportu. 
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7. Katalog pytań testowych obejmuje zagadnienia, o których mowa w ust. 2. 

8. Za przeprowadzenie testu członkom komisji, przysługuje wynagrodzenie, którego koszt 

ponosi ośrodek szkolenia. 

9. Ośrodek szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, umożliwia przeprowadzanie przez 

komisję testu kwalifikacyjnego, zapewniając odpowiednie warunki lokalowe. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) 

 

Art. 134a. 

1. W przypadku funkcjonariusza, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą, każdemu z 

dzieci będących na jego utrzymaniu, które w dniu jego śmierci spełniały warunki do 

uzyskania renty rodzinnej, Szef właściwej Agencji przyznaje pomoc finansową na 

kształcenie, ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie właściwej Agencji. 

[2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, przysługuje uczniom ponadpodstawowych szkół 

publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla 

dorosłych oraz słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników 

służb społecznych, oraz studentom szkół wyższych do czasu ukończenia kształcenia, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.] 

<2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, przysługuje uczniom i słuchaczom 

ponadpodstawowych szkół publicznych i niepublicznych oraz publicznych i 

niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły 

ponadpodstawowej, a także słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, 

oraz studentom szkół wyższych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż 

do ukończenia 25. roku życia.> 

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla każdej Agencji, 

wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, szczegółowe warunki i tryb jej przyznawania, 

uwzględniając poziom kształcenia i rodzaj szkoły. 

 

 

 



- 426 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

U S T A W A   z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób 

zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 737) 

 

Art. 2. 

1. Za wypadek uzasadniający przyznanie świadczeń uważa się nagłe zdarzenie wywołane 

przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło: 

1)   przy ratowaniu innych osób od grożącego ich życiu niebezpieczeństwa; 

2)   przy chronieniu własności publicznej przed grożącą jej szkodą; 

3)   przy udzielaniu przedstawicielowi organu państwowego lub organu samorządu 

terytorialnego pomocy przy spełnianiu czynności urzędowych; 

3a)  przy wykonywaniu prac związanych ze spisami powszechnymi; 

4)   przy ściganiu lub ujęciu osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub przy 

chronieniu innych osób przed napaścią; 

5)   przy wykonywaniu funkcji radnego lub członka komisji rady wszystkich jednostek 

samorządu terytorialnego albo przy wykonywaniu przez sołtysa czynności związanych 

z tym stanowiskiem; 

6)   przy wykonywaniu funkcji ławnika w sądzie; 

7)   w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych 

przez jednostki organizacyjne systemu oświaty, zajęć w szkole wyższej lub zajęć na 

studiach doktoranckich albo w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją 

studiów lub nauki; 

8)   przy pracy w Ochotniczych Hufcach Pracy na innej podstawie niż umowa o pracę; 

9)   przy pracy wykonywanej w ramach terapii zajęciowej w jednostkach organizacyjnych 

pomocy społecznej oraz podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, o 

których mowa w przepisach o działalności leczniczej; 

10)  przy wykonywaniu bezpośredniej ochrony przed klęskami żywiołowymi; 

11)  przy wykonywaniu funkcji członka komisji powołanej przez organ państwowy lub 

organ samorządu terytorialnego do przeprowadzenia wyborów lub referendum; 

12)  przy wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza, o którym mowa w art. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.
1)

); 

13)  w trakcie uczestnictwa w centrum integracji społecznej; 

14)  przy wykonywaniu przez bezrobotnego prac społecznie użytecznych, o których mowa 
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w art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 i 675); 

15)  przy odbywaniu praktyki absolwenckiej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. 

o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052)[.] <;> 

<16) przy odbywaniu stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 

i 1669).> 

2. Za chorobę zawodową uprawniającą do świadczeń przewidzianych w ustawie uważa się 

chorobę określoną w art. 235
1
 Kodeksu pracy, powstałą przy wykonywaniu zajęć lub 

pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 i 

2361 oraz z 2018 r. poz. 650, 927, 1338 i 1629) 

 

Art. 22. 

1. Prezes UTK jest organem właściwym do wydawania, przedłużania ważności, zawieszania, 

przywracania i cofania licencji maszynisty oraz aktualizacji danych zawartych w licencji 

maszynisty i wydawania jej wtórników. 

2. Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która: 

1)   nie była karana za przestępstwo umyślne; 

[2)   ukończyła 20 lat;] 

<2) ukończyła 18 lat;> 

3)    ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe; 

4)   spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 22a ust. 11 pkt 2; 

5)   odbyła szkolenie i zdała egzamin maszynisty. 

2a. Z obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, zwolnieni są kandydaci na 

maszynistów ubiegający się o uzyskanie licencji maszynisty, którzy: 

1)   posiadają dyplom albo inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 

zawodach, w których programy kształcenia zawierają zagadnienia z zakresu budowy 

pojazdów szynowych, ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej, lub 
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2)   ukończyli studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia 

z zakresu budowy pojazdów szynowych, ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej. 

2b. Niekaralność, o której mowa w ust. 2 pkt 1, powinna być potwierdzona złożeniem przez 

kandydata na maszynistę ubiegającego się o uzyskanie licencji maszynisty oświadczenia o 

niekaralności. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. 

2c. Posiadacz licencji maszynisty poddaje się badaniom lekarskim i psychologicznym oraz 

uzyskuje orzeczenie lekarskie potwierdzające spełnienie wymagań zdrowotnych, 

fizycznych i psychicznych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22a ust. 

11 pkt 2. W przypadku nieuzyskania orzeczenia lekarskiego licencja maszynisty traci 

ważność. 

2d. Badania, o których mowa w ust. 2c, przeprowadza się co: 

1)   24 miesiące - do ukończenia 55. roku życia, 

2)   12 miesięcy - po ukończeniu 55. roku życia 

- chyba że orzeczenie lekarskie wskazuje krótszy okres. 

2e. Maszynista posiadający aktualne orzeczenie lekarskie potwierdzające spełnienie wymagań 

zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania albo zachowania 

ważności świadectwa maszynisty, jest zwolniony z obowiązku, o którym mowa w ust. 2c. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. Licencja maszynisty jest wydawana, w drodze decyzji, na okres 10 lat, zgodnie ze wzorem 

określonym w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 36/2010 z dnia 3 grudnia 

2009 r. w sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty, świadectw 

uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających oraz wniosków o 

wydanie licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady (Dz. Urz. UE L 13 z 19.01.2010, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) nr 

36/2010". Po upływie tego okresu Prezes UTK, na wniosek posiadacza licencji 

maszynisty, w drodze decyzji, przedłuża jej ważność, wydając nowy dokument na kolejne 

10 lat od dnia upływu terminu ważności dotychczasowej licencji maszynisty, po 

uprzednim sprawdzeniu ważności orzeczenia lekarskiego potwierdzającego spełnienie 

wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania albo 
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zachowania ważności licencji maszynisty lub świadectwa maszynisty. 

6. Prezes UTK, w drodze decyzji, zawiesza licencję maszynisty osobie, która przestała 

czasowo spełniać warunki określone w ust. 2 pkt 4. 

6a. Prezes UTK, w drodze decyzji, przywraca licencję maszynisty, która została zawieszona, 

jeżeli jej posiadacz uzyskał orzeczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 5. 

7. Prezes UTK, w drodze decyzji, cofa licencję maszynisty osobie, która przestała spełniać 

warunek określony w ust. 2 pkt 1 lub trwale przestała spełniać warunek określony w ust. 2 

pkt 4. 

8. Decyzjom, o których mowa w ust. 6-7 i 12, Prezes UTK nadaje rygor natychmiastowej 

wykonalności. 

8a. Posiadacz licencji maszynisty jest obowiązany zawiadomić Prezesa UTK o utracie tego 

dokumentu, jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność, a także o zmianie 

stanu faktycznego wymagającej aktualizacji danych w nim zawartych, w terminie 30 dni 

od dnia zaistnienia tego zdarzenia. 

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 8a, Prezes UTK, na podstawie wniosku, wydaje na 

okres pozostający do końca okresu ważności dotychczasowej licencji maszynisty wtórnik 

licencji maszynisty, a w przypadku aktualizacji danych zawartych w tym dokumencie - 

nową licencję maszynisty. 

9a. Posiadacz licencji maszynisty, który po wydaniu wtórnika licencji maszynisty odzyskał 

utracony dokument, jest obowiązany zwrócić ten dokument Prezesowi UTK. 

10. O zawieszeniu, cofnięciu licencji maszynisty lub aktualizacji danych zawartych w 

licencji, Prezes UTK niezwłocznie zawiadamia przewoźnika kolejowego lub zarządcę 

infrastruktury kolejowej, u którego maszynista jest zatrudniony lub na którego rzecz 

świadczy usługi. 

<10a. Licencje maszynistów uzyskane przez osoby, które ukończyły 18 lat, do czasu 

ukończenia przez nich 20 lat, są ważne wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.> 

11. Jeżeli licencja maszynisty została wydana przez organ innego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, Prezes UTK, w przypadku stwierdzenia, że maszynista nie spełnia 

warunków określonych w ust. 2, zwraca się do tego organu z wnioskiem o 

przeprowadzenie kontroli lub o zawieszenie licencji maszynisty. O fakcie tym powiadamia 

Komisję Europejską. 

12. Prezes UTK, w drodze decyzji, może wydać zakaz prowadzenia pociągu lub pojazdu 
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kolejowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez maszynistę, o którym mowa w 

ust. 11, w okresie rozpatrywania wniosku, jeżeli jest to uzasadnione względami 

bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 

13. W przypadku wniosku organu z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej o 

przeprowadzenie kontroli lub o zawieszenie licencji maszynisty, Prezes UTK rozpatruje 

wniosek w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania. O sposobie załatwienia wniosku Prezes 

UTK powiadamia właściwy organ tego państwa i Komisję Europejską. 

[14. Licencje maszynistów wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej są 

ważne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<14. Licencje maszynistów wydane w innych państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, osobom, które ukończyły 20 lat, są ważne na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.> 

15. Na odcinkach linii kolejowych obejmujących przejścia graniczne z państwami 

sąsiadującymi z Rzecząpospolitą Polską, nienależącymi do Unii Europejskiej, pociągi lub 

pojazdy kolejowe prowadzi się zgodnie z międzynarodowymi porozumieniami lub 

umowami dwustronnymi. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2067) 

Art. 37b. 

1. Pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach 

będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią 

wpisaną do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite 

studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające 

nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego 

stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co 

najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich 

prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona 

przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują prace konserwatorskie oraz 

prace restauratorskie, prowadzone przy zabytkach będących parkami wpisanymi do 
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rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru. 

[3. Prace o charakterze technicznym w zakresie, o którym mowa w ust. 1, samodzielnie 

wykonuje osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz 

tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co 

najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach 

wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym 

instytucją kultury.] 

<3. Prace o charakterze technicznym w zakresie, o którym mowa w ust. 1, samodzielnie 

wykonuje osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej 

oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom 

zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodach 

związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w 

tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była 

zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1970) 

Art. 20. 

1. Warunkiem uzyskania dyplomów, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3, oraz świadectwa, o 

którym mowa w art. 19 ust. 4, jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 

teoretycznego z zakresu wymaganej wiedzy oraz spełnienie przesłanek określonych 

odpowiednio w ust. 3-10. 

2. Dla uzyskania dyplomów, o których mowa w art. 19 ust. 2 pkt 1 i art. 19 ust. 3 pkt 1, 

dodatkowo wymagane jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu praktycznego z 

wymaganej wiedzy i umiejętności. 

3. Dyplom nurka III klasy może otrzymać osoba, która: 

1)   ukończyła 18 lat; 

2)   posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurka III klasy. 

4. Dyplom nurka II klasy może otrzymać osoba, która posiada: 

1)   dyplom nurka III klasy; 
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2)   co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nurka III klasy; 

3)   zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurka II klasy. 

5. Dyplom nurka I klasy może otrzymać osoba, która posiada: 

1)   dyplom nurka II klasy; 

2)   co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nurka II klasy; 

3)   zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurka I klasy. 

6. Dyplom nurka saturowanego może otrzymać osoba, która posiada: 

1)   dyplom nurka I klasy; 

2)   co najmniej roczną praktykę zawodową w charakterze nurka I klasy; 

3)   zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurka saturowanego. 

7. Dyplom kierownika prac podwodnych III klasy może otrzymać osoba, która posiada: 

1)   [wykształcenie średnie] <wykształcenie średnie lub średnie branżowe>; 

2)   dyplom nurka III klasy; 

3)   co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nurka III klasy; 

4)   zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierownika prac podwodnych III klasy. 

8. Dyplom kierownika prac podwodnych II klasy może otrzymać osoba, która posiada: 

1)   [wykształcenie średnie] <wykształcenie średnie lub średnie branżowe >; 

2)   dyplom nurka II klasy i co najmniej roczną praktykę zawodową w charakterze nurka II 

klasy lub dyplom kierownika prac podwodnych III klasy i co najmniej trzyletnią praktykę 

zawodową w charakterze kierownika prac podwodnych III klasy; 

3)   zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierownika prac podwodnych II klasy. 

9. Dyplom kierownika prac podwodnych I klasy może otrzymać osoba, która posiada: 

1)   dyplom nurka II klasy; 

2)   dyplom kierownika prac podwodnych II klasy; 

3)   co najmniej trzyletnią praktykę zawodową w charakterze kierownika prac podwodnych 

II klasy; 

4)   zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierownika prac podwodnych I klasy. 

10. Świadectwo operatora systemów nurkowych może otrzymać osoba posiadająca 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla operatora systemów nurkowych. 
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U S T A W A   z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) 

Art. 28. 

1. Kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek 

samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej 

subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, 

skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań 

oświatowych. 

2. Od kwoty, o której mowa w ust. 1, odlicza się 0,4% na rezerwę części oświatowej 

subwencji ogólnej. 

3. Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw 

finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następuje nie później niż do dnia 30 

listopada każdego roku. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przekazuje 

jednostkom samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych. 

5. Po odliczeniu rezerwy, o której mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania dzieli część oświatową subwencji ogólnej między poszczególne jednostki 

samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań 

oświatowych, z wyłączeniem zadań związanych z: 

1)   dowozem uczniów; 

2)    zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki uczniom, którzy kończą 5 lat lub mniej 

w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

i innych formach wychowania przedszkolnego, niezwiązanych z wychowaniem i 

kształceniem specjalnym albo zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. 

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu 

terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia, sposób podziału części oświatowej 

subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z 

uwzględnieniem w szczególności: 

1)   typów i rodzajów szkół i placówek prowadzonych przez te jednostki; 

2)   stopni awansu zawodowego nauczycieli; 

3)   liczby uczniów w szkołach i placówkach; 
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4)    liczby dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, objętych wychowaniem 

przedszkolnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 

innych formach wychowania przedszkolnego; 

5)   zróżnicowania kwot ustalanych na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym i dzieci 

realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki z uwzględnieniem wyższej kwoty na 

dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach oraz wyższej kwoty w 

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego zlokalizowanych na terenach wiejskich i w miastach do 5000 

mieszkańców; 

[6)    zróżnicowania kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w 

zależności od prognozowanej nadwyżki lub deficytu zapotrzebowania na pracowników w 

danym zawodzie na wojewódzkim rynku pracy w stosunku do liczby kandydatów chętnych 

do podjęcia pracy; 

7)    liczby uczniów, którzy zdali odpowiednio egzamin maturalny lub egzamin potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, szkołach 

policealnych oraz w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy 

zawodowe.] 

<6) zróżnicowania kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w 

oparciu o prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa 

branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, o której mowa w art. 46b ust. 

1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 

1000, 1290 i 1669); 

7) liczby uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami 

niepełnosprawnymi, którzy uzyskali odpowiednio świadectwo dojrzałości, certyfikat 

kwalifikacji zawodowej, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, dyplom 

zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w liceach 

ogólnokształcących dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia oraz szkołach 

policealnych, niebędących szkołami specjalnymi;> 

<8) liczby słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin 

zawodowy lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej 

kwalifikacji, w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy 

zawodowe; 

9) zróżnicowania kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w 



- 435 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

zawodach szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa 

narodowego określonych w wykazie, o którym mowa w art. 46b ust. 4 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.> 

7. Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej przyjmuje się dane zgromadzone w bazie 

danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 

r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 i 2203). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 

1693) 

Art. 48a. 

1. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w 

noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi. 

2. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt 

socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na 

wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności 

życiowej. 

2a. Przyznanie osobie bezdomnej tymczasowego schronienia w schronisku dla osób 

bezdomnych przez gminę miejsca jej pobytu, na podstawie art. 101 ust. 3, nie wymaga 

podpisania przez osobę bezdomną kontraktu socjalnego. 

2b. Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom 

bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają 

częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie 

wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład 

opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz 

z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności 

społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności 

życiowej. 

2c. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom bezdomnym, o których mowa w ust. 

2b, zapewnia się posiłek lub całodzienne wyżywienie, świadczone w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 
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2d. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyznanie tymczasowego 

schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osobom 

bezdomnym, które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, przez 

okres oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej, jednak nie dłużej niż 

przez 4 miesiące. 

2e. Jeżeli w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi są przewidziane 

miejsca dla osób niewymagających usług opiekuńczych, osobie bezdomnej zdolnej do 

samoobsługi i niewymagającej usług opiekuńczych może być przyznane tymczasowe 

schronienie w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W takim 

przypadku świadczenie usług osobom bezdomnym zdolnym do samoobsługi i 

niewymagającym usług opiekuńczych następuje z zastosowaniem przepisów ust. 2, 2a i 2g 

oraz standardów przewidzianych dla schronisk dla osób bezdomnych. 

2f. W schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi mogą przebywać jedynie 

osoby na podstawie decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla 

osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi albo decyzji o przyznaniu tymczasowego 

schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, wydanej przez gminę. 

2g. Do wykonywania czynności w zakresie usług świadczonych w schronisku dla osób 

bezdomnych zatrudnia się: 

1)   pracowników socjalnych; 

2)   opiekunów posiadających co najmniej [średnie wykształcenie] <wykształcenie średnie 

lub średnie branżowe> oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

2h. Do wykonywania czynności w zakresie usług świadczonych w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi zatrudnia się: 

1)   pracowników socjalnych; 

2)   opiekunów posiadających: 

a)  kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, ratownika medycznego, opiekuna w 

domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, 

opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego lub 

b)  udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe polegające na 

świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub 

osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy. 

3. Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w 
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postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach 

gwarantujących ochronę życia i zdrowia. 

3a. Do wykonywania czynności w zakresie usług świadczonych w noclegowni zatrudnia się 

osoby, które posiadają co najmniej [średnie wykształcenie] <wykształcenie średnie lub 

średnie branżowe> oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

4. Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która 

umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach 

wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące. 

4a. Do wykonywania czynności w zakresie usług świadczonych w ogrzewalni zatrudnia się 

osoby, które posiadają co najmniej [średnie wykształcenie] <wykształcenie średnie lub 

średnie branżowe> oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

5. W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych, ogrzewalni mogą przebywać osoby 

zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób 

przebywających w placówce. 

5a. W schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi mogą przebywać osoby, 

których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w 

placówce. 

6. W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub 

pod wpływem substancji psychoaktywnych. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przebywanie w noclegowni, 

schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi osób pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych. 

8. Pomoc przyznawana w formie tymczasowego schronienia w ogrzewalni lub noclegowni 

nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji 

administracyjnej, a wydatki poniesione za udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi. 

8a. Noclegownia, schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi i ogrzewalnia, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

życiowych związanych z udzielaniem schronienia, powinny spełniać minimalne standardy 

podstawowych usług i minimalne standardy obiektów, w tym w zakresie odpowiednich 

warunków higienicznych i sanitarnych oraz odpowiednich warunków do odpoczynku, 

określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 14. 

9. W sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową przyznanie tymczasowego 



- 438 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

schronienia może nastąpić z pominięciem standardów, o których mowa w ust. 8a, oraz w 

innej formie niż określona w ust. 1. 

10. Poniesione wydatki na świadczenia w postaci schronienia w ogrzewalni lub noclegowni 

udzielone na podstawie art. 101 ust. 3 nie podlegają zwrotowi przez gminę właściwą ze 

względu na miejsce zamieszkania albo miejsce ostatniego miejsca zameldowania na pobyt 

stały. 

11. Wojewoda prowadzi rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia 

w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach. 

11a. Rejestr zawiera: 

1)   wykaz miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia - adres, formę i nazwę 

placówki, pod którą jest ona prowadzona; 

2)   dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego placówkę, jeżeli podmiotem prowadzącym 

placówkę nie jest gmina zgłaszająca, w tym: 

a)  nazwę i adres siedziby podmiotu prowadzącego placówkę, 

b)  formę organizacyjno-prawną podmiotu prowadzącego placówkę; 

3)   liczbę miejsc w poszczególnych formach placówek; 

4)   w przypadku miejsc w placówce, które gmina prowadzi dla innej gminy na podstawie 

zawartego porozumienia, dane identyfikujące gminę, z którą zawarto porozumienie, oraz 

liczbę miejsc w placówce, których dotyczy porozumienie. 

11b. Zgłoszenia do rejestru dokonuje gmina: 

1)   prowadząca placówkę; 

2)   zlecająca na podstawie art. 25 ust. 1 zadanie prowadzenia placówki; 

3)   która zawarła umowę z podmiotem niepublicznym na zakup usługi udzielenia 

tymczasowego schronienia w odpowiedniej formie, w placówce prowadzonej przez 

podmiot niepubliczny. 

11c. Gmina zgłasza wojewodzie wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 

dni od dnia ich powstania. 

11d. Wojewoda na bieżąco aktualizuje zgłoszone dane w rejestrze. 

12. Rejestr jest jawny. 

13. Dane z rejestru udostępnia się na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego. 

14. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia: 
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1)   minimalny standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach, schroniskach 

dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i 

ogrzewalniach, 

2)   minimalny standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie, schroniska dla osób 

bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalnie 

- kierując się potrzebą zapewnienia osobom bezdomnym kierowanym do tych placówek 

właściwego wsparcia. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, 1149, 1544, 1629, 1669 i 2077) 

 

Art. 2. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   akademickim biurze karier - oznacza to jednostkę działającą na rzecz aktywizacji 

zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzoną przez szkołę wyższą 

lub organizację studencką, do której zadań należy w szczególności: 

a)  dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy i 

możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

b)  zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych, 

c)  prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych 

znalezieniem pracy, 

d)  pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy 

oraz staże zawodowe, 

e)  pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; 

2)   [bezrobotnym - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g, lit. i, j, l 

oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha, która bezpośrednio przed rejestracją 

jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przez okres co najmniej 6 miesięcy, oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 i 4, 

niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia 

zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w 

danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i 
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gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, 

nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej 

do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły lub w szkole 

wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla 

miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz 

poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:] 

<2) bezrobotnym – oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a–g, i, 

j, l oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha, która bezpośrednio przed 

rejestracją jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy, oraz osobę, o której 

mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 i 4, niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy 

zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu 

pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy 

zarobkowej albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia 

zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w 

szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkołach dla dorosłych lub przystępującej do 

egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły oraz uczącej się 

w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzącej kształcenie w formie 

stacjonarnej lub zaocznej, lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach 

niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego 

lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej, jeżeli:> 

a)  ukończyła 18 lat, 

b)   nie ukończyła 60 lat - kobieta lub 65 lat - mężczyzna, 

c)  nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty 

szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy 

zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia 

przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku 

macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, 

ca)  nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej 

przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej 
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emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

d)  nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1025), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie 

podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako 

współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych 

przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, 

e)  nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z 

działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji 

rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza 

wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 

ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 

podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i 

rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie, 

f)   nie złożyła wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis: 

–  zgłosiła do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek o 

zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie 

upłynął, albo 

–  nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej, 

g)  nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z 

wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie 

dozoru elektronicznego, 

h)  nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub 

innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, 

i)  nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego, 

j)  nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia 

pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z 

tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na 

skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, 
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k)  nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70 

ust. 6, 

l)  nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, 

z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników, 

m)  nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

zasiłku dla opiekuna; 

2a)  (uchylony); 

3)   bezrobotnym do 25 roku życia - oznacza to bezrobotnego, który do dnia zastosowania 

wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku życia; 

4)   bezrobotnym powyżej 50 roku życia - oznacza to bezrobotnego, który w dniu 

zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 

rok życia; 

5)   bezrobotnym długotrwale - oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze 

powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 

lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych; 

6)   bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych - oznacza to bezrobotnego nieposiadającego 

kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, 

świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu; 

7)   cudzoziemcu - oznacza to osobę nieposiadającą obywatelstwa polskiego; 

8)   członku rodziny - oznacza to: 

a)  osobę pozostającą z obywatelem polskim lub cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 

3 pkt 2, w związku małżeńskim uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  zstępnego, obywatela polskiego lub cudzoziemca, w wieku do 21 lat lub pozostającego na 

jego utrzymaniu; 

9)   dodatku aktywizacyjnym - oznacza to kwotę wypłaconą osobie, która będąc bezrobotnym 

posiadającym prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez 

powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową; 

9a)  doświadczeniu zawodowym - oznacza to doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, 

wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez 

okres co najmniej 6 miesięcy; 

9aa)  działaniach aktywizacyjnych - oznacza to pakiet działań mających na celu podjęcie i 

utrzymanie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej; 

9b)  EURES - oznacza to europejskie służby zatrudnienia państw, o których mowa w art. 1 
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ust. 3 pkt 2 lit. a-c, realizujące działania obejmujące w szczególności pośrednictwo pracy 

wraz z doradztwem w zakresie mobilności na rynku pracy; 

10)  (uchylony); 

10a) indywidualnym planie działania - oznacza to plan działań obejmujący podstawowe 

usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia 

bezrobotnego lub poszukującego pracy; 

11)   innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na 

podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o 

dzieło lub umowy o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników albo wykonywanie pracy w okresie członkostwa w rolniczej 

spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych; 

12)  koszcie szkolenia - oznacza to: 

a)  uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej, 

b)  koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób 

nieposiadających prawa do stypendium oraz osób posiadających prawo do stypendium, o 

którym mowa w art. 41 ust. 3b, 

c)  koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż 

miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia, 

d)  koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych, 

e)  koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 

określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania 

licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu; 

  12a)  minimalnym wynagrodzeniu za pracę - oznacza to kwotę minimalnego wynagrodzenia 

za pracę pracowników przysługującą za pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu 

pracy ogłaszaną na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650); 

13)  nielegalnym zatrudnieniu lub nielegalnej innej pracy zarobkowej - oznacza to: 

a)  zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym 

terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków, 

b)  niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia 

społecznego, 

c)  podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności bez 

powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, 
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d)  (uchylona), 

e)  (uchylona), 

f)  (uchylona); 

14)   nielegalnym wykonywaniu pracy przez cudzoziemca - oznacza to wykonywanie pracy 

przez cudzoziemca, który nie jest uprawniony do wykonywania pracy w rozumieniu art. 87 

ust. 1 lub nie posiada odpowiedniego zezwolenia na pracę, nie będąc zwolnionym na 

podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, lub 

którego podstawa pobytu nie uprawnia do wykonywania pracy; 

15)  (uchylony); 

16)  odpowiedniej pracy - oznacza to zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają 

ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające 

kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim 

szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich 

wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami 

transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga 

miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia 

za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; 

16a)  ofercie pracy - oznacza to wolne od wymagań naruszających zasadę równego 

traktowania w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów prawa pracy, zgłoszenie przez 

pracodawcę do powiatowego urzędu pracy co najmniej jednego wolnego miejsca 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w określonym zawodzie lub specjalności w celu 

uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownika; 

16b)   opiekunie osoby niepełnosprawnej - oznacza to członków rodziny, w rozumieniu art. 3 

ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. 

poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 1076), opiekujących się dzieckiem z orzeczeniem o 

niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki 

lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w 

procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub osobą niepełnosprawną ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności; 

17)  organach zatrudnienia - oznacza to ministra właściwego do spraw pracy oraz 

wojewodów, marszałków województw i starostów; 

18)  organizacji pozarządowej - oznacza to niebędące jednostkami sektora finansów 
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publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, 

utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjątkiem 

partii politycznych i utworzonych przez nie fundacji; 

19)  osobie samotnie wychowującej dzieci - oznacza to osobę samotnie wychowującą co 

najmniej jedno dziecko w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych; 

20)  osobie współpracującej - oznacza to osobę współpracującą z osobami prowadzącymi 

pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami w rozumieniu przepisów o systemie 

ubezpieczeń społecznych; 

21)  osobie zależnej - oznacza to osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek 

stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami 

lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie 

domowym; 

21a)  partnerstwie transgranicznym EURES - oznacza to działania sieci EURES w regionach 

przygranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, realizowane przez służby zatrudnienia oraz 

inne podmioty z państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, uprawnione do 

realizacji działań sieci EURES; 

21b)   podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi - oznacza to jednostkę 

organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej lub osobę fizyczną, która na 

podstawie umowy lub innego stosunku prawnego powierza wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi; 

21c)   poszukującym pracy absolwencie - oznacza to poszukującą pracy osobę, która w 

okresie ostatnich 48 miesięcy ukończyła szkołę lub uzyskała tytuł zawodowy; 

22)  poszukującym pracy - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1-3, lub 

cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, poszukujących zatrudnienia, innej 

pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowanych w 

powiatowym urzędzie pracy; 

22a)   powierzeniu cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy - oznacza to 

powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi, który nie jest uprawniony do 

wykonywania pracy w rozumieniu art. 87 ust. 1 lub nie posiada odpowiedniego zezwolenia 

na pracę, nie będąc zwolnionym na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku 

posiadania zezwolenia na pracę, lub którego podstawa pobytu nie uprawnia do 
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wykonywania pracy, lub który wykonuje pracę na innych warunkach lub na innym 

stanowisku niż określone w odpowiednim zezwoleniu na pracę, z zastrzeżeniem art. 88f 

ust. 1a-1c lub art. 88s ust. 1 i 2, lub który wykonuje pracę na innych warunkach lub na 

innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 

114, art. 126, art. 127 lub art. 142 ust. 3, z zastrzeżeniem art. 119 i art. 135 ust. 3 ustawy z 

dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub bez zawarcia umowy o pracę albo umowy 

cywilnoprawnej w wymaganej formie; 

23)  pozarolniczej działalności - oznacza to pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów 

o systemie ubezpieczeń społecznych; 

23a)   pracach społecznie użytecznych - oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych 

bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w 

jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym na rzecz opiekunów osób 

niepełnosprawnych, w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą 

charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej; 

24)  przychodach - oznacza to przychody z innego tytułu niż zatrudnienie, inna praca 

zarobkowa, działalność gospodarcza, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu 

Pracy, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od 

osób fizycznych; 

25)  pracodawcy - oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości 

prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika; 

26)  pracach interwencyjnych - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, 

które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych; 

26a)  projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - oznacza to 

projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy zarządem województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju 

regionalnego, prefinansowane w całości ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 

roku budżetowym na realizację przez samorządy powiatowe programów na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej; 

27)  pożyczce szkoleniowej - oznacza to pożyczkę udzieloną z Funduszu Pracy na 

sfinansowanie kosztów szkolenia podejmowanego bez skierowania powiatowego urzędu 

pracy na to szkolenie; 

27a)  praktycznej nauce zawodu dorosłych - oznacza to formę przygotowania zawodowego 

dorosłych umożliwiającą uzyskanie: 
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a)  świadectwa czeladniczego, 

[b)  świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,] 

<b) certyfikatów kwalifikacji zawodowych,> 

c)  [dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów 

potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie przez osoby 

posiadające:] 

 <c) dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych ze wszystkich 

kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie przez osoby posiadające:> 

–   wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe albo 

–   zdany egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej 

szkoły I stopnia, albo 

–   wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 

  27b)  programach specjalnych - oznacza to zespół działań mających na celu dostosowanie 

posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wsparcie 

zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy; 

  27c)  projektach pilotażowych - oznacza to przedsięwzięcia inicjowane i realizowane przez 

publiczne służby zatrudnienia samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami 

rynku pracy, polegające na wdrażaniu nowych metod, narzędzi i sposobów pomocy 

bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcom w celu przygotowywania rozwiązań 

o charakterze systemowym; 

28)  przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne wynagrodzenie w poprzednim 

kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 

Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

29)  przyczynach dotyczących zakładu pracy - oznacza to: 

a)  rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących 

pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z 

pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 

1000 i 1076), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych 

przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, 
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b)  rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości 

pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, 

organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych, 

c)  wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy 

lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku 

służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i 

niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy, 

d)  rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 1
1
 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków 

wobec pracownika; 

  29a)  przygotowaniu zawodowym dorosłych - oznacza to instrument aktywizacji w formie 

praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez 

nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie 

umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem; 

  29b)  przyuczeniu do pracy dorosłych - oznacza to formę przygotowania zawodowego 

dorosłych, umożliwiającą uzyskanie wybranych umiejętności lub kwalifikacji 

zawodowych potwierdzonych zaświadczeniem lub świadectwem; 

30)  (uchylony); 

31)  (uchylony); 

32)  robotach publicznych - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 

12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty - z wyłączeniem prac 

organizowanych w urzędach pracy - gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące 

się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, 

opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, 

jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, 

budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich 

związków; 

33)  (uchylony); 

34)  stażu - oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do 

wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku 

pracy z pracodawcą; 

35)   stypendium - oznacza to kwotę wypłacaną z Funduszu Pracy bezrobotnemu lub innej 

uprawnionej osobie w okresie odbywania szkolenia, przygotowania zawodowego 
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dorosłych, studiów podyplomowych, stażu oraz w okresie nauki w szkole 

ponadpodstawowej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów 

niestacjonarnych; 

36)  staroście - oznacza to starostę powiatu lub prezydenta miasta na prawach powiatu, 

sprawującego zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy; 

36a)  specyficznych elementach wspierających zatrudnienie - oznacza to finansowanie z 

Funduszu Pracy racjonalnych wydatków innych niż usługi i instrumenty rynku pracy, 

niezbędnych do realizacji działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników 

programu specjalnego, adekwatnych do uwarunkowań lokalnego rynku pracy; 

37)  szkoleniu - oznacza to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub 

doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do 

wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia; 

38)  składkach na ubezpieczenia społeczne - oznacza to składki na ubezpieczenia emerytalne, 

rentowe i wypadkowe, finansowane z własnych środków płatnika tych składek; 

39)  (uchylony); 

40)   wykonywaniu pracy przez cudzoziemca - oznacza to zatrudnienie, wykonywanie innej 

pracy zarobkowej, pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do 

rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub są 

spółkami kapitałowymi w organizacji, lub prowadzenie spraw spółki komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, lub działanie w charakterze prokurenta; 

41)  zasiłku - oznacza to zasiłek dla bezrobotnych; 

42)  (uchylony); 

43)  zatrudnieniu - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku 

służbowego oraz umowy o pracę nakładczą; 

43a)  zezwoleniu na pracę - oznacza to decyzję właściwego organu, uprawniającą 

cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

warunkach określonych w ustawie oraz w tej decyzji; 

44)  zwolnieniu monitorowanym - oznacza to rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku 

służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w związku z którym są świadczone 

usługi rynku pracy dla pracowników będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy 

lub stosunku służbowego, a także zagrożonych wypowiedzeniem; 

45)  żołnierzach rezerwy - oznacza to osoby zwolnione z zawodowej służby wojskowej Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym status żołnierza rezerwy przysługuje 
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przez okres 36 miesięcy od dnia zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej. 

2. Nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego: 

1)   wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na 

zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

jeżeli wolontariusz przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy porozumienie z 

korzystającym; 

2)   odbywanie praktyki absolwenckiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lipca 

2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. poz. 1052 oraz z 2017 r. poz. 60), jeżeli 

praktykant przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy umowę o praktykę 

absolwencką. 

3. Koszty badań lekarskich lub psychologicznych mających na celu: 

1)   stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu 

lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac 

społecznie użytecznych, 

2)   określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania 

zawodu 

- przeprowadzanych na wniosek powiatowego urzędu pracy, są finansowane z Funduszu 

Pracy. 

Art. 4. 

1. Minister właściwy do spraw pracy realizuje zadania na rzecz rynku pracy przez: 

1)   przygotowywanie i koordynację realizacji Krajowego Planu Działań; 

2)   koordynację publicznych służb zatrudnienia, w szczególności przez: 

a)  realizowanie zadań wynikających z funkcji dysponenta Funduszu Pracy, 

[b)  określanie instrumentów stymulujących rozwój kształcenia ustawicznego rozumianego 

jako kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy 

ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do bezrobotnych, 

poszukujących pracy, pracowników i pracodawców,] 

<b) określanie instrumentów stymulujących rozwój kształcenia ustawicznego 

rozumianego jako kształcenie w szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II 

stopnia, szkołach policealnych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie lub doskonalenie 

wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do 

bezrobotnych, poszukujących pracy, pracowników i pracodawców,> 

c)  tworzenie, rekomendowanie i upowszechnianie narzędzi, metod i zasobów informacyjnych 
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na potrzeby poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń, 

przygotowania zawodowego dorosłych lub innych form pomocy określonej w ustawie, 

d)  realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między 

państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w szczególności działań 

wynikających z udziału w sieci EURES, w tym koordynowanie sieci EURES na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej poprzez udzielanie akredytacji do prowadzenia pośrednictwa 

pracy sieci EURES, zwanej dalej "akredytacją", przygotowanie, zatwierdzanie, 

monitorowanie i ocenę realizacji planów działań sieci EURES oraz sprawozdań z ich 

realizacji, a także koordynowanie partnerstw transgranicznych EURES na terenie działania 

tych partnerstw, 

e)  reprezentowanie publicznych służb zatrudnienia wobec publicznych służb zatrudnienia 

innych państw, 

f)  realizowanie postanowień i koordynowanie działań wynikających z umów 

międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi w 

zakresie przepływu pracowników, 

g)  upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zlecania działań aktywizacyjnych, o których 

mowa w art. 66d; 

3)   (uchylony); 

4)   zapewnianie jednolitości stosowania prawa, w szczególności przez udzielanie wyjaśnień 

dotyczących stosowania przepisów ustawy; 

5)   sporządzanie i przedkładanie Radzie Ministrów, okresowych sprawozdań z realizacji 

Krajowego Planu Działań; 

6)   planowanie i realizowanie we współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju 

regionalnego zadań w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, realizowanych 

przez instytucje rynku pracy wynikających z programów operacyjnych 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie 

należącym do kompetencji ministra właściwego do spraw pracy; 

7)   dążenie do uzyskania wysokiego poziomu i rozwoju zasobów ludzkich, w szczególności 

przez: 

a)  prowadzenie badań i analiz rynku pracy oraz upowszechnianie ich wyników, w tym 

prowadzenie corocznej analizy dotyczącej oceny funkcjonowania urzędów pracy w celu 

poprawy efektywności ich działania, 
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b)  ustalanie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, 

c)  koordynowanie opracowywania i rekomendowanie standardów kwalifikacji zawodowych 

dla zawodów występujących w klasyfikacji zawodów i specjalności, 

d)  koordynowanie opracowywania i rekomendowanie modułowych programów szkoleń 

zawodowych dla potrzeb rynku pracy, 

e)  prowadzenie i udostępnianie internetowych baz danych z zakresu rynku pracy, w 

szczególności dotyczących ofert pracy, instytucji szkoleniowych, klasyfikacji zawodów i 

specjalności, standardów kwalifikacji zawodowych, modułowych programów szkolenia 

zawodowego, 

f)  inicjowanie, realizowanie i koordynowanie projektów pilotażowych, 

g)  upowszechnianie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie 

oraz pomocy świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia, 

h)  realizację zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, o którym mowa w 

art. 69a ust. 1, zwanym dalej "KFS", w szczególności ustalanie, w porozumieniu z Radą 

Rynku Pracy, priorytetów, wzoru podziału środków KFS i planu ich wydatkowania, 

i)  podejmowanie decyzji w sprawie priorytetów wydatkowania środków z rezerwy KFS lub o 

przeznaczeniu rezerwy KFS, w przypadku gdy Rada Rynku Pracy nie ustali tych 

priorytetów lub nie zdecyduje o przeznaczeniu rezerwy KFS w terminie do dnia 30 

czerwca danego roku; 

7a)  monitorowanie, analizę i wspieranie równego traktowania osób, o których mowa w art. 1 

ust. 3 pkt 2 lit. a i b, korzystających z prawa do swobodnego przepływu pracowników, oraz 

członków ich rodzin w zakresie, o którym mowa w art. 1-10 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego 

przepływu pracowników wewnątrz Unii (Dz. Urz. UE L 141 z 27.05.2011, str. 1), w 

szczególności przez: 

a)  zlecanie niezależnych sondaży i analiz oraz publikowanie niezależnych sprawozdań i 

zaleceń na temat nieuzasadnionych ograniczeń i przeszkód w zakresie prawa do 

swobodnego przepływu pracowników i ich dyskryminacji, 

b)  inicjowanie i monitorowanie działań mających na celu przeciwdziałanie nieuzasadnionym 

ograniczeniom i przeszkodom w zakresie prawa do swobodnego przepływu pracowników 

oraz ich dyskryminacji, 

c)  publikowanie informacji o przepisach dotyczących swobodnego przepływu pracowników i 

ich stosowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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d)  pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla odpowiadających mu punktów kontaktowych 

w innych państwach członkowskich w celu współpracy i wymiany informacji w sprawach 

swobodnego przepływu pracowników; 

8)   wprowadzanie i rozwijanie w publicznych służbach zatrudnienia systemów 

teleinformatycznych zapewniających spójny system obsługi rynku pracy oraz prowadzenie 

i udostępnianie internetowej bazy ofert pracy. 

1
1
. Minister właściwy do spraw pracy publikuje corocznie na stronie internetowej urzędu 

obsługującego ministra: 

1)   katalog podstawowych form aktywizacji zawodowej, rozumianych jako usługi i 

instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy, dla których w danym 

roku będą określone wskaźniki, o których mowa w pkt 2 lit. b i c; 

2)   informację, uzyskaną na podstawie badań statystycznych prowadzonych wspólnie przez 

ministra właściwego do spraw pracy i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z 

przepisami o statystyce publicznej, o: 

a)  wydatkach Funduszu Pracy poniesionych na finansowanie przez samorządy powiatowe 

podstawowych form aktywizacji zawodowej, 

b)  wskaźnikach efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, 

rozumianej jako udział procentowy liczby osób, które w trakcie lub po zakończeniu 

udziału w podstawowych formach aktywizacji zawodowej zostały wykazane jako 

zatrudnione, w stosunku do liczby osób, które zakończyły udział w podstawowych 

formach aktywizacji zawodowej, 

c)  wskaźnikach efektywności kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, 

rozumianej jako stosunek kwoty wydatków Funduszu Pracy poniesionych przez 

samorządy powiatowe na finansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej do 

liczby osób, które w trakcie lub po zakończeniu udziału w podstawowych formach 

aktywizacji zawodowej zostały wykazane jako zatrudnione; 

3)   inne opracowania przedstawiające efekty działań urzędów pracy w aktualnej sytuacji na 

rynku pracy. 

1a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego realizuje zadania z zakresu 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 

pkt 2 lit. a-c, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w szczególności przez: 

1)   pełnienie funkcji instytucji łącznikowej; 

2)   prowadzenie punktu kontaktowego, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym 

wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.), 

służącego do wymiany danych w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji 

dotyczących Zabezpieczenia Społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych. 

1b. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może przetwarzać dane 

osobowe, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia punktu kontaktowego, o którym mowa w 

ust. 1a pkt 2, w tym do realizacji praw lub obowiązków wynikających z przepisów o 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

2. Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób postępowania w zakresie ogłaszania opisu minimalnych wymagań dla systemu 

teleinformatycznego lub oprogramowania stosowanego w publicznych służbach 

zatrudnienia zawierającego strukturę, wymaganą minimalną funkcjonalność, wymagania 

standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemu oraz zakres 

komunikacji między elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur 

dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i 

szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000), 

2)   sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem 

minimalnych wymagań oraz ogłaszania terminu dostosowania oprogramowania, 

3)   sposób postępowania w zakresie ogłaszania opisu wymagań określających minimalny 

zakres informacji o rynku pracy udostępnianej przez publiczne służby zatrudnienia oraz 

standardów obowiązujących w zakresie prezentacji tej informacji na stronach 

internetowych publicznych służb zatrudnienia 

- mając na uwadze zapewnienie spójności systemów teleinformatycznych stosowanych w 

publicznych służbach zatrudnienia, w szczególności w zakresie jednorodności zakresu i 

rodzaju danych, która umożliwi ich scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie 

zgodności z minimalnymi wymaganiami i sposobem stwierdzania zgodności 

oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

3. Publiczne służby zatrudnienia używają oprogramowania, które jest zgodne z wymaganiami 
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określonymi przez ministra właściwego do spraw pracy w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 2. 

4. Minister właściwy do spraw pracy może tworzyć rejestry centralne zawierające dane 

dotyczące rynku pracy, instytucji rynku pracy, projektów, udzielonej pomocy i świadczeń, 

a także dane dotyczące poszukujących pracy, bezrobotnych, pracodawców i ofert pracy, 

gromadzone przez publiczne służby zatrudnienia na podstawie przepisów ustawy, oraz 

może przetwarzać te dane na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych 

osobowych. 

5. Publiczne służby zatrudnienia przekazują dane do rejestrów centralnych utworzonych na 

podstawie ust. 4 oraz mogą z nich korzystać w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

określonych w ustawie, wykorzystując oprogramowanie, o którym mowa w ust. 3, lub 

narzędzia określone w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. c. 

6. Dane z rejestru utworzonego na podstawie ust. 4 mogą być udostępniane w trybie i na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne innym podmiotom realizującym zadania 

publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia 

przez podmiot publiczny, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. Dostęp do 

danych osobowych jest nadzorowany i rejestrowany zgodnie z przepisami o ochronie 

danych osobowych. 

7. Minister właściwy do spraw pracy w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych: 

1)   określa - na podstawie oceny ryzyka powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej - sektory działalności na poziomie sekcji, zgodnie z Polską 

Klasyfikacją Działalności (PKD), o szczególnym natężeniu powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   przygotowuje - na podstawie informacji przekazanych przez Straż Graniczną i Państwową 

Inspekcję Pracy - i przekazuje Komisji Europejskiej: 

a)  co roku, do dnia 30 czerwca - informacje o liczbie przeprowadzonych w poprzednim roku 

kontroli w zakresie powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez 

ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz procentowym udziale podmiotów powierzających wykonywanie pracy tym 
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cudzoziemcom w każdym sektorze, o którym mowa w pkt 1, 

b)  co trzy lata - sprawozdania z realizacji ustawy określającej skutki powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Ministrowie właściwi do spraw odpowiednio: budownictwa, gospodarki przestrzennej i 

mieszkaniowej
(3)

, finansów publicznych, gospodarki, nauki, rolnictwa, rozwoju 

regionalnego, rybołówstwa, transportu, turystyki, zabezpieczenia społecznego, spraw 

zagranicznych oraz zdrowia są obowiązani do współpracy z ministrami, o których mowa w 

ust. 7, przy ocenie ryzyka i określaniu sektorów działalności o szczególnym natężeniu 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu 

uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Art. 8. 

1. Do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy: 

1)   określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich 

w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy przez przygotowanie i realizację 

regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia; 

2)   podział posiadanych środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków i 

priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania 

na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych; 

2a)  realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności podział środków KFS pomiędzy 

powiatowe urzędy pracy, z uwzględnieniem priorytetów określonych przez ministra 

właściwego do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy; 

3)   opracowywanie badań i analiz rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów 

deficytowych i nadwyżkowych oraz badanie zapotrzebowania na pracę w celu 

podniesienia efektywności prowadzonych działań na rzecz wzrostu i promocji 

zatrudnienia; 

4)   współdziałanie z wojewódzką radą rynku pracy w określaniu i realizacji regionalnej 

polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich; 

5)   (uchylony); 

6)   programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu 

Europejskiego Funduszu Społecznego przez: 

a)  (uchylona), 



- 457 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

b)  wykonywanie zadań wynikających z programów, o których mowa w przepisach o 

Narodowym Planie Rozwoju, w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub 

w przepisach o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

c)  inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach realizowanych 

przez urzędy pracy; 

6a)  koordynowanie na terenie województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej 

finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji ministra właściwego 

do spraw pracy; 

6b)  inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych; 

7)   inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie 

problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy; 

7a)  inicjowanie programów regionalnych i ich realizowanie, w porozumieniu z powiatowymi 

urzędami pracy; 

7b)  zlecanie działań aktywizacyjnych; 

8)   realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, oraz państw, z którymi 

Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu 

społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w szczególności: 

a)  pełnienie funkcji instytucji właściwej, 

b)  przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków bezrobotnych o wydanie odpowiednich 

dokumentów w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia, 

c)  wydawanie decyzji w sprawach wymienionych w art. 8a; 

9)   realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między 

państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w szczególności przez: 

a)  wspieranie i realizację działań sieci EURES, w tym koordynowanie realizacji tych działań 

przez urzędy pracy na terenie województwa, we współpracy z ministrem właściwym do 

spraw pracy, samorządami powiatowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do 

realizacji działań sieci EURES, 

b)  realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES, na 

terenie działania tych partnerstw; 

10)  realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, 
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wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień 

zawartych z partnerami zagranicznymi; 

11)  świadczenie poradnictwa zawodowego oraz jego koordynowanie w publicznych służbach 

zatrudnienia na terenie województwa; 

12)  opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji 

zawodowych na terenie województwa; 

12a)  współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie opracowywania, 

gromadzenia i aktualizowania informacji zawodowych o charakterze ogólnokrajowym; 

13)  współpraca na terenie województwa z powiatowymi urzędami pracy w zakresie 

organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży, w szczególności przez: 

a)  badanie popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wojewódzkim rynku pracy i 

upowszechnianie wyników tych badań, 

b)  prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych i analiz ich oferty szkoleniowej oraz 

udostępnianie informacji o tej ofercie, 

c)  wspieranie metodyczne działań powiatowych urzędów pracy w zakresie organizacji 

szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży, 

d)  prowadzenie analiz skuteczności oddziaływania na rynek pracy szkoleń, przygotowania 

zawodowego dorosłych i staży oraz upowszechnianie wyników tych analiz, 

e)  prowadzenie dialogu społecznego w zakresie polityki zatrudnienia i kształcenia 

ustawicznego, 

f)  popularyzację idei uczenia się przez całe życie i upowszechnianie dobrych praktyk w 

zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży; 

14)  organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń pracowników wojewódzkich i 

powiatowych urzędów pracy; 

[15)   coroczne określanie i ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym, w terminie do 

dnia 30 kwietnia, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy, na podstawie 

klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, o której mowa w art. 4 ust. 1 

pkt 7 lit. b, oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w przepisach 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000), 

wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 

może być dokonywana refundacja, o której mowa w art. 12 ust. 6, przy uwzględnieniu 

zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy;] 

<15) coroczne określanie i ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym, w 
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terminie do dnia 30 kwietnia, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy, 

na podstawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, o której 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. b, oraz klasyfikacji zawodów, o której mowa w art. 46 

ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 

1000, 1290 i 1669), wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe 

młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja, o której mowa w art. 

12 ust. 6, przy uwzględnieniu zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na 

rynku pracy określonego w szczególności w prognozie zapotrzebowania na 

pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim 

rynku pracy, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe;> 

16)  współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi w 

harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy; 

16a)  współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie wsparcia studentów, absolwentów i 

doktorantów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy; 

17)  prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu 

wpisu do rejestru agencji zatrudnienia; 

17a)  przetwarzanie informacji o bezrobotnych i poszukujących pracy korzystających z 

pomocy określonej w ustawie; 

18)  współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów 

centralnych na podstawie art. 4 ust. 4; 

19)  udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie i 

świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia. 

1a. Projekty pilotażowe, o których mowa w ust. 1 pkt 6b, mogą być realizowane na wniosek 

marszałka województwa po przedłożeniu informacji charakteryzujących projekt 

pilotażowy ministrowi właściwemu do spraw pracy i uzyskaniu jego zgody na realizację 

projektu pilotażowego. 

1b. Na wniosek marszałka województwa minister właściwy do spraw pracy może przyznać na 

realizację projektu pilotażowego środki z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy. 

1c. Informacje o bezrobotnych i poszukujących pracy są udostępniane publicznym służbom 

zatrudnienia lub innym podmiotom realizującym zadania na podstawie ustawy lub 

odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny, w 

zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji tych zadań. 
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1d. Informacje, o których mowa w ust. 1c, są udostępniane w trybie i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, na podstawie wniosku złożonego w szczególności w 

formie dokumentu elektronicznego lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, 

jeżeli wojewódzki urząd pracy oraz podmioty, o których mowa w ust. 1c, spełniają łącznie 

następujące warunki: 

1)   posiadają możliwość identyfikacji osoby uzyskującej informacje w systemie oraz zakresu, 

daty i celu ich uzyskania; 

2)   posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające wykorzystanie informacji niezgodnie z celem 

ich uzyskania; 

3)   zapewniają, że dostęp do danych osobowych jest nadzorowany i rejestrowany zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych. 

2. W postępowaniu administracyjnym w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b i c, 

organem wyższego stopnia jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

2a. Samorząd województwa wymienia dane w zakresie świadczeń dla bezrobotnych w 

ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia 

Społecznego, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 

883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, za 

pośrednictwem punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2. 

2b. Właściwość miejscowa marszałka województwa nie ulega zmianie w przypadku zmiany 

przez bezrobotnego miejsca zamieszkania przed zakończeniem postępowania 

administracyjnego dotyczącego spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. c, i 

niezarejestrowania się przez niego w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego 

miejsca zamieszkania. 

3. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez wojewódzki urząd pracy będący 

jednostką organizacyjną samorządu województwa. 

4. (uchylony). 

5. Marszałek województwa może, w formie pisemnej, upoważnić dyrektora wojewódzkiego 

urzędu pracy lub na jego wniosek innych pracowników tego urzędu do załatwiania w 

imieniu marszałka województwa spraw, w tym wydawania decyzji i postanowień w trybie 

przepisów o postępowaniu administracyjnym. W zakresie zadań wynikających z 

programów współfinansowanych z Funduszu Pracy w imieniu marszałka województwa 
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zadania wykonuje dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy. 

6. Marszałek województwa powołuje dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy wyłonionego w 

drodze konkursu spośród osób posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-

letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w 

innych instytucjach rynku pracy. Marszałek województwa odwołuje dyrektora 

wojewódzkiego urzędu pracy po uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy. Opinia 

wojewódzkiej rady rynku pracy nie jest wymagana w przypadkach, o których mowa w art. 

52 i art. 53 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, oraz w przypadku odwołania 

dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy na jego wniosek. 

7. Wicedyrektorów wojewódzkich urzędów pracy powołuje i odwołuje dyrektor 

wojewódzkiego urzędu pracy. 

8. W ramach wojewódzkiego urzędu pracy funkcjonuje co najmniej jedno centrum informacji 

i planowania kariery zawodowej, będące wyspecjalizowaną komórką organizacyjną, która 

w szczególności: 

1)   wspomaga powiatowe urzędy pracy w prowadzeniu poradnictwa zawodowego przez 

świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej na 

rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym świadczy usługę poradnictwa na 

odległość z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych; 

2)   we współpracy z powiatowymi urzędami pracy opracowuje, aktualizuje i upowszechnia 

informacje zawodowe, w szczególności w powiatowych urzędach pracy na terenie 

województwa; 

2a)  we współpracy z akademickimi biurami karier opracowuje, aktualizuje i upowszechnia 

informacje zawodowe, w szczególności w akademickich biurach karier i powiatowych 

urzędach pracy na terenie województwa; 

3)   (uchylony); 

4)   (uchylony); 

5)   (uchylony); 

6)   (uchylony); 

7)   świadczy poradnictwo zawodowe na rzecz pracodawców oraz ich pracowników, 

wspomagając powiatowe urzędy pracy w tym zakresie; 

8)   udziela informacji o możliwościach i zakresie świadczonej pomocy przez urzędy pracy; 

9)   w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy opracowuje i aktualizuje 

informacje zawodowe oraz inne zasoby informacji pomocne w aktywnym poszukiwaniu 
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pracy o charakterze ogólnokrajowym; 

10)  realizuje działania o charakterze metodyczno-szkoleniowym w zakresie usług rynku 

pracy dla pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy. 

8a. Utworzenie lub likwidacja centrum informacji i planowania kariery zawodowej wymaga 

pozytywnej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy. 

9. Sejmik województwa co najmniej raz w roku dokonuje oceny sytuacji na rynku pracy i 

realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy. 

 

Art. 22. 

1. Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw 

pracy w sprawach polityki rynku pracy oraz organem stanowiącym w zakresie ustalania 

priorytetów wydatkowania środków z rezerwy KFS, o której mowa w art. 109 ust. 2e. 

2. Wojewódzkie rady rynku pracy są organami opiniodawczo-doradczymi marszałka 

województwa w sprawach polityki rynku pracy. 

3. Powiatowe rady rynku pracy są organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach 

polityki rynku pracy. 

4. Do zakresu działania Rady Rynku Pracy należy w szczególności: 

1)   inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia i 

rozwoju zasobów ludzkich; 

2)   opiniowanie projektu Krajowego Planu Działań oraz okresowych sprawozdań z jego 

realizacji; 

3)   opiniowanie przedłożonych przez ministra właściwego do spraw pracy priorytetów, 

wzoru podziału środków KFS i planu ich wydatkowania; 

4)   ustalanie w układzie branżowym i regionalnym dodatkowych priorytetów wydatkowania 

środków z rezerwy KFS oraz decydowanie o przeznaczeniu tych środków zgodnie z 

przyjętymi priorytetami; 

5)   opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Funduszu Pracy, a także ocena 

racjonalności gospodarki środkami tego funduszu; 

6)   realizacja zadań określonych w przepisach o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 

niewypłacalności pracodawcy; 

7)   opiniowanie projektów ustaw dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej. 

5. Do zakresu działania wojewódzkich rad rynku pracy należy w szczególności: 
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1)   inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w 

województwie; 

2)   ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy; 

3)   opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego 

realizacji; 

4)   opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych 

danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i 

finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez 

wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w 

dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania; 

[5)   składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, 

szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;] 

<5) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków 

kształcenia, w tym opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z 

potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w 

województwie;”, 

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a–5d w brzmieniu: 

„5a. Przed wydaniem opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z 

potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, wojewódzka rada rynku 

pracy może zasięgnąć opinii powiatowej rady rynku pracy. 

5b. Wojewódzka rada rynku pracy wydaje opinię o zasadności kształcenia w danym 

zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, po 

zapoznaniu się z prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach 

szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, o której mowa w 

art. 46b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

5c. Opinia o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku 

pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, jest wydawana na okres 5 lat, z zastrzeżeniem 

art. 68 ust. 7b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

5d. W przypadku wydawania opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie 

z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, marszałek województwa 

zaprasza do udziału w posiedzeniu wojewódzkiej rady rynku pracy: 

1) przedstawiciela pracodawców, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego, 

innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego, lub 
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sektorowej rady do spraw kompetencji, właściwych dla opiniowanego zawodu, oraz 

2)  dyrektora szkoły występującego o wydanie opinii o zasadności kształcenia w 

danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, oraz 

3)  przedstawiciela organu prowadzącego szkołę, której dyrektor wystąpił o wydanie 

opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, 

oraz 

4) przedstawiciela kuratora oświaty, oraz 

5) przedstawiciela właściwej miejscowo powiatowej rady rynku pracy ze względu na 

siedzibę szkoły, która wystąpiła o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym 

zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy.> 

6)   ocenianie okresowych sprawozdań z działalności wojewódzkich urzędów pracy oraz 

przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach 

zatrudnienia; 

7)   delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na 

stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy; 

8)   opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy; 

9)   opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców; 

10)  współpraca z wojewódzkimi radami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie 

inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy. 

6. Do zakresu działania powiatowych rad rynku pracy stosuje się odpowiednio przepisy ust. 5. 

7. Powiatowe rady rynku pracy opiniują: 

1)   celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności: 

a)  liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób, 

b)  zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i 

zatrudnieniową, 

c)  koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć; 

2)   proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych; 

3)   celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, biorąc 

pod uwagę w szczególności: 

a)  kryteria doboru bezrobotnych, 

b)  zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja. 
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Art. 53a. 

1. Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy przygotowanie zawodowe 

dorosłych bezrobotnych i osób, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3-7, w celu uzyskania 

przez nich kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, potwierdzonych dokumentami, o 

których mowa w art. 53c ust. 3 i art. 53d ust. 3. 

2. Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie: 

[1)   praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego;] 

<1) praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu 

zawodowego lub egzaminu czeladniczego;> 

2)   przyuczenia do pracy dorosłych mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji 

zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań 

zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i 

specjalności dla potrzeb rynku pracy. 

3. Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie 

realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej między starostą a pracodawcą 

lub między starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru 

prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy. 

4. Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 6 do 12 miesięcy, a przyuczenie do pracy 

dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy. 

 

[Art. 53c. 

1. Program praktycznej nauki zawodu dorosłych uwzględnia w szczególności wymagania 

określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach lub standardy wymagań 

będące podstawą przeprowadzania egzaminu czeladniczego. 

2. Praktyczna nauka zawodu dorosłych kończy się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje 

w zawodzie, przeprowadzanymi przez okręgową komisję egzaminacyjną, zgodnie z 

przepisami rozdziału 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub 

egzaminem czeladniczym przeprowadzanym przez komisje egzaminacyjne izb 

rzemieślniczych, zgodnie z przepisami w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza 

w zawodzie. 

3. Uczestnik praktycznej nauki zawodu dorosłych, który zdał egzaminy potwierdzające 

kwalifikacje w zawodzie lub egzamin czeladniczy z wynikiem pozytywnym, otrzymuje 
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odpowiednio świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe albo świadectwo czeladnicze zgodnie z przepisami, 

o których mowa w ust. 2.] 

<1. Program praktycznej nauki zawodu dorosłych uwzględnia w szczególności 

wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa 

branżowego lub standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu 

czeladniczego. 

2. Praktyczna nauka zawodu dorosłych kończy się egzaminem zawodowym 

przeprowadzanym przez okręgową komisję egzaminacyjną, zgodnie z przepisami 

rozdziału 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub egzaminem 

czeladniczym przeprowadzanym przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, 

zgodnie z przepisami w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego 

oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb 

rzemieślniczych. 

3. Uczestnik praktycznej nauki zawodu dorosłych, który zdał odpowiednio egzamin 

zawodowy lub egzamin czeladniczy, z wynikiem pozytywnym, otrzymuje 

odpowiednio certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy albo 

świadectwo czeladnicze, zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 2.> 

 

Art. 53d. 

[1. Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia w szczególności standardy 

kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra 

właściwego do spraw pracy lub wymagania określone w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach.] 

<1. Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia w szczególności standardy 

kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra 

właściwego do spraw pracy lub wymagania określone w podstawie programowej 

kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.> 

2. Przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminem sprawdzającym przeprowadzanym 

przez komisję egzaminacyjną izby rzemieślniczej, instytucję szkoleniową wpisaną do 

rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy lub inną instytucję uprawnioną do 

przeprowadzania egzaminów wskazaną przez starostę. 

[3. Przyuczenie do pracy dorosłych może kończyć się egzaminami potwierdzającymi 
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kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanymi przez okręgową komisję egzaminacyjną, jeżeli 

program przyuczenia do pracy uwzględnia wymagania określone w podstawie 

programowej kształcenia w zawodach.] 

<3. Przyuczenie do pracy dorosłych może kończyć się egzaminem zawodowym 

przeprowadzanym przez okręgową komisję egzaminacyjną, jeżeli program 

przyuczenia do pracy uwzględnia wymagania określone w podstawie programowej 

kształcenia w danym zawodzie szkolnictwa branżowego.> 

4. Uczestnik przyuczenia do pracy dorosłych, który zdał: 

1)   egzamin sprawdzający, o którym mowa w ust. 2 z wynikiem pozytywnym, otrzymuje 

zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności lub 

[2)   egzaminy, o których mowa w ust. 3, otrzymuje świadectwa potwierdzające kwalifikacje w 

zawodzie.] 

<2) egzamin, o którym mowa w ust. 3, otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej.> 

 

Art. 53e. 

1. Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 

godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo. 

2. Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania 

przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy. 

3. Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc 

kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji 

szkoleniowej wskazanej przez starostę. W przypadku gdy kształcenie teoretyczne realizuje 

instytucja szkoleniowa pracodawca jest obowiązany udzielić uczestnikowi przygotowania 

zawodowego dorosłych czasu wolnego na uczestnictwo w zajęciach w wymiarze 

przewidzianym programem. 

[4. W przypadku gdy pracodawca nie może zapewnić warunków do zrealizowania w pełni 

programu praktycznej nauki zawodu dorosłych, możliwe jest zrealizowanie części tego 

programu przez wskazane przez starostę Centrum Kształcenia Praktycznego lub Centrum 

Kształcenia Ustawicznego, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. - Prawo oświatowe, w wymiarze nieprzekraczającym 20% czasu programu.] 

<4. W przypadku gdy pracodawca nie może zapewnić warunków do zrealizowania w 

pełni programu praktycznej nauki zawodu dorosłych, możliwe jest zrealizowanie 

części tego programu przez wskazane przez starostę publiczne centrum kształcenia 
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zawodowego lub publiczną placówkę kształcenia ustawicznego, działające na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w 

wymiarze nieprzekraczającym 20% czasu programu.> 

 

[Art. 53h. 

1. Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program 

tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, jest obowiązany do 

zwrotu kosztów tego przygotowania poniesionych z Funduszu Pracy, z wyjątkiem sytuacji 

gdy powodem przerwania programu tego przygotowania lub nieprzystąpienia do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu 

sprawdzającego było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności 

gospodarczej. 

2. Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program 

tego przygotowania, nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, może być ponownie 

zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od 

dnia przerwania programu lub nieprzystąpienia do egzaminu.] 

 

<Art. 53h. 

1. Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał 

program tego przygotowania lub nie przystąpił odpowiednio do egzaminu 

zawodowego, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, jest obowiązany 

do zwrotu kosztów tego przygotowania poniesionych z Funduszu Pracy, z wyjątkiem 

sytuacji gdy powodem przerwania programu tego przygotowania lub 

nieprzystąpienia odpowiednio do egzaminu zawodowego egzaminu czeladniczego lub 

egzaminu sprawdzającego było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 

działalności gospodarczej. 

2. Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał 

program tego przygotowania, nie przystąpił odpowiednio do egzaminu zawodowego, 

egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, może być ponownie 

zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, nie wcześniej niż po upływie 6 

miesięcy od dnia przerwania programu lub nieprzystąpienia do egzaminu.> 
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Art. 53l. 

1. Koszty przygotowania zawodowego dorosłych obejmujące: 

1)   refundację wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych 

niezbędnych do realizacji programu, o których mowa w art. 53i, 

2)   jednorazową premię przyznawaną pracodawcy, o której mowa w art. 53j, 

3)   należność przysługującą instytucji szkoleniowej za przygotowanie i realizację ustalonej 

części programu, 

4)   koszty badań lekarskich i psychologicznych mających na celu ustalenie zdolności do 

udziału w przygotowaniu zawodowym dorosłych, 

[5)   koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, egzaminów czeladniczych 

lub egzaminów sprawdzających] 

<5) koszty egzaminów zawodowych, egzaminów czeladniczych lub egzaminów 

sprawdzających > 

- są finansowane z Funduszu Pracy. 

[2. W przypadku gdy uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych nie złożył z wynikiem 

pozytywnym egzaminu, koszty ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego nie mogą 

być sfinansowane ze środków Funduszu Pracy.] 

<2. W przypadku gdy uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych nie złożył z 

wynikiem pozytywnym egzaminu, koszty ponownego przystąpienia do egzaminu 

zawodowego, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego nie mogą być 

sfinansowane ze środków Funduszu Pracy.> 

3. Starosta może sfinansować koszty przejazdu do miejsca odbywania przygotowania 

zawodowego dorosłych, a w przypadku gdy przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa 

się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania, zgodnie 

z art. 44 i 45. 

Art. 108. 

1. Środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie: 

1)   kosztów badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych, o których mowa w art. 2 

ust. 3 i art. 40 ust. 5; 

2)   kosztów związanych z organizowaniem partnerstwa lokalnego, o którym mowa w art. 6 

ust. 7, obejmujących koszty organizacji przez organy zatrudnienia spotkań i konferencji z 
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udziałem przedstawicieli instytucji partnerstwa lokalnego oraz instytucji realizujących 

inicjatywy partnerów rynku pracy; 

3)   (uchylony); 

4)   kosztów, o których mowa w art. 109 ust. 7a; 

4a)  kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

powiatowych urzędów pracy, o których mowa w art. 9 ust. 2a i 2a
1
; 

4b)  kosztów kwalifikowalnych realizacji projektów, o których mowa w art. 9 ust. 2d; 

5)   kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na 

podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na 

ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, o których mowa w art. 12 ust. 

6; 

5a)  kosztów korespondencji, komunikowania się, przekazywania środków pieniężnych oraz 

innych dokumentów niezbędnych do realizacji refundacji kosztów wynagrodzeń oraz 

składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych; 

6)  kosztów szkolenia oraz przejazdów członków rad rynku pracy, o których mowa w art. 23 

ust. 12 i 15; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   kosztów szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób, o których 

mowa w art. 41 ust. 4 i 5 oraz art. 43; 

10)  jednorazowych kwot przyznawanych instytucjom szkoleniowym, o których mowa w art. 

41 ust. 9; 

11)  pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 42; 

12)  kosztów przejazdów i zakwaterowania, o których mowa w art. 45 i art. 48a; 

13)   refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, jednorazowych 

środków na utworzenie stanowiska pracy, jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej, jednorazowych środków na założenie i przystąpienie do 

spółdzielni socjalnej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz środków na 

finansowanie kosztów wynagrodzenia, o których mowa w art. 46; 

14)  kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych 

pracodawcy, o których mowa w art. 47; 

15)  dodatków aktywizacyjnych, o których mowa w art. 48; 

16)  zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia 
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bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, o których mowa w art. 51, 56 i 59; 

16a)   grantów, o których mowa w art. 60a i art. 60aa; 

16b)  świadczeń aktywizacyjnych, o których mowa w art. 60b; 

16c)  refundacji pracodawcy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 

30 roku życia podejmujących pierwszą pracę, o których mowa w art. 60c; 

16d)  kosztów dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku 

życia, o którym mowa w art. 60d; 

16e)   zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem 

bezrobotnych, o których mowa w art. 51a; 

16f)   kosztów realizacji usług rynku pracy i instrumentów rynku pracy, o których mowa w 

art. 61aa; 

17)  stypendiów, o których mowa w art. 41, 42a, 53, 53g oraz 55; 

17a)  kosztów przygotowania zawodowego dorosłych, o których mowa w art. 53l ust. 1; 

18)  składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od stypendiów, o których mowa w art. 

54; 

19)  zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora robót publicznych z tytułu zatrudnienia 

bezrobotnych, o których mowa w art. 57; 

20)  (uchylony); 

21)  kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną, o których mowa w art. 61; 

21a)  kosztów umów zawartych z agencją zatrudnienia, o których mowa w art. 61b; 

22)  świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62, z 

wyjątkiem świadczeń, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a; 

22a)  świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62 

ust. 1 pkt 1 lit. a; 

22b)  kosztów realizacji zleconych działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, o 

których mowa w art. 62a ust. 9; 

22c)  programów regionalnych, o których mowa w art. 66c; 

22d)  zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d; 

22e)  pożyczek na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, o 

których mowa w art. 61e, wraz z kosztami związanymi z udzielaniem pożyczek oraz usług 

doradczych i szkoleniowych; 

22f)  wydatków ponoszonych w ramach bonu szkoleniowego, o którym mowa w art. 66k ust. 

1; 
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22g)  wydatków ponoszonych w ramach bonu stażowego, o którym mowa w art. 66l ust. 1; 

22h)  refundacji pracodawcy, w ramach bonu zatrudnieniowego, części wynagrodzenia i 

składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 66m ust. 7; 

22i)  wydatków ponoszonych w ramach bonu na zasiedlenie, o którym mowa w art. 66n; 

22j)  kosztów zadań realizowanych w ramach KFS, o których mowa w art. 69a; 

23)  (uchylony); 

24)  (uchylony); 

24a)  świadczeń, o których mowa w art. 73a ust. 3; 

25)  refundacji pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 70 

ust. 8; 

26)  zasiłków, o których mowa w art. 71, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych 

zasiłków, o których mowa w art. 72 ust. 13; 

27)  refundacji dodatków do wynagrodzeń, o których mowa w art. 100; 

27a)  (uchylony); 

28)  kosztów poboru składek, o których mowa w art. 107 ust. 5; 

29)  kosztów opracowywania, upowszechniania i wdrażania klasyfikacji zawodów i 

specjalności, standardów kwalifikacji zawodowych oraz modułowych programów szkoleń 

dla bezrobotnych i poszukujących pracy; 

30)  opracowywania i rozpowszechniania informacji zawodowych oraz wyposażenia w celu 

prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne służby 

zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy; 

  30a)  kosztów tworzenia centrów aktywizacji zawodowej, uruchamianych w ramach 

powiatowych urzędów pracy; 

30b)  kosztów tworzenia lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych, uruchamianych 

w ramach powiatowych urzędów pracy; 

31)  opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o usługach organów 

zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy 

oraz pracodawców; 

31a)  opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o zadaniach i 

działaniach publicznych służb zatrudnienia realizowanych w ramach sieci EURES lub 

wynikających z reprezentacji wobec publicznych służb zatrudnienia innych państw; 

32)  kosztów wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych druków 

niezbędnych do ustalenia uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia, 
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przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz kosztów 

komunikowania się z pracodawcami, bezrobotnymi, poszukującymi pracy, organami 

rentowymi oraz urzędami skarbowymi; 

33)  badań, opracowywania programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów 

dotyczących rynku pracy; 

34)  kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i 

technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufcach 

Pracy, służących realizacji zadań wynikających z ustawy; 

35)  wydatków związanych z promocją oraz pomocą prawną zatrudnionym za granicą w 

ramach umów międzynarodowych; 

36)  kosztów opracowywania i rozpowszechniania przez publiczne służby zatrudnienia i 

Ochotnicze Hufce Pracy materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących 

nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia; 

36a)  kosztów przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy; 

37)  kosztów prowadzenia w powiatowych urzędach pracy zajęć, wymagających 

specjalistycznej wiedzy, którą nie dysponują pracownicy powiatowego urzędu pracy, w 

ramach porad grupowych i szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, o których 

mowa w art. 38 ust. 1a i 3, przez osoby niebędące pracownikami powiatowego urzędu 

pracy, kosztów związanych z organizacją przez powiatowy urząd pracy szkoleń z zakresu 

umiejętności poszukiwania pracy, o których mowa w art. 40 ust. 2h, oraz kosztów 

wyposażenia akademickich biur karier, o których mowa w art. 39 ust. 6; 

38)  kosztów szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb 

zatrudnienia i kadr Ochotniczych Hufców Pracy; 

  38a)  kosztów konferencji, seminariów, posiedzeń lub spotkań, w tym o charakterze 

międzynarodowym, organizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy, w 

szczególności dla kadry publicznych służb zatrudnienia i Ochotniczych Hufców Pracy; 

38b)  kosztów szkolenia kadr realizujących działania sieci EURES w podmiotach, którym 

udzielono akredytacji, organizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy; 

39)  (uchylony); 

40)  świadczeń integracyjnych przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu 

socjalnym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń; 

41)  zatrudnienia wspieranego, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 
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zatrudnieniu socjalnym, oraz wsparcia, o którym mowa w art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 27 

kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych; 

42)  restrukturyzacji zatrudnienia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy; 

  42a)  kosztów pomocy oraz kosztów jej realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 

zakresie i na zasadach określonych w przepisach o pomocy państwa w spłacie niektórych 

kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę; 

42b)  kosztów związanych z realizacją zadań samorządu powiatu określonych w przepisach, o 

których mowa w pkt 42a; 

43)  kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych 

świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy; 

44)  odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań pokrywanych z Funduszu Pracy oraz 

kosztów obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych Funduszu Pracy; 

45)  spłaty i obsługi kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zaciągniętych przez Fundusz 

Pracy; 

46)  zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków 

pogrzebowych, o których mowa w art. 141; 

47)  (uchylony); 

48)  kosztów, o których mowa w art. 42a; 

49)  wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES, o 

których mowa w art. 106a; 

50)  wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach 

współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 106b; 

51)  specyficznych elementów wspierających zatrudnienie, realizowanych w ramach 

programów specjalnych, niewymienionych w pkt 1-50; 

52)  zleconych programów specjalnych, o których mowa w art. 66a ust. 11; 

53)  kosztów realizacji projektów pilotażowych; 

54)  zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków pogrzebowych 

wraz z kosztami ich obsługi, o których mowa w przepisach o świadczeniach 

przedemerytalnych; 

54a)  kosztów przeprowadzania operacyjnego audytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 

118b; 

55)   dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 
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zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe; 

56)  (uchylony); 

57)  kosztów szkoleń pracowników, objętych przepisami o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z ochroną miejsc pracy; 

58)  kosztów związanych z realizacją zadań samorządu powiatu określonych w przepisach, o 

których mowa w pkt 57; 

59)  kosztów związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 13a ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 998 i 1076); 

60)   kosztów związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 4 

lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w latach 2018-2022[.] <;> 

<61) kosztów przygotowania i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego, o których mowa w art. 9fa 

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

1a. Ze środków Funduszu Pracy w 2009 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1b. Ze środków Funduszu Pracy w 2010 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1c. Ze środków Funduszu Pracy w 2011 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1d. Ze środków Funduszu Pracy w 2012 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 
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2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1e. Ze środków Funduszu Pracy w 2013 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1f. Ze środków Funduszu Pracy w 2014 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1fa. Ze środków Funduszu Pracy w 2015 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1fb. Ze środków Funduszu Pracy w 2016 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach 

pielęgniarki i położnej. 

1fc. Ze środków Funduszu Pracy w 2017 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach 

pielęgniarki i położnej. 

1fd. Ze środków Funduszu Pracy w 2018 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach 
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pielęgniarki i położnej. 

1g. W celu wsparcia samorządów powiatów w uzyskiwaniu lepszej efektywności działań na 

rzecz aktywizacji bezrobotnych minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 

2014-2017 powiatom środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów, o których mowa w 

ust. 1h i 1i. 

1h. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów 

z Funduszu Pracy 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni 

na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 

aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot 

przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie 

kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta. 

1i. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów 

z Funduszu Pracy 2% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni 

na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 

aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot 

przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie 

kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego 

urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących 

stanowiska kierownicze, z zastrzeżeniem art. 109 ust. 7h-7j. 

1j. Ze środków Funduszu Pracy w latach 2016-2018 są finansowane koszty, o których mowa 

w art. 150f i art. 150g. 

2. Dysponent Funduszu Pracy może dokonywać przesunięć przewidzianych w planie 

Funduszu Pracy kwot na finansowanie poszczególnych zadań oraz na finansowanie 

nowych, nieprzewidzianych w planie zadań w przypadku ich wprowadzenia ustawą, z tym 

jednak, że łączna kwota środków na finansowanie zadań na rzecz przeciwdziałania 

bezrobociu nie powinna zostać zmniejszona w celu jej przeznaczenia na inne cele. 

3. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki 

finansowej Funduszu Pracy oraz zasady i tryb powierzania przez organy zatrudnienia 

bankom i innym instytucjom dokonywania wypłat świadczeń pieniężnych dla 

bezrobotnych i innych uprawnionych osób, mając na względzie zapewnienie racjonalności 

gospodarowania środkami Funduszu Pracy. 
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< Art. 109j. 

1. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje corocznie na podstawie umowy 

zawartej z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, na wyodrębniony 

rachunek urzędu obsługującego ministra oświaty i wychowania, środki Funduszu 

Pracy na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego, o których 

mowa w art. 9fa ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w wysokości 

wynikającej z tego przepisu, nie wyższej jednak niż 5,5 mln zł w roku 2019, 15,3 mln 

zł w roku 2020, 33 mln zł w roku 2021 i nie wyższej niż 50 mln zł w latach kolejnych. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności tryb przekazywania środków 

oraz sposób ich rozliczenia.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1954) 

Art. 81. 

1. Usługę powszechną stanowi zestaw usług telekomunikacyjnych, wraz z udogodnieniami 

dla osób niepełnosprawnych, świadczonych z wykorzystaniem dowolnej technologii, z 

zachowaniem dobrej jakości i po przystępnej cenie, które powinny być dostępne na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Przez przedsiębiorcę wyznaczonego rozumie się przedsiębiorcę, który został wyznaczony 

w drodze decyzji, o której mowa w art. 82 ust. 4 albo w art. 83. 

3. Do zestawu usług telekomunikacyjnych, o którym mowa w ust. 1, zalicza się następujące 

usługi: 

1)   przyłączenie zakończenia sieci w stałej lokalizacji umożliwiające komunikację głosową, 

faksową i przesyłanie danych, w tym funkcjonalny dostęp do sieci Internet, którego 

prędkość umożliwia korzystanie z aplikacji używanych powszechnie w drobnych 

bieżących sprawach życia codziennego, w szczególności korzystanie z poczty 

elektronicznej lub aplikacji umożliwiających dokonywanie płatności; 

2)   utrzymanie łącza abonenckiego z zakończeniem sieci, o którym mowa w pkt 1, w 

gotowości do realizacji połączeń telefonicznych krajowych i międzynarodowych; 

3)   połączenia telefoniczne krajowe i międzynarodowe; 
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4)   ogólnokrajową informację o numerach telefonicznych, dostępną również dla 

użytkowników aparatów publicznych lub innych punktów dostępowych umożliwiających 

komunikację głosową; 

5)   udostępnianie ogólnokrajowego spisu abonentów; 

6)   świadczenie usług telefonicznych za pomocą aparatów publicznych lub innych punktów 

dostępowych umożliwiających komunikację głosową. 

4. (uchylony). 

5. W przypadku: 

1)   szkół publicznych, 

[2)   szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,] 

<2) szkół niepublicznych oraz niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach 

publicznych szkół artystycznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki,> 

3)    (uchylony), 

4)   publicznych centrów kształcenia ustawicznego, [centrów kształcenia praktycznego] 

<centrów kształcenia zawodowego > , młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 

młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, 

specjalnych ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

5)   publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i publicznych bibliotek pedagogicznych, 

6)   publicznych bibliotek, 

7)   szkół wyższych 

- zwanych dalej "jednostkami uprawnionymi", przedsiębiorca wyznaczony, zgodnie z art. 82 

ust. 4 albo art. 83, do świadczenia usługi, o której mowa w ust. 3 pkt 1, świadczy także 

usługę przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego 

dostępu do Internetu.  

6. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wymaganą 

przepływność łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek 

uprawnionych, mając na uwadze zwiększenie dostępności usług telekomunikacyjnych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz konieczność budowania kompetencji cyfrowych. 
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U S T A W A   z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1541 i 1669) 

Art. 1. 

1. Ustawa określa wymagania i procedury niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa 

żywności i żywienia zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i 

wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd do Spraw 

Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa 

żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 15, t. 6, str. 463), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 178/2002". 

2. Ustawa określa: 

1)   wymagania zdrowotne żywności - w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniach Unii 

Europejskiej; 

2)   wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny: 

a)  żywności - w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych 

(Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

13, t. 34, str. 319), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 852/2004", 

b)  materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - w zakresie 

nieuregulowanym w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do 

kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. 

UE L 338 z 13.11.2004, str. 4), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1935/2004"; 

3)   właściwość organów w zakresie przeprowadzania urzędowych kontroli żywności na 

zasadach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu 

sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi 

zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), zwanym dalej "rozporządzeniem 

nr 882/2004"; 

4)   wymagania dotyczące przeprowadzania urzędowych kontroli żywności - w zakresie 

nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 882/2004. 

3. Ustawa reguluje również: 
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1)   zasady sprzedaży, reklamy i promocji środków spożywczych, 

2)   wymagania w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w ramach żywienia zbiorowego 

- w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach, z wyłączeniem 

[szkół dla dorosłych] < szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół 

policealnych> , a także w placówkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 3, 7 i 

8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000), 

zwanych dalej "jednostkami systemu oświaty".  

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 

oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) 

 

[Art. 223. 

1. Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe gromadzą na wydzielonym rachunku dochody 

określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, 

pochodzące w szczególności: 

1)   ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej; 

2)   z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo 

użytkowaniu jednostki budżetowej. 

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi w szczególności: 

1)   jednostki budżetowe, które gromadzą dochody; 

2)   źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku; 

3)   przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone 

na finansowanie wynagrodzeń osobowych; 

4)   sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi 

finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. 

3. Wydatki z rachunku, o którym mowa w ust. 1, mogą być dokonywane do wysokości kwot 

zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego. 

4. Środki finansowe pozostające na rachunku, o którym mowa w ust. 1, na dzień 31 grudnia 

roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.] 
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<Art. 223. 

1. Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z 

dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe gromadzą na wydzielonym rachunku 

dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego, pochodzące w szczególności: 

1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej; 

2)  z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo 

użytkowaniu jednostki budżetowej; 

3) z działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach kształcenia zawodowego – 

w przypadku jednostek budżetowych prowadzących kształcenie zawodowe. 

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi w szczególności: 

1) jednostki budżetowe, które gromadzą dochody; 

2) źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku; 

3) przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być 

przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych; 

4) sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi 

finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. 

3. W przypadku samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w ust. 1, 

prowadzących kształcenie zawodowe, dochody gromadzone ze spadków, zapisów i 

darowizn w postaci pieniężnej przekazywanych na cele kształcenia zawodowego oraz 

z tytułu działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3, są przeznaczane na cele 

kształcenia zawodowego realizowanego przez te jednostki. 

4. Wydatki z rachunku, o którym mowa w ust. 1, mogą być dokonywane do wysokości 

kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego. 

5. Środki finansowe pozostające na rachunku, o którym mowa w ust. 1, na dzień 31 

grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 i 

1669) 

Art. 213. 

1. W przypadku funkcjonariusza, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą, każdemu z 
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dzieci będących na jego utrzymaniu, które w dniu jego śmierci spełniały warunki do 

uzyskania renty rodzinnej, Dyrektor Generalny przyznaje pomoc finansową na kształcenie 

ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Służby Więziennej. 

[2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, przysługuje uczniom szkół publicznych i 

niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz 

słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, 

oraz studentom szkół wyższych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 25. roku życia.] 

<2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, przysługuje uczniom i słuchaczom szkół 

publicznych i niepublicznych oraz publicznych i niepublicznych szkół artystycznych 

realizujących kształcenie ogólne, a także słuchaczom kolegiów pracowników służb 

społecznych, oraz studentom szkół wyższych do czasu ukończenia kształcenia, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.> 

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb 

przyznawania pomocy, o której mowa w ust. 1, uwzględniając wysokość pomocy w 

zależności od poziomu kształcenia i typu szkoły. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. 978, z 

późn. zm.) 

Art. 21. 

[1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem 

silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem może rozpocząć szkolenie nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, o którym mowa 

odpowiednio w art. 8 lub 9, wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym 

uprawnieniem, a jeżeli osobą tą jest uczeń uczestniczący w zajęciach szkolnych w szkole, w 

której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności 

kierowania pojazdem silnikowym, okres ten wynosi 12 miesięcy.] 

<1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, 

pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem może rozpocząć 

szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, o 

którym mowa odpowiednio w art. 8 lub art. 9, wymaganego od kierującego pojazdem 
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objętego tym uprawnieniem, a jeżeli osobą tą jest: 

1) uczeń szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego 

podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669), przewiduje 

przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, albo 

2) słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej 

w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa 

branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do 

uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym 

– może rozpocząć szkolenie wraz z rozpoczęciem nauki odpowiednio w tej szkole lub na 

tym kwalifikacyjnym kursie zawodowym.> 

2. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub 

opiekuna. 

[3. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie 

prawa jazdy kategorii C, C+E, D lub D+E może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 

miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, o którym mowa w art. 9, także jeżeli jest 

w trakcie uzyskiwania odpowiednio kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w 

zakresie tej kategorii prawa jazdy, a jeżeli tą osobą jest uczeń uczestniczący w zajęciach 

szkolnych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje 

uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, okres ten wynosi 12 miesięcy.] 

<3. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie 

prawa jazdy kategorii C, C+E, D lub D+E może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 

3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, o którym mowa w art. 9, także 

jeżeli jest w trakcie uzyskiwania odpowiednio kwalifikacji wstępnej lub wstępnej 

przyspieszonej w zakresie tej kategorii prawa jazdy, a jeżeli tą osobą jest: 

1) uczeń szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego 

podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności 

kierowania pojazdem silnikowym, albo 

2)  słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji 
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wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie 

szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 

ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje 

przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym 

– może rozpocząć szkolenie wraz z rozpoczęciem nauki odpowiednio w tej szkole lub na 

tym kwalifikacyjnym kursie zawodowym.> 

 

Art. 23. 

1. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, 

pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem odbywa się w formie: 

1)   kursu; 

[2)   zajęć szkolnych - w zakresie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, z 

wyłączeniem uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.] 

<2) zajęć szkolnych – w zakresie uprawnienia do kierowania pojazdami 

silnikowymi.> 

2. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub 

pojazdem silnikowym jest prowadzone zgodnie z programem szkolenia i obejmuje: 

1)   część teoretyczną przeprowadzaną w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie: 

a)  podstaw kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym, 

b)  obowiązków i praw kierującego pojazdem; 

2)   część praktyczną w zakresie kierowania pojazdem, zwaną dalej "nauką jazdy", 

przeprowadzaną: 

a)  na placu manewrowym, 

b)  w ruchu miejskim oraz 

c)  w ruchu poza obszarem zabudowanym; 

3)   naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowadzaną w formie wykładów i zajęć 

praktycznych; 

4)   kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności, zwane dalej 

"egzaminem wewnętrznym". 

3. Wykłady, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mogą być przeprowadzone w formie nauczania 

na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu pod nadzorem ośrodka 

szkolenia kierowców. 

4. Egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany po ukończeniu części teoretycznej i części 
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praktycznej szkolenia oraz nauki udzielania pierwszej pomocy, o których mowa w ust. 2 

pkt 1-3, przez instruktora lub wykładowcę wyznaczonych przez kierownika podmiotu 

prowadzącego szkolenie. Wykładowca przeprowadza wyłącznie część teoretyczną 

egzaminu wewnętrznego. 

4a. Część teoretyczną egzaminu wewnętrznego, o którym mowa w ust. 4, w przypadku zajęć 

przeprowadzonych w sposób określony w ust. 3, przeprowadza się po zakończeniu zajęć 

teoretycznych. 

5. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem 

obejmuje: 

1)   część teoretyczną w zakresie podstaw kierowania tramwajem, uczestnictwa w ruchu 

drogowym i obsługi technicznej tramwaju, przeprowadzaną w formie wykładów; 

2)   część praktyczną w zakresie obsługi technicznej i kierowania tramwajem; 

3)   ćwiczenia sprawdzające wiedzę i umiejętności z zakresu, o którym mowa w pkt 1 i 2; 

4)   naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowadzaną w formie wykładów i zajęć 

praktycznych. 

6. Czas poświęcony na przeprowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 oraz ust. 3 i 

5, powinien być dostosowany do umiejętności i predyspozycji osoby szkolonej, nie krótszy 

jednak od minimalnych wymagań określonych dla uprawnień danej kategorii prawa jazdy 

lub pozwolenia na kierowanie tramwajem. 

7. Przepisy ust. 1-4 i 6 stosuje się odpowiednio do szkolenia żołnierzy na potrzeby Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy służb podległych lub 

nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

 

Art. 26. 

1. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub 

pojazdem silnikowym w formie kursu, z zastrzeżeniem ust. 3, jest prowadzone przez: 

1)   ośrodek szkolenia kierowców - jednostkę organizacyjną przedsiębiorcy wpisanego do 

rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców; 

2)   jednostkę wojskową - w zakresie szkolenia żołnierzy na potrzeby Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych - w zakresie szkolenia osób na potrzeby tych służb. 

2. Szkolenie osób w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik 
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komputerowych i Internetu, o którym mowa w art. 23 ust. 3, jest prowadzone wyłącznie 

przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie 

dodatkowych wymagań. 

[3. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami 

silnikowymi w formie zajęć szkolnych jest prowadzone dla uczniów (słuchaczy) przez 

szkołę, jeżeli w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie jest przewidziane 

uzyskanie umiejętności kierowania pojazdami silnikowymi.] 

<3. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami 

silnikowymi w formie zajęć szkolnych jest prowadzone dla uczniów (słuchaczy) przez 

szkołę, jeżeli w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa 

branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jest przewidziane 

przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.> 

4. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem jest 

prowadzone przez podmiot wykonujący przewozy tramwajem lub upoważniony przez 

niego ośrodek szkolenia kierowców, działający w imieniu i na zasadach określonych dla 

podmiotu wykonującego przewozy tramwajem. 

5. Zajęcia podczas szkolenia prowadzą: 

1)  instruktor lub będący instruktorem przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia 

kierowców - w zakresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2 - odpowiednio do 

posiadanych uprawnień; 

[2)   nauczyciel posiadający uprawnienia instruktora - w zakresie, o którym mowa w art. 23 

ust. 2 pkt 1 i 2;] 

<2) nauczyciel lub osoba, o której mowa w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe, posiadające uprawnienia instruktora – w zakresie, o 

którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2;> 

3)   osoba, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 60) - w 

zakresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 4; 

4)  instruktor - w przypadku szkolenia prowadzonego przez jednostkę wojskową, jednostkę 

organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych lub podmiot wykonujący przewozy tramwajem - w zakresie, o którym 

mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2 lub odpowiednio w art. 23 ust. 5 pkt 1 i 2. 
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6. Zajęcia, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i art. 23 ust. 5 pkt 1, mogą być prowadzone 

przez wykładowcę. 

7. Zajęcia, o których mowa w art. 23 ust. 3, są prowadzone pod nadzorem instruktora lub 

wykładowcy zatrudnionego w ośrodku szkolenia kierowców lub związanego z ośrodkiem 

szkolenia kierowców umową zlecenia, umową o dzieło lub innym stosunkiem prawnym o 

podobnym charakterze. 

8. Instruktor lub wykładowca prowadzi zajęcia wyłącznie w zakresie uzyskiwania uprawnień 

odpowiedniej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, 

odpowiednio do posiadanych uprawnień. 

9. Ośrodek szkolenia kierowców prowadzi szkolenie wyłącznie na terenie powiatu, w którym 

został zgłoszony do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 28 ust. 1, oraz na 

terenie powiatu sąsiedniego. 

10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do: 

1)   nauki jazdy przeprowadzanej w ruchu miejskim oraz w ruchu poza obszarem 

zabudowanym - dla szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnień do prowadzenia 

motoroweru lub pojazdu silnikowego dowolnej kategorii prawa jazdy; 

2)   nauki jazdy przeprowadzanej na placu manewrowym - dla szkolenia w zakresie 

uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E. 

 

Art. 46. 

1. Starosta skreśla instruktora z ewidencji instruktorów w przypadku: 

1)   śmierci instruktora; 

2)    niespełniania przez niego co najmniej jednego z wymagań określonych w art. 33 ust. 1 

pkt 2-8; 

3)   nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego 

uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego; 

4)   dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów poprzez: 

a)  wielokrotne przeprowadzenie szkolenia niezgodnie z obowiązującym programem 

szkolenia, 

b)  wielokrotne przeprowadzenie szkolenia praktycznego jednocześnie dla więcej niż jednej 

osoby szkolonej, 

c)  potwierdzenie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej szkolenia. 

2. Starosta skreśla wykładowcę z ewidencji wykładowców w przypadku: 
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1)   śmierci wykładowcy; 

2)    niespełniania przez niego co najmniej jednego z wymagań określonych w art. 33 ust. 1 

pkt 6-8; 

3)   nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego 

uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego; 

4)   dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów poprzez: 

a)  wielokrotne przeprowadzenie szkolenia niezgodnie z obowiązującym programem 

szkolenia, 

b)  potwierdzenie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej szkolenia. 

3. Starosta skreśla instruktora lub wykładowcę z odpowiedniej ewidencji: 

1)   z urzędu; 

2)   na wniosek: 

a)  jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej w sprawach 

transportu i ruchu wojsk - w przypadku prowadzenia szkolenia przez jednostkę wojskową, 

b)  odpowiedniego organu podległego ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w 

przypadku szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania 

pojazdami prowadzonego przez jednostkę organizacyjną służb podległych lub 

nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

[c)  organu właściwego do wykonywania nadzoru pedagogicznego - w przypadku szkolenia w 

szkole, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie 

umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub podstawa programowa kształcenia 

ogólnego przewiduje uzyskanie karty rowerowej.] 

<c) organu właściwego do wykonywania nadzoru pedagogicznego – w przypadku 

szkolenia w szkole, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie 

szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 

ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje 

przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub 

podstawa programowa kształcenia ogólnego przewiduje uzyskanie karty rowerowej.> 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 pkt 2-4 starosta wydaje 

decyzję administracyjną. 

5. W przypadku skreślenia z ewidencji instruktora lub wykładowcy, który dopuścił się 

rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia, ponowny wpis do ewidencji może 

być dokonany: 
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1)   nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się 

ostateczna, oraz 

2)   po ponownym złożeniu egzaminu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, z wynikiem 

pozytywnym. 

6. Starosta kieruje osobę, o której mowa w ust. 5, na egzamin, o którym mowa w art. 33 ust. 1 

pkt 7, jeżeli osoba ta wystąpiła o ponowny wpis do ewidencji instruktorów. Skierowanie 

można wydać po upływie co najmniej 1,5 roku od dnia, w którym decyzja o skreśleniu z 

ewidencji instruktorów lub wykładowców stała się ostateczna. 

7. W przypadku skreślenia z ewidencji instruktora lub wykładowcy ze względu, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 pkt 3, ponowny wpis do ewidencji może być dokonany po 

odbyciu warsztatów doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6. 

 

Art. 47. 

1. Nadzór nad szkoleniem osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania 

pojazdami, prowadzonym przez jednostkę wojskową, sprawuje jednostka organizacyjna 

podległa Ministrowi Obrony Narodowej właściwa w sprawach transportu i ruchu wojsk. 

2. Nadzór nad szkoleniem osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania 

pojazdami, prowadzonym przez jednostkę organizacyjną służb podległych lub 

nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, sprawuje odpowiedni 

dla tej jednostki organ jemu podległy lub przez niego nadzorowany. 

[3. Nadzór nad szkołą, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje 

uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub podstawa programowa 

kształcenia ogólnego przewiduje uzyskanie karty rowerowej, sprawuje organ właściwy do 

wykonywania nadzoru pedagogicznego.] 

<3. Nadzór nad szkołą, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie 

szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 

ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje 

przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub 

podstawa programowa kształcenia ogólnego przewiduje uzyskanie karty rowerowej, 

sprawuje organ właściwy do wykonywania nadzoru pedagogicznego.> 

4. Jednostka organizacyjna albo organ, o których mowa w ust. 1-3, w ramach nadzoru: 

1)   rozpatruje skargi dotyczące szkolenia; 

2)   przeprowadza kontrolę szkolenia; 
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3)   występuje do starosty z wnioskiem o: 

a)  wydanie decyzji o skreśleniu instruktora albo wykładowcy z ewidencji w przypadkach, o 

których mowa w art. 46 ust. 1 i 2, 

b)  skreślenie podmiotu z ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie. 

5. Nadzór nad szkoleniem osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania 

tramwajem sprawuje starosta, o którym mowa w art. 29 ust. 5, który w ramach nadzoru: 

1)   rozpatruje skargi dotyczące szkolenia; 

2)   prowadzi kontrolę szkolenia na zasadach określonych w art. 44; 

3)   wydaje zalecenia pokontrolne; 

4)   wydaje decyzję o zakazie prowadzenia szkolenia; 

5)   skreśla instruktora lub wykładowcę z ewidencji. 

6. Starosta, o którym mowa w art. 29 ust. 5, wydaje decyzję o zakazie prowadzenia szkolenia 

osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem, jeżeli podmiot: 

1)   nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1-3; 

2)   nie wykonał zaleceń pokontrolnych w wyznaczonym terminie; 

3)   rażąco naruszył warunki prowadzenia szkolenia, o których mowa w art. 45 ust. 2. 

 

Art. 75. 

1. Badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zwanemu dalej "badaniem 

lekarskim", podlega, z zastrzeżeniem ust. 4: 

1)   osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami 

silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem; 

2)   osoba przedłużająca ważność prawa jazdy określonej kategorii lub pozwolenia na 

kierowanie tramwajem; 

3)   osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze 

względu na stan zdrowia; 

4)   kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem 

w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do 

alkoholu; 

5)   osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją 

uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia; 

6)   osoba występująca o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub 
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przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu[.] <;> 

<7) kandydat do szkoły ponadpodstawowej lub uczeń szkoły ponadpodstawowej, 

prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia 

w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 

przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem 

silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku 

kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym; 

8) kandydat na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchacz kwalifikacyjnego kursu 

zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa 

programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania 

pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na 

stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.> 

2. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się: 

1) na wniosek osoby w przypadkach, o których mowa w ust. 1 [pkt 1-3 i 6] <pkt 1–3, 6 i 8> ; 

2)   na podstawie skierowania w przypadkach, o których mowa w ust. 1 [pkt 4 i 5] < pkt 4, 5 i 

7>. 

<2a. Badanie lekarskie przeprowadzane dla kandydatów, uczniów i słuchaczy, o których 

mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, wykonuje się w ramach realizacji zadania służby medycyny 

pracy, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie 

medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1155 i 1669), z tym, że badanie to 

przeprowadzają lekarze, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2 tej ustawy, posiadający 

dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na 

kierowców i kierowców określonych w odrębnych przepisach.> 

3. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się za spełniony - w zakresie odpowiednich 

kategorii prawa jazdy - w przypadku osoby, która posiada ważne orzeczenie lekarskie, 

wydane na podstawie art. 34 ust. 1 lub art. 60 lub na podstawie art. 39j ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym. 

4. Osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem podlega okresowym badaniom 

lekarskim w terminach określonych w art. 34 ust. 5. 
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Art. 76. 

1. Badanie lekarskie jest wykonywane w zakresie: 

1)   uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T; 

2)   uprawnień prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E; 

3)   uprawnienia do kierowania tramwajem; 

4)   zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości 

pieniężne, określonym w prawie jazdy kategorii: 

a)  A1, A2 i A, 

b)  B1, B i B+E, 

c)  C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E. 

[2. Badanie lekarskie jest przeprowadzane na koszt osoby badanej, z wyjątkiem badań, o 

których mowa w art. 229 Kodeksu pracy.] 

<2. Badanie lekarskie jest przeprowadzane na koszt osoby badanej, z wyjątkiem 

badań, o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy, oraz badania lekarskiego 

przeprowadzanego dla kandydatów i uczniów, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7, 

oraz dla niepełnoletnich słuchaczy i kandydatów, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 

8.> 

3. Badanie lekarskie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania 

odpowiednim pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na kierowanie 

pojazdem uprzywilejowanym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest finansowane z 

części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej. 

4. Badanie lekarskie osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem 

uprzywilejowanym jednostki organizacyjnej służb podległych lub nadzorowanych przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych jest finansowane z części budżetu państwa, 

której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

5. Badanie lekarskie osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem 

uprzywilejowanym ochotniczej straży pożarnej jest finansowane z budżetu gminy. 

 

[Art. 78. 

Osoba podlegająca badaniu lekarskiemu jest obowiązana wypełnić oświadczenie, w formie 

ankiety, dotyczące stanu zdrowia, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z 

art. 233 Kodeksu karnego. Ankietę składa się uprawnionemu lekarzowi.] 
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<Art. 78. 

Osoba podlegająca badaniu lekarskiemu, a w przypadku niepełnoletniego kandydata, 

ucznia i słuchacza, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 – rodzic w rozumieniu 

art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jest obowiązana 

wypełnić oświadczenie, w formie ankiety, dotyczące stanu zdrowia, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego. Ankietę składa się 

uprawnionemu lekarzowi.> 

Art. 79. 

1. W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz może skierować osobę badaną na 

konsultację do lekarza specjalisty lub psychologa albo zlecić przeprowadzenie 

pomocniczych badań diagnostycznych. 

2. Uprawniony lekarz, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, wydaje osobie badanej 

orzeczenie lekarskie. 

3. Orzeczenie lekarskie może zawierać wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia w zakresie: 

1)   terminu ważności uprawnienia do kierowania pojazdami; 

2)   pojazdów, którymi może kierować osoba badana, ich wyposażenia, oznakowania lub 

przystosowania; 

3)   specjalnych wymagań wobec osoby kierującej pojazdem. 

4. Osoba badana lub podmiot kierujący na badania, niezgadzający się z treścią orzeczenia 

lekarskiego, może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania 

lekarskiego w jednostce określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 81. 

[Ponowne badanie lekarskie jest przeprowadzane na koszt osoby badanej, z wyjątkiem 

badań, o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy.] <Ponowne badanie lekarskie jest 

przeprowadzane na koszt osoby badanej, z wyjątkiem badań, o których mowa w art. 

229 Kodeksu pracy, oraz badania lekarskiego przeprowadzanego dla kandydatów i 

uczniów, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7.> 

5. Jednostka, o której mowa w ust. 4, mająca przeprowadzać badania w trybie odwoławczym 

powinna być jednostką o wyższym poziomie referencyjnym w stosunku do jednostki, która 

przeprowadziła badanie pierwotne. 

6. Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego składa się pisemnie, w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, 

który je wydał. 

7. Orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu ponownego badania lekarskiego jest 
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ostateczne. 

8. W przypadku gdy w orzeczeniu lekarskim zostały stwierdzone przeciwwskazania 

zdrowotne do kierowania pojazdem albo wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia, o 

których mowa w ust. 3, uprawniony lekarz przesyła jego kopię: 

1)   jednostce wykonującej ponowne badanie, jeżeli osoba złożyła wniosek o przeprowadzenie 

ponownego badania lekarskiego; 

2)   staroście właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej, po upływie 14 

dni od dnia badania, jeżeli osoba badana lub podmiot kierujący na badania nie złożyła 

wniosku o przeprowadzenie ponownego badania albo orzeczenie lekarskie zostało wydane 

po przeprowadzeniu ponownego badania. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, do kopii orzeczenia lekarskiego uprawniony 

lekarz załącza kopię dokumentacji związanej z przeprowadzonym badaniem. 

10. W stosunku do osób, o których mowa w art. 10 ust. 3, w przypadku określonym w ust. 8 

pkt 2, kopię orzeczenia lekarskiego uprawniony lekarz przesyła marszałkowi województwa 

mazowieckiego. 

<Art. 79a. 

Za badanie lekarskie przeprowadzone przez uprawnionego lekarza, o którym mowa w 

art. 79 ust. 1, oraz za przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego, o którym 

mowa w art. 79 ust. 4, pobiera się opłatę, której wysokość nie może przekroczyć 200 

zł za każde z tych badań.> 

Art. 81. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego; 

2)   zakres: 

a)  badań lekarskich, 

b)  konsultacji u lekarzy specjalistów, 

c)  pomocniczych badań diagnostycznych; 

3)   jednostki uprawnione do przeprowadzania badań, o których mowa w [art. 75 ust. 1 pkt 3-

5]  < art. 75 ust. 1 pkt 3–5, 7 i 8> oraz w art. 79 ust. 4 i 5; 

4)   wzory stosowanych dokumentów oraz wzór pieczątki uprawnionego lekarza; 

5)   dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. b; 

6)   podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców 
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oraz ramowy program ich szkolenia; 

7)   wysokość opłaty: 

[a)  za badanie lekarskie, przy czym maksymalna jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł,] 

b)  za wpis do ewidencji, o którym mowa w art. 77 ust. 2 pkt 1, przy czym nie może ona 

przekroczyć 50 zł. 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio: 

1)   zróżnicowane wymagania zdrowotne, kryteria oceny stanu zdrowia osoby poddanej 

badaniu oraz przyczyny przeprowadzania badania lekarskiego; 

2)   przepisy Unii Europejskiej odnoszące się do badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2; 

3)   konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego jednostek 

uprawnionych do przeprowadzania ponownego badania lekarskiego i podmiotów 

uprawnionych do przeprowadzania szkolenia lekarzy; 

4)   potrzebę ujednolicenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4; 

5)   konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu kwalifikacji uprawnionego lekarza i 

posiadania przez niego dodatkowej wiedzy; 

[6)   wysokość rzeczywistych kosztów związanych z przeprowadzeniem badania lekarskiego.] 

 

Art. 82. 

1. Badaniu psychologicznemu przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku 

przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, zwanym dalej "badaniem 

psychologicznym w zakresie psychologii transportu", podlega: 

1)   osoba ubiegająca się o: 

a)  uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D 

i D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem, 

b)  przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i 

T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art. 103 ust. 1 

pkt 2 lub 3, 

c)  przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie 

przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami; 

2)   osoba przedłużająca ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, 

C+E, D1, D1+E, D i D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem; 

3)   kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli był sprawcą 

wypadku drogowego, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała 
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obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego; 

4)   kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli: 

a)  kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka 

działającego podobnie do alkoholu, 

b)  przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, 

c)  w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko 

bezpieczeństwu w komunikacji; 

5)   osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli w 

wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia poważnych 

przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem; 

6)   osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 

lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności tego 

dokumentu. 

7)   (uchylony). 

2. Badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu podlegają również: 

1)   kandydat na instruktora i instruktor - w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań 

do wykonywania czynności instruktora; 

2)   kandydat na egzaminatora i egzaminator - w celu ustalenia istnienia lub braku 

przeciwwskazań do wykonywania czynności egzaminatora[.]  <;> 

<3) kandydat do szkoły ponadpodstawowej lub uczeń szkoły ponadpodstawowej, 

prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia 

w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 

przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem 

silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E; 

4) kandydat na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchacz kwalifikacyjnego kursu 

zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa 

programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania 

pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E.> 

3. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2, przeprowadza się w zakresie: 

1)   uprawnień prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E; 
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2)   uprawnienia do kierowania tramwajem. 

4. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 3-5, przeprowadza się w zakresie: 

1)   uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T; 

2)   uprawnień prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E; 

3)   uprawnienia do kierowania tramwajem. 

5. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przeprowadza się w zakresie zezwolenia na 

kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, 

określonym w prawie jazdy kategorii: 

1)   A1, A2 i A; 

2)   B1, B i B+E; 

3)   C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E. 

6. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się za spełnione - w zakresie 

odpowiednich kategorii prawa jazdy - w przypadku osoby, która posiada ważne orzeczenie 

psychologiczne, wydane na podstawie art. 34 ust. 4 lub art. 60 lub na podstawie art. 39k 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 

 

Art. 83. 

1. Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu jest przeprowadzane przez 

uprawnionego do wykonywania tych badań psychologa, zwanego dalej "uprawnionym 

psychologiem", w pracowni psychologicznej prowadzonej przez: 

1)   przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię 

psychologiczną; 

2)   jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej - w zakresie badań osób 

na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych lub zakład opieki zdrowotnej nadzorowany przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych; 

4)   jednostkę sektora finansów publicznych. 

[2. Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu jest przeprowadzane na koszt 

osoby badanej, z wyjątkiem badań, o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy.] 

<2. Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu jest przeprowadzane na 

koszt osoby badanej, z wyjątkiem badań, o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy, 

oraz badań dla kandydatów i uczniów, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 3.> 
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3. Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu osoby ubiegającej się o 

uzyskanie uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym lub zespołem 

pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby ubiegającej się o wydanie 

zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej jest finansowane z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister 

Obrony Narodowej. 

4. Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu osoby ubiegającej się o wydanie 

zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym przeprowadzone przez jednostkę 

organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych lub zakład opieki zdrowotnej nadzorowany przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych jest finansowane z części budżetu państwa, której dysponentem jest 

minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

5. Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu osoby ubiegającej się o wydanie 

zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym ochotniczej straży pożarnej jest 

finansowane z budżetu gminy. 

<6. Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu kandydatów i uczniów, o 

których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 3, jest finansowane przez organ prowadzący szkołę 

w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

7. Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu przeprowadzane dla 

kandydatów i uczniów, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 3, nie może być podstawą 

do wydania prawa jazdy.> 

 

<83a. 

Skierowanie na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu dla 

kandydatów i uczniów, o których mowa art. 82 ust. 2 pkt 3, wydaje dyrektor szkoły.> 

 

Art. 84. 

1. Uprawniony psycholog, po przeprowadzeniu badania psychologicznego w zakresie 

psychologii transportu, wydaje osobie badanej orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub 

braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem lub wykonywania 

odpowiednich czynności, o których mowa w art. 82 ust. 2, zwane dalej "orzeczeniem 

psychologicznym". 

<1a. Orzeczenie psychologiczne dla kandydatów i uczniów, o których mowa w art. 82 
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ust. 2 pkt 3, wydaje uprawniony psycholog.> 

2. Osoba badana lub podmiot kierujący na badania, którzy nie zgadzają się z treścią 

orzeczenia psychologicznego, mogą wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego 

badania psychologicznego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania osoby badanej. Ponowne badanie przeprowadza się na 

koszt osoby badanej, z wyjątkiem badań, o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy. 

3. Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego w zakresie psychologii 

transportu składa się pisemnie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia 

psychologicznego, za pośrednictwem uprawnionego psychologa, który je wydał. 

4. Orzeczenie psychologiczne wydane po przeprowadzeniu ponownego badania 

psychologicznego jest ostateczne. 

5. W przypadku gdy orzeczenie psychologiczne zawiera przeciwwskazania, o których mowa 

w ust. 1, kopię orzeczenia uprawniony psycholog przesyła: 

1)   jednostce wykonującej ponowne badanie, jeżeli osoba złożyła lub podmiot złożył wniosek 

o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego; 

2)   staroście właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej, po upływie 14 

dni od daty badania, jeżeli osoba badana nie złożyła wniosku o przeprowadzenie 

ponownego badania albo orzeczenie psychologiczne zostało wydane w wyniku ponownego 

badania. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, do kopii orzeczenia psychologicznego uprawniony 

psycholog załącza kopię dokumentacji związanej z przeprowadzonym badaniem. 

7. W stosunku do osób, o których mowa w art. 10 ust. 3, w przypadku określonym w ust. 5 

pkt 2, kopię orzeczenia psychologicznego przesyła się marszałkowi województwa 

mazowieckiego. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1900) 

Art. 5a. 

1. W przypadku: 

1)   szkół i placówek oświatowych posiadających filie, 

2)   specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 
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wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i [centrów kształcenia 

ustawicznego] < placówek kształcenia ustawicznego> , w skład których wchodzą szkoły, 

3)   szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół, 

4)   szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich 

- do bazy danych SIO są przekazywane dane przez odpowiednio szkołę, placówkę oświatową, 

zespół, zakład poprawczy albo schronisko dla nieletnich. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, baza danych SIO zawiera wyodrębnione zbiory 

danych dotyczące odpowiednio: 

1)   szkoły i placówki oświatowej oraz jej filii; 

2)   placówki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, i szkoły wchodzącej w skład placówki; 

3)   poszczególnych szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół, zakładów 

poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz szkół w tych zakładach i schroniskach; 

4)   danych wspólnych dla odpowiednio szkoły i placówki oświatowej oraz jej filii, placówki, 

o której mowa w ust. 1 pkt 2, i szkoły wchodzącej w skład placówki, szkół i placówek 

oświatowych połączonych w zespół oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich 

oraz szkół w tych zakładach i schroniskach. 

Art. 7. 

1. W RSPO są gromadzone następujące dane identyfikacyjne szkół i placówek oświatowych: 

1)   nazwa; 

2)   nazwa skrócona; 

3)   typ szkoły albo rodzaj placówki oświatowej; 

4)   data założenia; 

5)   data rozpoczęcia działalności; 

6)   nazwa zespołu, jeżeli szkoła lub placówka oświatowa wchodzi w skład zespołu; 

7)   numer identyfikacyjny szkoły lub placówki oświatowej w krajowym rejestrze urzędowym 

podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zwanym dalej "rejestrem REGON", a w 

przypadku: 

[a)  szkoły lub placówki oświatowej wchodzącej w skład zespołu oraz szkoły wchodzącej w 

skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka 

wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, centrum kształcenia ustawicznego, 

zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich - także numer identyfikacyjny REGON 

odpowiednio zespołu, ośrodka, centrum, zakładu lub schroniska,] 

< a) szkoły lub placówki oświatowej wchodzącej w skład zespołu oraz szkoły wchodzącej 
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w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka 

wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, placówki kształcenia 

ustawicznego, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich – także numer 

identyfikacyjny REGON odpowiednio zespołu, ośrodka, placówki, zakładu lub 

schroniska,> 

b)  szkoły filialnej i filii placówki - także numer identyfikacyjny REGON szkoły albo 

placówki, której odpowiednio szkoła filialna albo filia placówki jest organizacyjnie 

podporządkowana; 

8)   numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany; 

9)   numer identyfikacyjny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

10)  adres siedziby szkoły lub placówki oświatowej oraz numer telefonu, numer faksu, adres 

poczty elektronicznej i strony internetowej; 

11)  dane dotyczące organu prowadzącego: 

a)  typ organu prowadzącego: jednostka samorządu terytorialnego, minister, osoba prawna 

inna niż jednostka samorządu terytorialnego, osoba fizyczna, 

b)  nazwa i adres siedziby organu prowadzącego oraz jego numer identyfikacyjny REGON, a 

w przypadku osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę oświatową - jej imię 

(imiona), nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania, oraz numer telefonu, numer 

faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej; 

12)  status publiczno-prawny: szkoła lub placówka oświatowa publiczna, [szkoła niepubliczna 

o uprawnieniach szkoły publicznej]  < niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach 

publicznej szkoły artystycznej> albo szkoła lub placówka oświatowa niepubliczna; 

<12a) informacja, czy szkoła została założona lub jest prowadzona po uzyskaniu zgody, 

o której mowa w art. 178 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;> 

13)  związanie organizacyjne szkoły: 

a)  (uchylona), 

b)  w podmiocie leczniczym, 

c)  w Ochotniczym Hufcu Pracy, 

d)  w jednostce pomocy społecznej, 

e)  w zakładzie poprawczym, 

f)  w schronisku dla nieletnich, 

g)  przy zakładzie karnym, 
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h)  przy areszcie śledczym; 

14)  specyfika szkoły: szkoła ogólnodostępna albo specjalna; 

15)   określenie, czy szkoła ma ustalony obwód; 

16)  etapy edukacyjne realizowane w szkole; 

17)  określenie, czy szkoła jest szkołą dla dzieci i młodzieży, czy szkołą dla dorosłych; 

18)  rodzaj niepełnosprawności uczniów, dla których szkoła specjalna została zorganizowana; 

19)   (uchylony); 

[20)   zawód i specjalizacja - w przypadku szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie 

zawodowe;] 

<20) zawód – w przypadku szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie 

zawodowe;> 

21)  zawód, specjalność i specjalizacja - w przypadku szkoły artystycznej; 

22)  (uchylony); 

23)   nazwa i siedziba uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium 

pracowników służb społecznych; 

24)  informacja o posiadaniu internatu przez szkołę; 

25)  adres do korespondencji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: nazwa podmiotu, 

na adres którego jest kierowana korespondencja, numer telefonu, numer faksu, adres 

poczty elektronicznej i strony internetowej - w przypadku gdy adres do korespondencji jest 

inny niż adres siedziby organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową, a w 

przypadku osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę oświatową - inny niż adres 

zamieszkania tej osoby; 

26)  imię i nazwisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej; 

27)  data likwidacji; 

28)  dane, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669), niezbędne do wpisu szkoły lub 

placówki oświatowej do rejestru REGON, zmiany cech objętych wpisem oraz skreślenia z 

rejestru REGON; 

28a)   informacja o planowanym otrzymywaniu na kolejny rok budżetowy dotacji, o której 

mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz. U. poz. 2203); 

28b)   informacja o przekazaniu prowadzenia szkoły w drodze umowy, o której mowa w art. 9 

ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 
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29)  numer szkoły lub placówki oświatowej w RSPO, zwany dalej "numerem RSPO"; 

30)  data wpisania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO; 

31)  typ, nazwa oraz adres siedziby podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych 

szkoły lub placówki oświatowej do RSPO. 

1a. W RSPO są gromadzone następujące dane identyfikacyjne zespołów szkół i placówek 

oświatowych: 

1)   data połączenia szkół lub placówek oświatowych w zespół; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany; 

3)   adres siedziby zespołu oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i 

strony internetowej; 

4)   dane dotyczące organu prowadzącego: 

a)  typ organu prowadzącego: jednostka samorządu terytorialnego, minister, osoba prawna 

inna niż jednostka samorządu terytorialnego, osoba fizyczna, 

b)  nazwa i adres siedziby organu prowadzącego oraz jego numer identyfikacyjny REGON, a 

w przypadku osoby fizycznej prowadzącej zespół - jej imię (imiona), nazwisko, numer 

PESEL i adres zamieszkania, oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty 

elektronicznej i strony internetowej; 

5)   adres do korespondencji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: nazwa podmiotu, na 

adres którego jest kierowana korespondencja, numer telefonu, numer faksu, adres poczty 

elektronicznej i strony internetowej - w przypadku gdy adres do korespondencji jest inny 

niż adres siedziby organu prowadzącego zespół, a w przypadku osoby fizycznej 

prowadzącej zespół - inny niż adres zamieszkania tej osoby; 

6)   imię i nazwisko dyrektora zespołu; 

7)   data włączenia i wyłączenia szkoły lub placówki oświatowej z zespołu; 

8)   data rozwiązania zespołu; 

9)   dane, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej, niezbędne do wpisu zespołu do rejestru REGON, zmiany cech objętych 

wpisem oraz skreślenia z rejestru REGON; 

10)  numer RSPO zespołu; 

11)  data wpisania danych zespołu do RSPO; 

12)  typ, nazwa oraz adres siedziby podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych 

zespołu do RSPO. 

2. Danych szkół i placówek oświatowych, które zostały zlikwidowane, oraz danych zespołów 
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szkół i placówek oświatowych, które zostały rozwiązane, nie usuwa się z RSPO. 

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 29-31 i ust. 1a pkt 10-12, są generowane w RSPO 

automatycznie. 

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)   (uchylona), 

e)   liczby osób niebędących uczniami danej szkoły lub placówki oświatowej korzystających z 

internatu, w tym liczby osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

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, 

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, 

k)   danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia przypadającego na 1 etat, z 

uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i 

dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje 

pedagogiczne, w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu 

ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych 

oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy 

nauczają w szkołach rolniczych, o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, 
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ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe; 

2)   dane dotyczące organizacji i działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 

poradni specjalistycznych: 

a)  liczba uczniów, nauczycieli i rodziców korzystających z pomocy poradni oraz liczba form 

tej pomocy - według form pomocy, 

b)   liczba diagnoz sporządzonych przez poradnię oraz liczba dzieci do 3 roku życia, dzieci w 

wieku, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, w tym objętych 

rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniów, według typów 

szkół i klas - dla których sporządzono diagnozy, według rodzajów tych diagnoz, 

c)   liczba dzieci do 3 roku życia, dzieci w wieku, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy - 

Prawo oświatowe, w tym objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem 

przedszkolnym, oraz uczniów, według typów szkół i klas - uczestniczących w zajęciach 

organizowanych przez poradnię, według rodzajów tych zajęć, 

d)   liczba opinii innych niż opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanych 

przez poradnię oraz liczba dzieci do 3 roku życia, dzieci w wieku, o którym mowa w art. 

31 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, w tym objętych rocznym obowiązkowym 

przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniów, według typów szkół i klas - dla których 

wydano opinie, według rodzajów tych opinii, 

e)   numer i data wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenia o 

potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego, wraz z informacją, czy opinia lub orzeczenie zostało wydane dziecku do 3 

roku życia, dziecku w wieku, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, 

w tym objętemu rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniowi, 

według typu szkoły i klasy, do której uczeń uczęszcza, oraz informacją o rodzaju 

niepełnosprawności, a w przypadku niepełnosprawności sprzężonych - 

współwystępujących niepełnosprawności, niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu 

niedostosowaniem społecznym, 

f)  liczba uczniów, według etapu edukacyjnego, wobec których stwierdzono, na podstawie 

orzeczenia, brak potrzeby kształcenia specjalnego, indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego, indywidualnego nauczania albo zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 

[2a)  dane dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

udzielaną przez przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział 

przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego, według form tej pomocy; 
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2b)  dane dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną 

przez szkołę, według klas, do których uczniowie uczęszczają, i form tej pomocy, oraz liczby 

uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie;] 

<2a) dane dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, z 

wyszczególnieniem liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, udzieloną przez przedszkole, szkołę podstawową, w której 

zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego – 

według form tej pomocy; 

2b) dane dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

udzieloną przez szkołę, z wyszczególnieniem liczby uczniów posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego – według klas, do których uczniowie uczęszczają, i 

form tej pomocy;> 

<2ba) dane dotyczące liczby uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia 

w rodzinie – według klas, do których uczniowie uczęszczają, oraz płci; 

2bb) dane dotyczące liczby uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej – według klas, 

do których uczniowie uczęszczają;> 

2c)  dane dotyczące organizacji i działalności: 

a)  placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 

miejscem stałego zamieszkania: 

–  bursa - liczba osób niebędących uczniami, korzystających z bursy, 

–  dom wczasów dziecięcych - liczba turnusów, 

b)  placówek oświatowo-wychowawczych - liczba uczestników zajęć, według rodzajów i 

form zajęć, 

[c)  placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków 

dokształcania i doskonalenia zawodowego - liczba form pozaszkolnych kształcenia 

ustawicznego, z wyłączeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych, według rodzajów tych 

form, oraz liczba uczestników tych form,] 

<c) placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego – liczba 

form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego, z wyłączeniem kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych oraz turnusów dokształcania 

teoretycznego, według rodzajów tych form, oraz liczba uczestników tych form,> 

d)  placówek doskonalenia nauczycieli - liczba nauczycieli korzystających z innych niż kursy 

kwalifikacyjne form doskonalenia, według rodzajów tych form; 
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3)    dane dotyczące liczby nauczycieli szkół i placówek oświatowych, z którymi w danym 

roku kalendarzowym rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie 

albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie, według przyczyn rozwiązania albo 

wygaśnięcia stosunku pracy; 

4)   dane dotyczące pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach 

oświatowych: 

a)  liczba pracowników, 

b)  wymiar zatrudnienia, według rodzaju zajmowanych stanowisk. 

 

[Art. 12. 

Dane dziedzinowe ucznia w związku z wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami 

rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym obejmują numer i datę 

wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenia o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 

informację o rodzaju niepełnosprawności, a w przypadku niepełnosprawności sprzężonych 

- współwystępujących niepełnosprawności, niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu 

niedostosowaniem społecznym.] 

<Art. 12. 

Dane dziedzinowe ucznia w związku z wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami 

rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym obejmują numer, datę 

wydania, datę przedłożenia w szkole lub placówce oświatowej opinii o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i datę zakończenia 

realizacji wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i 

kształcenia specjalnego zorganizowanego na podstawie odpowiednio opinii lub 

orzeczenia oraz informację o rodzaju niepełnosprawności, a w przypadku 

niepełnosprawności sprzężonych – współwystępujących niepełnosprawności, 

niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym.> 

 

Art. 14. 

Dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w szkole obejmują: 

1)    miejsce zamieszkania ucznia, z wyjątkiem uczniów szkół specjalnych zorganizowanych 

w podmiotach leczniczych; 
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2)   klasę, semestr i oddział, do którego uczeń uczęszcza; 

3)    rodzaj oddziału: ogólnodostępny, integracyjny, specjalny, przysposabiający do pracy, 

sportowy, dwujęzyczny, międzynarodowy lub inny rodzaj oddziału, w szczególności, o 

którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty oraz art. 47 ust. 1 pkt 5, art. 111, art. 112 ust. 2, art. 113 i art. 

165 ust. 16 ustawy - Prawo oświatowe; 

4)    (uchylony); 

[5)    zawód - w przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie 

zawodowe;] 

<5) zawód oraz zajęcia realizowane w ramach godzin, o których mowa w art. 47 ust. 

1 pkt 3 lit. e ustawy – Prawo oświatowe, których przeznaczenie określają przepisy 

wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 tej ustawy – w przypadku ucznia szkoły 

ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe;> 

<5b) uczestniczenie w kursie umiejętności zawodowych; 

5c) uczestniczenie w turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych 

pracowników;> 

5a)  uczestniczenie w kwalifikacyjnym kursie zawodowym z określeniem kwalifikacji; 

6)    miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu - w przypadku ucznia szkoły 

ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe; 

7)   zawód, specjalność i specjalizację - w przypadku ucznia szkoły artystycznej; 

8)   formę kształcenia stacjonarną lub zaoczną - w przypadku ucznia szkoły dla dorosłych; 

<8a) formę kształcenia dzienną, stacjonarną lub zaoczną – w przypadku ucznia 

odpowiednio branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej lub policealnej szkoły 

artystycznej;> 

[9)   status młodocianego pracownika;] 

<9) status młodocianego pracownika, w tym miejsce odbywania jego dokształcania 

teoretycznego;> 

10)  korzystanie z indywidualnego nauczania; 

11)  realizowanie indywidualnego programu lub toku nauki; 

12)   korzystanie z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego oraz nauki języka i kultury 

kraju pochodzenia, o których mowa w art. 165 ust. 7, 9 i 15 ustawy - Prawo oświatowe; 

13)  spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą; 

14)  (uchylony); 
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15)  informację, jakiego języka obcego uczeń się uczy; 

16)  uczestniczenie w nauce języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, 

z określeniem nazwy tego języka; 

17)  (uchylony); 

18)  uzyskanie tytułu laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu 

lub zawodów na szczeblu co najmniej powiatu; 

19)  uzyskanie albo nieuzyskanie promocji; 

20)  korzystanie z przedłużonego okresu nauki na etapie edukacyjnym; 

21)  ukończenie albo nieukończenie szkoły; 

22)  uzyskanie albo nieuzyskanie dyplomu ukończenia szkoły - w przypadku ucznia szkoły 

artystycznej; 

23)  informację o ukończeniu szkoły artystycznej na podstawie egzaminów eksternistycznych; 

24)  (uchylony); 

25)   uczestniczenie w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, o których 

mowa w art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo oświatowe, według rodzajów tych zajęć, oraz 

innych niż wymienione w art. 109 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe formach działalności 

dydaktyczno-wychowawczej, w tym dodatkowych działaniach mających na celu 

podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej uczniów romskich oraz 

wspomagających edukację tych uczniów; 

26)   uzyskanie karty rowerowej; 

27)   korzystanie z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu, o których mowa w 

[art. 39 ust. 3 i 4]  <art. 39 ust. 3, 4 i 4a> ustawy - Prawo oświatowe; 

28)  wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką szkoły, z określeniem rodzaju wypadku, 

miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał 

miejsce, oraz przyczyny wypadku; 

29)  korzystanie przez ucznia z pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, o której 

mowa w art. 90c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z określeniem 

rodzaju świadczeń; 

30)  informację o korzystaniu z internatu; 

31)  datę rozpoczęcia i datę zakończenia nauki w szkole; 

32)   informację o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej 
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Art. 16. 

Dane dziedzinowe w związku z objęciem ucznia opieką w młodzieżowym ośrodku 

wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-

wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-

wychowawczym obejmują: 

1)   podstawę pobytu w ośrodku: 

a)   odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenie o potrzebie 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 

b)  orzeczenie sądu, 

c)  wniosek rodziców; 

2)   działania wynikające ze specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, w tym 

w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z określeniem form tej pomocy; 

3)   wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką ośrodka, z określeniem rodzaju wypadku, 

miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał 

miejsce, oraz przyczyny wypadku; 

[4)   datę rozpoczęcia i datę zakończenia pobytu w ośrodku;] 

<4) datę rozpoczęcia i datę zakończenia pobytu w ośrodku, a w przypadku 

wychowanka młodzieżowego ośrodka socjoterapii – również datę rozpoczęcia i datę 

zakończenia korzystania z zakwaterowania w tym ośrodku;> 

5)    w przypadku wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego datę: 

a)  otrzymania przez dyrektora ośrodka, za pośrednictwem poczty, skierowania wychowanka 

do ośrodka, 

b)  przekazania informacji o niedoprowadzeniu wychowanka do ośrodka 

- zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969). 

 

Art. 19a. 

Dane dziedzinowe w związku z kształceniem ustawicznym ucznia w [placówce kształcenia 

ustawicznego, placówce kształcenia praktycznego lub ośrodku dokształcania i 

doskonalenia zawodowego] <placówce kształcenia ustawicznego lub centrum 

kształcenia zawodowego > obejmują: 

1)   uczestniczenie w kwalifikacyjnym kursie zawodowym z określeniem kwalifikacji; 

2)   datę rozpoczęcia i datę zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego; 
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<2a) uczestniczenie w kursie umiejętności zawodowych; 

2b) datę rozpoczęcia i datę zakończenia kursu umiejętności zawodowych; 

2c) uczestniczenie w turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników; 

2d) datę rozpoczęcia i datę zakończenia turnusu dokształcania teoretycznego 

młodocianych pracowników;> 

3)   wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką placówki lub ośrodka, z określeniem 

rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których 

wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku. 

 

[Art. 20. 

Dane dziedzinowe ucznia w związku z egzaminami przeprowadzanymi przez okręgowe 

komisje egzaminacyjne obejmują: 

1)   wyniki egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie; 

2)   wyniki egzaminów eksternistycznych: 

a)  typ szkoły ukończonej na podstawie egzaminów eksternistycznych, 

b)  uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie po zdaniu egzaminu 

eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z określeniem kwalifikacji, 

c)   zdanie egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II 

stopnia; 

3)   informację o uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.] 

 

<Art. 20. 

Dane dziedzinowe ucznia w związku z egzaminami przeprowadzanymi przez okręgowe 

komisje egzaminacyjne obejmują: 

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego; 

2) wyniki egzaminów eksternistycznych: 

a) typ szkoły ukończonej na podstawie egzaminów eksternistycznych, 

b) uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej po zdaniu egzaminu eksternistycznego 

zawodowego, z określeniem kwalifikacji, 

c) zdanie egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia lub branżowej 
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szkoły II stopnia; 

3) informację o uzyskaniu dyplomu zawodowego.> 

 

Art. 23. 

Dane dziedzinowe ucznia w związku z kontrolowaniem przez gminę spełniania obowiązku 

nauki obejmują: 

1)    informację o spełnianiu obowiązku nauki w formie, o której mowa w art. 36 ust. 9 pkt 2 i 

ust. 12 ustawy - Prawo oświatowe; 

2)   informację o spełnianiu obowiązku nauki przez uczęszczanie do szkoły za granicą lub 

przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce; 

3)   informację o przyczynie niespełniania tego obowiązku; 

3a)   informację, o której mowa w art. 36 ust. 15 ustawy - Prawo oświatowe, przekazaną 

wójtowi gminy (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez osoby kierujące podmiotami 

prowadzącymi kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w [art. 117 ust. 2 pkt 4 i 

5] <art. 117 ust. 2 pkt 3 i 4>  tej ustawy; 

4)    (uchylony). 

[Art. 25. 

Dane dziedzinowe ucznia w związku z egzaminami na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, 

przeprowadzanymi przez izby rzemieślnicze, obejmują informację o uzyskaniu tytułu 

czeladnika lub mistrza w zawodzie, z określeniem zawodu, w którym tytuł został uzyskany.] 

 

<Art. 25. 

Dane dziedzinowe ucznia w związku z egzaminem na tytuł czeladnika, 

przeprowadzanym przez izby rzemieślnicze, obejmują informację o uzyskaniu tytułu 

czeladnika, z określeniem zawodu, w którym tytuł został uzyskany.> 

 

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: 

[1)   art. 8 pkt 1 lit. c, e-k i pkt 2-4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25, art. 20 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 1 

lit. j, pkt 1a lit. i, ust. 3 pkt 1 lit. g oraz pkt 2 lit. f;] 
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<1) art. 8 pkt 1 lit. a–c, e–k i pkt 2–4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25 i 32, art. 20 pkt 1, art. 

29 ust. 1 pkt 1 lit. j, pkt 1a lit. i, ust. 3 pkt 1 lit. g oraz pkt 2 lit. f;> 

2)   art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g - w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego 

stopnia awansu zawodowego; 

3)   art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c - w przypadku nauczycieli w szkołach 

specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych w zakresie dotyczącym wymiaru 

zatrudnienia; 

4)   art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5 - w przypadku nauczycieli w 

szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych; 

5)   danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu 

maturalnego i [egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie] <egzaminu 

zawodowego> . 

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: 

[1)   art. 8 pkt 1 lit. c, e-k i pkt 2-4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25, art. 20 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 1 

lit. j, pkt 1a lit. i, ust. 3 pkt 1 lit. g oraz pkt 2 lit. f;] 

<1) art. 8 pkt 1 lit. a–c, e–k i pkt 2–4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25 i 32, art. 20 pkt 1, art. 29 

ust. 1 pkt 1 lit. j, pkt 1a lit. i, ust. 3 pkt 1 lit. g oraz pkt 2 lit. f;> 

2)   art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g - w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego 

stopnia awansu zawodowego; 

3)   art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c - w przypadku nauczycieli w szkołach 

specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych w zakresie dotyczącym wymiaru 

zatrudnienia; 

4)   art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5 - w przypadku nauczycieli w 

szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych; 

5)   danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu 

maturalnego i [egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie] <egzaminu 

zawodowego> . 

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

 

Art. 36. 

[1. W przypadku zmiany danych objętych RSPO, w tym likwidacji szkoły lub placówki 

oświatowej, podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO przekazuje do 

RSPO aktualne dane, z tym że aktualne dane dotyczące numeru telefonu, numeru faksu, 

adresu poczty elektronicznej i strony internetowej szkoły, placówki oświatowej lub zespołu 

szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 10 i ust. 1a pkt 3, oraz 

aktualne dane, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 25 i ust. 1a pkt 5, a w przypadku szkół 

artystycznych nieprowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego także aktualne 

dane, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 20 i 21 - przekazuje dyrektor szkoły, placówki 

oświatowej lub zespołu szkół i placówek oświatowych.] 

<1. W przypadku zmiany danych objętych RSPO, w tym likwidacji szkoły lub placówki 

oświatowej, podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO przekazuje do 

RSPO aktualne dane, z tym że aktualne: 

1) dane dotyczące numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej i strony 

internetowej szkoły, placówki oświatowej lub zespołu szkół i placówek oświatowych, o 

których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 10 i ust. 1a pkt 3, 

2) dane dotyczące imienia i nazwiska dyrektora szkoły, placówki oświatowej lub zespołu 

szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 26 i ust. 1a pkt 6, 

3) dane, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 25 i ust. 1a pkt 5, 

4) dane, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 20 i 21 – w przypadku szkół artystycznych 

nieprowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 

– przekazuje dyrektor szkoły, placówki oświatowej lub zespołu szkół i placówek 

oświatowych.> 

2. W przypadku publicznej szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez jednostkę 

samorządu terytorialnego oraz ministra, organ prowadzący przekazuje do RSPO aktualne 

dane w terminie 7 dni od dnia zmiany. 
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3. W przypadku publicznej szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez osobę prawną 

inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz niepublicznej szkoły 

lub placówki oświatowej, podmiot zobowiązany do przekazywania danych szkoły lub 

placówki oświatowej do RSPO przekazuje do RSPO aktualne dane w terminie 7 dni od 

dnia ich otrzymania od organu prowadzącego, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 

7 ust. 1 pkt 28a, które podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO 

przekazuje do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego. Organ prowadzący 

informuje podmiot zobowiązany do przekazywania danych szkoły lub placówki 

oświatowej do RSPO o zmianie danych objętych RSPO w terminie 7 dni od dnia zmiany. 

4. W celu aktualizacji danych w RSPO podmiot zobowiązany do przekazywania danych do 

RSPO posługuje się numerem REGON szkoły lub placówki oświatowej, której dane są 

aktualizowane. 

Art. 40. 

1. Szkoły i placówki oświatowe do zbioru danych danej szkoły lub placówki oświatowej 

przekazują dane dziedzinowe dotyczące: 

1)   warunków dydaktycznych, materialnych i finansowych prowadzenia szkoły i placówki 

oświatowej; 

2)    liczby nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego 

rozwiązanie albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie; 

3)   pracowników niebędących nauczycielami; 

[4)    liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez 

przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną 

formę wychowania przedszkolnego - według form tej pomocy; 

5)    liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez szkołę, 

według klas, do których uczniowie uczęszczają, i form tej pomocy, oraz liczby uczniów 

uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.] 

<4) liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, z 

wyszczególnieniem liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, udzieloną przez przedszkole, szkołę podstawową, w której 

zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego – 

według form tej pomocy; 

5) liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, z wyszczególnieniem 

liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
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udzieloną przez szkołę – według klas, do których uczniowie uczęszczają, i form tej 

pomocy;> 

<6) liczby uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie – 

według klas, do których uczniowie uczęszczają, oraz płci; 

7) liczby uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej – według klas, do których 

uczniowie uczęszczają.> 

2. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom poza miejscem stałego 

zamieszkania, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, 

placówki doskonalenia nauczycieli, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki 

kształcenia ustawicznego[, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i 

doskonalenia zawodowego] <oraz centra kształcenia zawodowego> przekazują do 

zbioru danych danej placówki, poradni lub ośrodka także dane dotyczące ich organizacji i 

działalności. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

Art. 42. 

Dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbioru danych ucznia przekazują: 

1)   dane w związku z wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-

wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym - szkoła lub placówka oświatowa 

organizująca wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz 

kształcenie specjalne; 

2)   dane w związku z objęciem ucznia wychowaniem przedszkolnym - przedszkole, szkoła 

podstawowa, w której został zorganizowany oddział przedszkolny, lub inna forma 

wychowania przedszkolnego, do których uczeń uczęszcza; 

3)    dane w związku z nauką ucznia - szkoła albo kolegium pracowników służb społecznych, 

do którego uczeń uczęszcza; 

4)   dane w związku z objęciem ucznia opieką w placówce, o których mowa w art. 16 i 17 - 

odpowiednio młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, 

specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek 

rewalidacyjno-wychowawczy oraz placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom 

w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; 

5)   (uchylony); 
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6)   dane, o których mowa w art. 19 - placówki oświatowo-wychowawcze oraz placówki 

artystyczne - ogniska artystyczne; 

6a)  dane, o których mowa w art. 19a – [placówki kształcenia ustawicznego, placówki 

kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego] <centra 

kształcenia zawodowego>; 

7)   dane w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego - szkoły podstawowe z wyznaczonym obwodem; 

8)    dane w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku szkolnego - szkoły podstawowe 

z wyznaczonym obwodem; 

9)    dane w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku nauki przez absolwentów 

szkoły podstawowej - gminy; 

10)   dane w związku z egzaminem ósmoklasisty, egzaminem maturalnym i [egzaminem 

potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie] <egzaminem zawodowym> oraz egzaminami 

eksternistycznymi przeprowadzanymi przez okręgowe komisje egzaminacyjne - okręgowe 

komisje egzaminacyjne; 

11)  dane dotyczące ukończenia szkoły artystycznej w trybie eksternistycznym - szkoła 

artystyczna lub zespół szkół artystycznych, przy którym została powołana państwowa 

komisja egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy eksternistyczne z zakresu szkół 

artystycznych; 

[12)  dane dotyczące uzyskania tytułu czeladnika lub mistrza w zawodzie, o których mowa w 

art. 25 - izby rzemieślnicze;] 

<12) dane dotyczące uzyskania tytułu czeladnika, o których mowa w art. 25 – izby 

rzemieślnicze;> 

13)  (uchylony); 

14)  dane w związku z podjęciem studiów wyższych - uczelnie, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5. 

 

Art. 43. 

1. Dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbioru danych nauczyciela przekazują: 

1)   dane w związku ze stosunkiem pracy: 

a)  szkoły i placówki oświatowe, 

b)  jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela, 

c)  ministrowie prowadzący szkoły i placówki oświatowe, 
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d)  minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, 

e)  kuratorzy oświaty, 

f)  organy sprawujące nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 

g)   specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo 

oświatowe, 

h)  Centralna Komisja Egzaminacyjna, 

i)  okręgowe komisje egzaminacyjne; 

2)   dane w związku z awansem zawodowym, obejmujące: 

a)  stopień awansu zawodowego - organ, który nadał nauczycielowi stopień awansu 

zawodowego, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w publicznej szkole i placówce 

oświatowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 

lub osobę fizyczną oraz w niepublicznej szkole i placówce oświatowej - szkoła lub 

placówka oświatowa, w której nauczyciel jest zatrudniony, 

b)  dane dotyczące uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego - szkoła lub placówka 

oświatowa, w której nauczyciel jest zatrudniony; 

3)   dane osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4 - szkoły i placówki oświatowe. 

2. Dane dziedzinowe do zbioru danych nauczyciela dotyczące doskonalenia zawodowego i 

dodatkowych uprawnień, obejmujące: 

1)   ukończenie kursu kwalifikacyjnego - przekazuje placówka doskonalenia nauczycieli, 

która ten kurs prowadziła; 

2)   wpisanie do ewidencji egzaminatorów - przekazuje okręgowa komisja egzaminacyjna, 

która tę ewidencję prowadzi; 

[3)   wpisanie na listę rzeczoznawców - przekazuje odpowiednio minister właściwy do spraw 

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

narodowego, który tę listę prowadzi;] 

<3) wpisanie na listę rzeczoznawców – przekazuje minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania;> 

4)   wpisanie na listę ekspertów - przekazuje minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania; 

5)   dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej - przekazuje szkoła lub placówka 

oświatowa, w której nauczyciel jest zatrudniony. 
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[Art. 45. 

1. Po przekazaniu przez szkołę lub placówkę oświatową do bazy danych SIO informacji o 

zakończeniu uczęszczania przez ucznia do przedszkola, oddziału przedszkolnego 

zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, 

zakończeniu nauki przez ucznia w szkole lub kolegium pracowników służb społecznych, 

zakończeniu przez ucznia kwalifikacyjnego kursu zawodowego w placówce kształcenia 

ustawicznego, placówce kształcenia praktycznego lub ośrodku dokształcania i 

doskonalenia zawodowego albo ustaniu pobytu ucznia w placówce oświatowej, zbiór 

danych o uczniu w bazie danych SIO, z dniem przekazania tej informacji, staje się 

nieaktywny i nie może być zmieniany ani uzupełniany. 

2. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1, następuje po przekazaniu danych, o 

których mowa w art. 14 pkt 25.] 

[Art. 48. 

1. Po przekazaniu przez szkołę lub placówkę oświatową albo inną jednostkę wykonującą 

zadania z zakresu oświaty do bazy danych SIO informacji o dacie rozwiązania albo 

wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela lub zakończenia obowiązywania umowy 

cywilnoprawnej, zbiór danych nauczyciela w bazie danych SIO, z dniem przekazania tej 

informacji, staje się nieaktywny i nie może być zmieniany ani uzupełniany. 

2. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1, następuje po przekazaniu danych, o 

których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e i g, ust. 3 pkt 1 lit. c i e oraz ust. 4 pkt 5.] 

 

[Art. 55. 

1. Okręgowe komisje egzaminacyjne, w związku z organizacją egzaminu ósmoklasisty, 

egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogą 

pozyskiwać następujące dane ucznia: 

1)    z rejestru PESEL - drugie imię (imiona), datę i miejsce urodzenia; 

2)   z bazy danych SIO - numer PESEL, imię i nazwisko, informację o orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego, nazwę i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza albo uczęszczał w 

przypadku uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego i egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, oraz numer identyfikacyjny szkoły, o którym 

mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

2. Szkoły przekazują do bazy danych SIO dane identyfikacyjne uczniów przystępujących do 

egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
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w zawodzie w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31.] 

 

<Art. 55. 

1. Okręgowe komisje egzaminacyjne, w związku z organizacją egzaminu ósmoklasisty, 

egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego mogą pozyskiwać następujące dane 

ucznia: 

1) z rejestru PESEL – drugie imię (imiona), datę i miejsce urodzenia; 

2) z bazy danych SIO – numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego numeru 

PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, imię i nazwisko, klasę, semestr i oddział, do którego uczeń uczęszcza albo 

uczęszczał, informację o orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, nazwę i adres 

szkoły, do której uczeń uczęszcza albo uczęszczał w przypadku uczniów 

przystępujących do egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, oraz numer 

identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty. 

2. Szkoły przekazują do bazy danych SIO dane identyfikacyjne uczniów 

przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu 

zawodowego w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31.> 

 

Art. 58. 

1. Szkoły i placówki oświatowe, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Centralna Komisja Egzaminacyjna, 

okręgowe komisje egzaminacyjne, ministrowie prowadzący szkoły i placówki oświatowe, 

kuratorzy oświaty, organy sprawujące nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 

2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, specjalistyczne 

jednostki nadzoru, o których mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo oświatowe, w 

związku z zatrudnieniem nauczyciela, mogą pozyskiwać następujące dane nauczyciela: 

1)    z rejestru PESEL - drugie imię (imiona), płeć, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo; 

2)   z bazy danych SIO - wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne, posiadane kwalifikacje 

do nauczania, stopień awansu zawodowego, ukończone formy dokształcania i 

doskonalenia zawodowego, wpisanie do ewidencji egzaminatorów, wpisanie na listę 

rzeczoznawców, wpisanie na listę ekspertów, dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury 

fizycznej. 



- 522 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2. Okręgowe komisje egzaminacyjne w związku z ubieganiem się nauczyciela o wpisanie do 

ewidencji egzaminatorów mogą pozyskiwać z bazy danych SIO następujące dane 

nauczyciela: wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne, posiadane kwalifikacje do 

nauczania, stopień awansu zawodowego, ukończone formy dokształcania i doskonalenia 

zawodowego, wpisanie do ewidencji egzaminatorów oraz nazwę i adres miejsca pracy. 

Dane obejmujące nazwę i adres miejsca pracy są generowane w bazie danych SIO 

automatycznie. 

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w związku z ubieganiem się 

nauczyciela o wpisanie na prowadzoną przez tego ministra listę rzeczoznawców albo listę 

ekspertów może pozyskiwać z bazy danych SIO następujące dane nauczyciela: imię 

(imiona) i nazwisko, posiadane kwalifikacje do nauczania, sprawowane funkcje i 

zajmowane stanowiska. 

[4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w związku z 

ubieganiem się nauczyciela o wpisanie na prowadzoną przez tego ministra listę 

rzeczoznawców może pozyskiwać z bazy danych SIO następujące dane nauczyciela: imię 

(imiona) i nazwisko, posiadane kwalifikacje do nauczania, sprawowane funkcje i 

zajmowane stanowiska.] 

Art. 62. 

[1. Uczelnie mogą pozyskiwać z bazy danych SIO, do celów rekrutacji na studia wyższe, dane 

dziedzinowe dotyczące wyników egzaminu maturalnego absolwenta oraz dane 

identyfikacyjne szkoły ponadpodstawowej, którą absolwent ukończył. Dane te są 

pozyskiwane po wyrażeniu przez absolwenta, w formie pisemnej, zgody na ich 

pozyskanie.] 

<1. Uczelnie mogą pozyskiwać z bazy danych SIO, do celów rekrutacji na studia wyższe, 

dane dziedzinowe dotyczące wyników egzaminu maturalnego, egzaminu 

zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie absolwenta 

oraz dane identyfikacyjne szkoły ponadpodstawowej, którą absolwent ukończył. 

Dane te są pozyskiwane po wyrażeniu przez absolwenta, w formie pisemnej, zgody 

na ich pozyskanie.> 

2. (uchylony). 

3. W celu pozyskania danych, o których mowa w ust. 1, uczelnia przekazuje do bazy danych 

SIO imię, nazwisko i numer PESEL absolwenta. 
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4. Po zakończeniu rekrutacji na studia wyższe uczelnia usuwa dane, o których mowa w ust. 1, 

pozyskane z bazy danych SIO. 

5. Za zgodą absolwenta, wyrażoną w formie pisemnej, uczelnia, która pozyskała z bazy 

danych SIO dane absolwenta, o których mowa w ust. 1, przekazuje do bazy danych SIO, 

w terminie 10 dni od dnia immatrykulacji, informację o nazwie uczelni i kierunku 

studiów, na który absolwent został przyjęty, oraz formie tych studiów, a jeżeli absolwent 

nie został przyjęty na kierunek studiów - informację o nazwie uczelni i formie studiów. 

 

[Art. 66a. 

Minister właściwy do spraw rodziny, w celu umożliwienia wójtom, burmistrzom, prezydentom 

miast oraz wojewodom weryfikacji prawa odpowiednio do świadczeń rodzinnych, 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz Karty Dużej 

Rodziny, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz 

wojewodę realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

świadczenia wychowawczego oraz Karty Dużej Rodziny odpowiednio przez wójtów, 

burmistrzów, prezydentów miast oraz wojewodów, pozyskuje z bazy danych SIO dane 

identyfikacyjne ucznia obejmujące imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku ucznia 

nieposiadającego numeru PESEL - imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, serię i numer 

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dane dziedzinowe 

ucznia obejmujące informacje o: 

1)   uczęszczaniu ucznia do szkoły lub placówki oświatowej; 

2)   okresie uczęszczania ucznia do szkoły lub placówki oświatowej; 

3)   typie szkoły lub rodzaju placówki oświatowej oraz nazwie i adresie siedziby szkoły lub 

placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał. 

 

<Art. 66a. 

Minister właściwy do spraw rodziny, w celu umożliwienia wójtom, burmistrzom, 

prezydentom miast oraz wojewodom weryfikacji prawa odpowiednio do świadczeń 

rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, 

Karty Dużej Rodziny oraz świadczenia dobry start, a także w celu monitorowania 

przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji świadczeń 

rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, 

Karty Dużej Rodziny oraz świadczenia dobry start odpowiednio przez wójtów, 
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burmistrzów, prezydentów miast oraz wojewodów, pozyskuje z bazy danych SIO 

dane identyfikacyjne ucznia obejmujące imię (imiona), nazwisko i numer PESEL, a w 

przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, datę 

urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz dane dziedzinowe ucznia obejmujące informacje o: 

1) uczęszczaniu ucznia do szkoły lub placówki oświatowej;  

2) okresie uczęszczania ucznia do szkoły lub placówki oświatowej;  

3) typie szkoły lub rodzaju placówki oświatowej oraz nazwie i adresie siedziby szkoły 

lub placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał; 

4) klasie, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał.> 

 

Art. 70. 

1. Dane dostępowe osobie upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 1, przyznaje: 

1)   minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub osoba przez niego upoważniona - 

kierownikom innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, z wyjątkiem 

jednostek samorządu terytorialnego i jednostek obsługujących, kuratorom oświaty, 

prezesom regionalnych izb obrachunkowych oraz rektorom uczelni; 

2)   kurator oświaty lub osoba przez niego upoważniona: 

a)  wójtom gmin (burmistrzom, prezydentom miast), starostom powiatów i marszałkom 

województw, 

b)  przewodniczącym zarządów związków międzygminnych, związków powiatów oraz 

związków powiatowo-gminnych, jako kierownikom jednostek obsługujących, które 

obejmują wspólną obsługą szkoły i placówki oświatowe założone i prowadzone przez 

jednostki samorządu terytorialnego, w ramach związku międzygminnego, związku 

powiatów albo związku powiatowo-gminnego; 

3)   ministrowie oraz wójtowie gmin (burmistrzowie, prezydenci miast), starostowie 

powiatów i marszałkowie województw lub osoby przez nich upoważnione odpowiednio - 

dyrektorom szkół i placówek oświatowych, których dane identyfikacyjne są zobowiązani 

przekazać do RSPO, oraz kierownikom jednostek obsługujących, które obejmują wspólną 

obsługą szkoły i placówki oświatowe założone i prowadzone przez jednostki samorządu 

terytorialnego, w ramach jednostki organizacyjnej odpowiednio gminy, powiatu i 

samorządu województwa. 

2. W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w art. 68 ust. 2, dane dostępowe 
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osobie upoważnionej przyznaje osoba udzielająca tej osobie upoważnienia, o której mowa 

w art. 68 ust. 1, <lub osoba przez nią upoważniona,> pod warunkiem że sama posiada 

uprzednio przyznane dane dostępowe. 

3. Udzielenie upoważnienia do przyznawania danych dostępowych dla osoby, o której mowa 

w [ust. 1] <ust. 1 i 2> , wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Upoważnienia 

udziela się na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat. 

4. Podmiot właściwy do przyznawania danych dostępowych lub osoba przez niego 

upoważniona, o której mowa w [ust. 1] <ust. 1 i 2>, uzyskują dostęp do bazy danych SIO 

pod warunkiem, o którym mowa w art. 69. Przepisy ust. 2 i art. 71 stosuje się. 

 

Art. 71. 

1. W celu uzyskania danych dostępowych osoba upoważniona, o której mowa w art. 68 ust. 1 

lub 2, składa w postaci elektronicznej wniosek o przyznanie danych dostępowych. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, numer 

telefonu, adres poczty elektronicznej i funkcję osoby, której mają być przyznane dane 

dostępowe, oraz w szczególności: 

1)   określenie typu użytkownika SIO: 

a)  podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO, 

b)  podmiot zobowiązany do przekazywania danych identyfikacyjnych i danych 

dziedzinowych do bazy danych SIO odpowiednio do zbiorów danych szkół i placówek 

oświatowych, zbiorów danych jednostek, zbiorów danych o uczniach lub zbiorów danych 

o nauczycielach, 

c)  podmiot uprawniony do pozyskiwania danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych 

uczniów i nauczycieli z bazy danych SIO, odpowiednio ze zbiorów danych o uczniach lub 

zbiorów danych o nauczycielach, lub danych osobowych z rejestru PESEL za 

pośrednictwem bazy danych SIO, 

d)  podmiot uprawniony do pozyskiwania danych dziedzinowych szkół i placówek 

oświatowych z bazy danych SIO ze zbiorów danych szkół i placówek oświatowych, 

e)  podmiot uprawniony do pozyskiwania danych dziedzinowych jednostek wykonujących 

zadania z zakresu oświaty z bazy danych SIO ze zbiorów danych jednostek, 

f)  kurator oświaty, 

g)  regionalna izba obrachunkowa, 

h)  rektor uczelni; 
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2)   nazwę użytkownika SIO; 

3)   okres, na jaki mają być przyznane dane dostępowe, nie dłuższy niż okresy, o których 

mowa w art. 68 ust. 1 lub 3; 

4)   w przypadku wniosku osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 2 - imię, 

nazwisko i funkcję osoby, która udzieliła upoważnienia, wymienionej w art. 68 ust. 1, oraz 

wskazanie zakresu upoważnienia, o którym mowa w art. 68 ust. 4; 

5)   w przypadku wniosku o przyznanie danych dostępowych dyrektorowi szkoły lub 

placówki oświatowej - określenie organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową 

oraz numer RSPO szkoły lub placówki oświatowej; 

6)   klauzulę o zachowaniu tajemnicy w brzmieniu: "Zobowiązuję się do zachowania w 

tajemnicy danych objętych zakresem dostępu do bazy danych systemu informacji 

oświatowej, również po ustaniu zatrudnienia, oraz zachowania w tajemnicy informacji o 

ich zabezpieczeniu.". 

3. Wniosek może być uwierzytelniony przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

albo podpisu zaufanego. 

<3a. W przypadku uwierzytelnienia wniosku w sposób, o którym mowa w ust. 3, we 

wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane drugie imię osoby, której mają 

być przyznane dane dostępowe.> 

4. Podmiot właściwy do przyznawania danych dostępowych, o którym mowa w art. 70 ust. 1 

oraz 2, sprawdza poprawność danych zawartych we wniosku, a w przypadku gdy wniosek 

nie został uwierzytelniony w sposób, o którym mowa w ust. 3 - sprawdza także tożsamość 

osoby, której wniosek dotyczy. 

5. Dane dostępowe osobie upoważnionej są przyznawane po stwierdzeniu poprawności 

danych zawartych we wniosku, a w przypadku gdy wniosek nie został uwierzytelniony w 

sposób, o którym mowa w ust. 3 - także po potwierdzeniu tożsamości osoby, której 

wniosek dotyczy. 

Art. 73. 

1. Podmiot właściwy do przyznawania danych dostępowych, o którym mowa w art. 70 ust. 1 

oraz 2, występuje niezwłocznie do administratora bazy danych SIO o zablokowanie 

dostępu do bazy danych SIO w przypadku: 

1)   przyznania danych dostępowych na podstawie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych; 

2)   odwołania z pełnionej funkcji, rozwiązania umowy o pracę lub wygaśnięcia mandatu 

osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 1; 
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3)   odwołania upoważnienia przyznanego osobie upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 

2, albo zmiany zakresu upoważnienia, o którym mowa w art. 68 ust. 4; 

4)   odwołania upoważnienia przyznanego osobie upoważnionej do przyznawania danych 

dostępowych, o której mowa w [art. 70 ust. 1]  <art. 70 ust. 1 i 2>; 

5)   o którym mowa w art. 85 ust. 6. 

2. Administrator bazy danych SIO niezwłocznie blokuje dostęp do bazy danych SIO w 

przypadkach, o których mowa w ust. 1. 

3. Wystąpienie o zablokowanie dostępu do bazy danych SIO, o którym mowa w ust. 1, 

zawiera: 

1)   imię (imiona), nazwisko i funkcję osoby występującej; 

2)   imię (imiona), nazwisko, numer PESEL oraz funkcję osoby upoważnionej, której dostęp 

ma być zablokowany; 

3)   określenie typu i nazwy użytkownika SIO. 

4. W przypadku zmiany na stanowisku dyrektora szkoły lub placówki oświatowej albo 

zespołu szkół lub placówek oświatowych, administrator bazy danych SIO blokuje dostęp 

do bazy danych SIO dotychczasowego dyrektora z dniem przekazania do RSPO 

informacji, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 26 albo ust. 1a pkt 6. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2126, z późn. zm.) 

Art. 52. 

1. O stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog w kategorii I-IX może ubiegać 

się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich, których program umożliwia nabycie wiedzy i 

umiejętności w zakresie nauk geologicznych, oraz odbyła praktykę zawodową, 

odpowiednią do poziomu i kierunku ukończonych studiów , zwaną dalej "praktyką", 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. a. 

[2. O stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog w kategorii XIII może ubiegać 

się osoba, która posiada co najmniej świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia 

szkoły nadające prawo używania tytułu zawodowego lub dyplom uzyskania tytułu 

zawodowego albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodach 
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określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. a, lub dyplom 

ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich, których program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk 

geologicznych, oraz odbyła praktykę, określone w tych przepisach.] 

<2. O stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog w kategorii XIII może 

ubiegać się osoba, która posiada co najmniej świadectwo dojrzałości oraz świadectwo 

ukończenia szkoły nadające prawo używania tytułu zawodowego lub dyplom 

uzyskania tytułu zawodowego, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe albo 

dyplom zawodowy, w zawodach określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 69 ust. 1 pkt 1, lub dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub 

drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, których program umożliwia 

nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych, oraz odbyła praktykę, 

określone w tych przepisach.> 

3. Zakres ukończonych studiów , o których mowa w ust. 1 i 2, potwierdza się na podstawie: 

1)   nazw kierunków studiów lub 

2)   nazw specjalności, lub 

3)   wykazu przedmiotów lub efektów uczenia się, określonych w szczególności w 

suplemencie do dyplomu, indeksie lub zaświadczeniu o przebiegu studiów, z tym że 

studiami umożliwiającymi nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych 

są te studia, które obejmowały co najmniej dwie nauki geologiczne w zakresie 

wnioskowanej kategorii, pozwalające na uzyskanie przynajmniej 6 punktów ECTS lub 

obejmujących przynajmniej 60 godzin kształcenia. 

4. Praktyką jest udział w: 

1)   wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub wykonywaniu prac kartografii 

geologicznej, lub wykonywaniu w terenie badań geofizycznych, lub kierowaniu w terenie 

robotami geologicznymi; 

2)   sporządzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych lub 

projektowaniu i dokumentowaniu prac kartografii geologicznej albo badań geofizycznych. 

5. Praktykę można rozpocząć w przypadku osób ubiegających się o stwierdzenie posiadania 

kwalifikacji w zawodzie geolog w: 

1)   kategorii I-IX - po zaliczeniu czwartego semestru studiów pierwszego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich, o których mowa w ust. 1, lub po rozpoczęciu studiów 

drugiego stopnia, o których mowa w ust. 1; 
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[2)   kategorii XIII - po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły nadającego prawo używania 

tytułu zawodowego lub dyplomu uzyskania tytułu zawodowego albo dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w zawodach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. a, lub po zaliczeniu czwartego semestru 

studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, o których mowa w ust. 

2, lub po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia, o których mowa w ust. 2.] 

<2) kategorii XIII – po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły nadającego prawo 

używania tytułu zawodowego lub dyplomu uzyskania tytułu zawodowego, dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego, w zawodach 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 lub po 

zaliczeniu czwartego semestru studiów wyższych pierwszego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich, o których mowa w ust. 2, lub po rozpoczęciu studiów 

wyższych drugiego stopnia, o których mowa w ust. 2.> 

6. Do okresu praktyki zalicza się praktykę objętą programem studiów na studiach, o których 

mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem że jest prowadzona na podstawie umowy dotyczącej 

praktyki, zawartej między uczelnią a przedsiębiorstwem geologicznym lub górniczym. 

7. Praktykę odbywa się pod nadzorem osób uprawnionych do wykonywania takich samych 

czynności objętych kwalifikacjami, o których stwierdzenie posiadania ubiega się osoba 

odbywająca praktykę. 

8. Praktyką jest także udział osób zatrudnionych w urzędzie obsługującym organ 

administracji geologicznej w sprawdzaniu, ocenie, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu 

projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych. W stosunku do tych osób 

przepisu ust. 7 nie stosuje się. 

Art. 69.
 

1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe wymagania dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych w 

poszczególnych zawodach oraz odpowiadającego im zakresu i wymiaru praktyki, o której 

mowa w art. 52 ust. 4, dla poszczególnych kategorii kwalifikacji do wykonywania, 

dozorowania i kierowania pracami geologicznymi; 

2)   wymagania dotyczące ustalania składów komisji egzaminacyjnych i zespołów 

egzaminacyjnych; 

3)   wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji 

egzaminacyjnych; 
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4)   wzór świadectwa stwierdzającego posiadanie kwalifikacji. 

2. Określając wymagania, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw środowiska 

uwzględnia [klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego] < klasyfikację zawodów 

szkolnictwa branżowego> oraz kieruje się odpowiednio potrzebą zapewnienia 

prawidłowego wykonywania czynności zawodowych, a także zapewnienia adekwatności 

składów komisji egzaminacyjnych i zespołów egzaminacyjnych do zakresu wymagań 

podlegających sprawdzeniu podczas egzaminu, ustalenia wynagrodzenia odpowiadającego 

nakładowi pracy osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych, komunikatywności 

treści oraz wzorów świadectw stwierdzających posiadanie kwalifikacji. 

 

Art. 69a. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe wymagania: 

a)  dotyczące kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego, o którym mowa w art. 54 

pkt 3 i 4, oraz w zakresie doświadczenia zawodowego, o którym mowa w art. 55, które są 

obowiązane posiadać osoby wykonujące czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1-

7, 

b)  w zakresie określonym w art. 56 pkt 2-4 i 7, które są obowiązane spełniać osoby 

wykonujące czynności, o których mowa w art. 53 ust. 5, w tym okresy ważności 

zaświadczeń o odbyciu kursów specjalistycznych, oraz zagadnienia objęte badaniami 

psychologicznymi, o których mowa w art. 56 pkt 5; 

2)   wymagania dotyczące ustalania składów komisji egzaminacyjnych i zespołów 

egzaminacyjnych; 

3)   wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji 

egzaminacyjnych; 

4)   wzór świadectwa stwierdzającego posiadanie kwalifikacji. 

2. Określając wymagania, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki 

złożami kopalin uwzględnia [klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego] 

<klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego>oraz kieruje się odpowiednio potrzebą 

zapewnienia prawidłowego wykonywania czynności zawodowych i potrzebą zapewnienia 

wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakładach albo zakładach górniczych, a także 

adekwatności przygotowania zawodowego i doświadczenia zawodowego do usytuowania 

w schemacie organizacyjnym zakładu górniczego, zakładu albo podmiotu zawodowo 
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trudniącego się ratownictwem górniczym oraz adekwatności zakresu zagadnień objętych 

badaniami psychologicznymi oraz pozostałych wymagań do wykonywanych czynności 

specjalistycznych, oraz rodzaju zagrożeń związanych z wykonywaniem czynności w 

zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego, a także zapewnienia adekwatności składów 

komisji egzaminacyjnych i zespołów egzaminacyjnych do zakresu wymagań 

podlegających sprawdzeniu podczas egzaminu, ustalenia wynagrodzenia odpowiadającego 

nakładowi pracy osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych, komunikatywności 

treści oraz wzorów świadectw stwierdzających posiadanie kwalifikacji. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076 i 1544)  

 

Uwaga: 

użyte w art. 12 w ust. 1 w pkt 1 w lit. c, w art. 26 w ust.1 w pkt 1 w lit. 

b, w art. 97 w ust. 4 w pkt 1 oraz w art. 98 w ust. 2, wyrazy 

[wykształcenie średnie] zastępuje się wyrazami <wykształcenie 

średnie lub średnie branżowe> 

 

Art. 12. 

1. Asystentem rodziny może być osoba, która: 

1)   posiada: 

a)  wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie 

lub praca socjalna lub 

b)  wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z 

dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną 

lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na 

podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub 

c)  wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także 

udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; 

2)   nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej 

zawieszona ani ograniczona; 



- 532 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3)   wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej 

wynika z tytułu egzekucyjnego; 

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

2. Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w 

zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz 

samokształcenie. 

3. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, liczbę godzin i 

zakres programowy szkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, oraz kwalifikacje 

osób, które mogą prowadzić szkolenia, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego 

poziomu wykonywania zadań przez asystenta rodziny. 

4. Program szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, zatwierdza, na okres 5 lat na 

wniosek podmiotu, który opracował ten program, minister właściwy do spraw rodziny. 

5. We wniosku, o którym mowa w ust. 4, przedstawia się informacje dotyczące w 

szczególności programu szkolenia, liczby godzin i kwalifikacji osób prowadzących 

szkolenie, sposobu prowadzenia szkolenia oraz materiału dydaktycznego 

wykorzystywanego podczas szkolenia. 

6. Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia programu szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 

1 lit. b i c, następuje w drodze decyzji. 

 

Art. 26. 

1. Osobą pracującą z dziećmi w placówce wsparcia dziennego może być osoba posiadająca 

następujące kwalifikacje: 

1)   w przypadku wychowawcy: 

a)  wykształcenie wyższe: 

–  na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, 

nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę 

socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub 

–  na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, 

pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu 

pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, 

b)  co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi 

lub rodziną; 
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2)   w przypadku pedagoga - tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo 

pedagogika specjalna; 

3)   w przypadku psychologa - prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy 

z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów 

(Dz. U. poz. 763 i 1798 oraz z 2009 poz. 120 i 753); 

4)   w przypadku osoby prowadzącej terapię - udokumentowane przygotowanie do 

prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy z dzieckiem i rodziną; 

5)   w przypadku opiekuna dziecięcego - ukończoną szkołę przygotowującą do pracy w 

zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki albo studia pedagogiczne. 

2. W placówce wsparcia dziennego z dziećmi może pracować osoba, która: 

1)   nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej 

ograniczona ani zawieszona; 

2)   wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej 

wynika z tytułu egzekucyjnego; 

3)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

3. W przypadku wszczęcia przeciwko osobie, o której mowa w ust. 1, postępowania karnego 

o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego przepisy art. 13 stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 97. 

1. Placówką opiekuńczo-wychowawczą kieruje dyrektor. 

1a. W przypadku zapewnienia wspólnej obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego na podstawie 

przepisów o samorządzie powiatowym placówką opiekuńczo-wychowawczą może 

kierować dyrektor jednostki obsługującej, która prowadzi wspólną obsługę, przy pomocy 

wyznaczonego w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

wychowawcy. 

1b. W przypadku zlecenia realizacji obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego na podstawie art. 

94 ust. 1 placówką opiekuńczo-wychowawczą może kierować dyrektor podmiotu, któremu 

zlecono realizację, przy pomocy wyznaczonego w poszczególnych placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych wychowawcy. 

2. (uchylony). 
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2a. W przypadku prowadzenia więcej niż jednej placówki opiekuńczo-wychowawczej przez 

podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190, placówkami 

tymi może kierować jeden dyrektor przy pomocy wyznaczonego w poszczególnych 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowawcy. 

3. Dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego 

lub specjalistyczno-terapeutycznego może być osoba, która: 

1)   posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny: 

a)  na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na 

innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę 

opiekuńczo-wychowawczą, albo 

b)  na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, 

pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji; 

2)   posiada co najmniej 3-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub 

rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną; 

3)   nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej 

zawieszona ani ograniczona; 

4)   wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej 

wynika z tytułu egzekucyjnego; 

5)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

6)   jest zdolna do kierowania placówką opiekuńczo-wychowawczą, co zostało potwierdzone 

zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia tej funkcji. 

4. Dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego może być osoba, która: 

1)   posiada co najmniej wykształcenie średnie; 

2)   posiada świadectwo ukończenia szkolenia, o którym mowa w art. 44; 

3)   posiada pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącą 

predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora. 

Przepisy ust. 3 pkt 3-6 stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku wszczęcia przeciwko osobie będącej dyrektorem placówki opiekuńczo-

wychowawczej postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego przepisy art. 13 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 98. 
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1. Osobą pracującą z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej może być osoba 

posiadająca następujące kwalifikacje: 

1)   w przypadku wychowawcy - wykształcenie wyższe: 

a)  na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o 

rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, 

pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo 

b)  na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, 

pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji; 

2)   w przypadku pedagoga - tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo 

pedagogika specjalna; 

3)   w przypadku psychologa - prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy 

z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów; 

4)   w przypadku osoby prowadzącej terapię - udokumentowane przygotowanie do 

prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy z dzieckiem i rodziną; 

5)   w przypadku opiekuna dziecięcego - ukończoną szkołę przygotowującą do pracy w 

zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki albo studia pedagogiczne; 

6)   w przypadku pracownika socjalnego - wykształcenie wyższe uprawniające do 

wykonywania zawodu. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do wychowawcy w placówce opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego posiadającego wykształcenie średnie i pozytywną opinię 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącą predyspozycji do pełnienia funkcji 

wychowawcy. 

3. W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która: 

1)   nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej 

zawieszona ani ograniczona; 

2)   wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej 

wynika z tytułu egzekucyjnego; 

3)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

4)   jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone 

zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 1, mają prawo do korzystania z poradnictwa, które ma na 

celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia 
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zawodowego. 

5. W przypadku wszczęcia przeciwko osobie, o której mowa w ust. 1, postępowania karnego 

o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego przepisy art. 13 stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 147. 

Pomoc na kontynuowanie nauki nie przysługuje w przypadku, gdy osoba usamodzielniana: 

1)   kontynuuje naukę w [szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni] <szkole 

ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub uczelni>, która zapewnia 

nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie; 

2)   bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie, na tym samym poziomie kształcenia, 

szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub uczelnię, kurs lub przygotowanie do 

wykonywania zawodu; 

3)   została umieszczona w zakładzie karnym. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 

181, 1137 i 1669) 

Art. 74. 

1. Szkolenia i przeszkolenia, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 65 ust. 1, 

prowadzone są przez morskie jednostki edukacyjne. 

2. Morskimi jednostkami edukacyjnymi są: 

1)   
(8)

 uczelnie morskie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), 

2)   
(9)

 uczelnie inne niż w pkt 1,  

[3)  szkoły ponadpodstawowe, placówki kształcenia praktycznego, dokształcania i 

doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i 

kwalifikacji zawodowych, w tym ośrodki prowadzące działalność szkoleniową w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej lub państwach trzecich] 

<3) szkoły ponadpodstawowe i centra kształcenia zawodowego, umożliwiające 

uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w tym 

ośrodki prowadzące działalność szkoleniową w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej lub państwach trzecich> 
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- uznane przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. 

3. Morską jednostkę edukacyjną uznaje się, jeżeli jej programy szkoleń, baza szkoleniowa 

oraz kwalifikacje kadry odpowiadają wymaganiom określonym w Konwencji STCW, a 

także jeżeli posiada ważny certyfikat systemu zarządzania jakością oraz rejestruje 

szkolenia i przeszkolenia w systemie kontrolno-informacyjnym dla portów polskich 

(PHICS). 

3a. Morska jednostka edukacyjna może zostać uznana w zakresie możliwości 

przeprowadzania egzaminów praktycznych, jeżeli jej baza szkoleniowa odpowiada 

wymaganiom określonym w przepisach ustawy lub Konwencji STCW. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, mając na względzie postanowienia 

Konwencji STCW, określi, w drodze rozporządzenia, ramowe programy szkoleń i 

przeszkoleń, o których mowa w ust. 1, oraz wymagania egzaminacyjne, uwzględniając 

konieczność właściwego przygotowania członków załóg statków morskich do 

wykonywania obowiązków. 

5. W przypadku prowadzenia szkoleń na poziomie operacyjnym z wykorzystaniem książki 

praktyk, zawierającej informacje i zadania dotyczące praktyki pływania stanowiącej 

integralną część szkolenia, morska jednostka edukacyjna jest obowiązana do nadzorowania 

praktyki pływania realizowanej zgodnie z tą książką i dokonania zaliczenia tej książki. 

6. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

książek praktyk w dziale pokładowym i dziale maszynowym, mając na uwadze potrzebę 

zapewnienia integralności szkolenia teoretycznego i praktycznego na poziomie 

operacyjnym. 

7. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki prowadzenia poszczególnych szkoleń i przeszkoleń oraz 

szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminów praktycznych w morskich jednostkach 

edukacyjnych, mając na uwadze konieczność zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia 

kadr morskich zgodnie z postanowieniami Konwencji STCW. 

 

 

U S T A W A   z dnia z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 514 i 650) 

Art. 84. 

1. Połowy organizmów morskich na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej w celach 
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prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie 

rybołówstwa morskiego, mogą być prowadzone po uzyskaniu pozwolenia wydawanego, w 

drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa. 

2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na wniosek: 

1)   instytutu badawczego albo instytutu naukowego, prowadzącego badania naukowe lub 

prace rozwojowe, w zakresie rybołówstwa morskiego; 

2)    uczelni albo szkoły ponadpodstawowej, kształcących w zakresie rybołówstwa morskiego, 

których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

[3)   placówek kształcenia praktycznego albo ośrodków dokształcania i doskonalenia 

zawodowego, umożliwiającego uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych w zakresie rybołówstwa morskiego, których siedziba znajduje się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<3) centrów kształcenia zawodowego, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie rybołówstwa morskiego, których 

siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

3. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie połowów organizmów morskich w celach 

prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w zakresie rybołówstwa 

morskiego, zawiera: 

1)   nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2)   planowany zakres i sposób prowadzenia tych badań lub prac; 

3)   przewidywany obszar połowów; 

4)   określenie gatunków organizmów morskich, które będą celem połowów; 

5)   planowaną wielkość połowów; 

6)   przewidywany czas prowadzenia połowów oraz czas trwania badań naukowych; 

7)   oznaczenie statku, przy użyciu którego będą prowadzone połowy, jeżeli połowy będą 

prowadzone ze statku. 

4. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie połowów organizmów morskich w celu 

kształcenia w zakresie rybołówstwa morskiego zawiera dane, o których mowa w ust. 3 pkt 

1 i 3-7. 

5. Wnioski, o których mowa w ust. 3 i 4, składa się nie później niż na miesiąc przed 

planowanym dniem rozpoczęcia objętych nimi połowów organizmów morskich. 

6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może odmówić, w drodze decyzji, wydania 

pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli prowadzenie planowanych połowów 
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spowodowałoby negatywne skutki dla żywych zasobów morza lub prowadzenie 

planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych jest nieuzasadnione lub niecelowe 

ze względu na ochronę żywych zasobów morza. 

7. Pozwolenie na prowadzenie połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań 

naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa 

morskiego, zawiera odpowiednio dane, o których mowa w ust. 3. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów 

naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1207 i 1669) 

 

Art. 24. 

1. Podmiot, o którym mowa w art. 17 ust. 1, wyznacza w ośrodku osobę odpowiedzialną za: 

1)   nadzór nad: 

a)  osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku, 

b)  dobrostanem zwierząt utrzymywanych w ośrodku; 

2)   zapewnienie osobom, o których mowa w art. 20 i art. 21, dostępu do informacji 

dotyczących gatunków zwierząt utrzymywanych w ośrodku; 

3)   organizację szkoleń dla osób, o których mowa w art. 20 i art. 21. 

2. Do wykonywania zadań określonych w ust. 1 wyznacza się osobę, która: 

[1) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz tytuł zawodowy 

technika lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z 

chowem lub hodowlą zwierząt;] 

<1) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz tytuł 

zawodowy technika lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe albo dyplom 

zawodowy, w zawodach związanych z chowem lub hodowlą zwierząt;> 

2)   odbyła szkolenie w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad osobami 

sprawującymi opiekę nad zwierzętami; 

3)   ma co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku związanym ze sprawowaniem opieki nad 

zwierzętami. 
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U S T A W A   z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1269, 1276, 1544, 1629 i 1669) 

Art. 136. 

1. Osoba dokonująca instalacji: 

1)   mikroinstalacji lub 

2)   małych instalacji, lub 

3)   instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie 

większej niż 600 kW 

- zwana dalej "instalatorem", może wystąpić z wnioskiem do Prezesa Urzędu Dozoru 

Technicznego, zwanego dalej "Prezesem UDT", o wydanie dokumentu potwierdzającego 

posiadanie przez instalatora kwalifikacji do instalowania danego rodzaju instalacji 

odnawialnego źródła energii, zwanego dalej "certyfikatem". 

2. Certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów 

instalacji odnawialnego źródła energii: 

1)   kotłów i pieców na biomasę lub 

2)   systemów fotowoltaicznych, lub 

3)   słonecznych systemów grzewczych, lub 

4)   pomp ciepła, lub 

5)   płytkich systemów geotermalnych. 

3. Certyfikat może być wydany instalatorowi, który: 

1)   posiada: 

a)  pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

b)  dokument potwierdzający kwalifikacje związane z instalowaniem urządzeń lub instalacji 

sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub 

c)  udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub 

modernizacji urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych 

lub elektrycznych, lub 

d)  świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub 

równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym 

szkoleń określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 152 pkt 2, lub 

e)  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji 

odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało 

zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji i 
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utrzymania w należytym stanie technicznym instalacji odnawialnego źródła energii; 

2)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko 

wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu; 

3)   ukończył szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu 

instalatora mikroinstalacji, małej instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o 

łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW, poświadczone 

zaświadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkoleń, o którym 

mowa w art. 146 ust. 1 lub w art. 153 ust. 1, w zakresie dotyczącym instalowania danego 

rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii; 

4)   złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną, 

o której mowa w art. 137 ust. 2, odpowiednio dla danego rodzaju instalacji odnawialnego 

źródła energii, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia 

podstawowego. 

4. 
(201)

 Instalatorowi, który posiada: 

[1)   dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej lub] 

<1) dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w 

zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wydany na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1457) lub> 

2)   
(202)

 dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie 

instalacji odnawialnego źródła energii albo urządzeń i instalacji sanitarnych, 

elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub 

elektrycznych wydany po dniu 1 września 2005 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) 

albo na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce 

- może być wydany certyfikat, jeżeli spełnia on warunki określone w ust. 3 pkt 1 lit. a oraz w 

pkt 2. 
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U S T A W A   z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616) 

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   armatorze - należy przez to rozumieć armatora w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 

2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2016 r. poz. 66) oraz właściciela statku albo 

zarządzającego statkiem, agenta lub czarterującego statek bez załogi, który przejął od 

właściciela statku odpowiedzialność za jego eksploatację oraz przyjął obowiązki armatora 

wynikające z ustawy i ponosi wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu bez względu na to, 

czy jakikolwiek inny podmiot wypełnia niektóre obowiązki w imieniu armatora; 

2)   marynarskiej umowie o pracę - należy przez to rozumieć umowę o pracę na statku, 

zawartą między armatorem a marynarzem, na podstawie której marynarz zostaje 

zatrudniony zgodnie z wymaganiami w zakresie warunków pracy i życia na statku 

przewidzianymi w Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną 

Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 845 oraz z 2017 r. poz. 512); 

3)   marynarzu - należy przez to rozumieć osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe, o 

których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 181), a także inną osobę zatrudnioną na statku, z wyjątkiem osoby, 

która okazjonalnie wykonuje na statku pracę niezwiązaną z żeglugą morską; 

4)   organie inspekcyjnym - należy przez to rozumieć dyrektora urzędu morskiego; 

5)   podróży morskiej - należy przez to rozumieć podróż marynarza na statku z portu jej 

rozpoczęcia do portu jej zakończenia, niezależnie od tego, czy w czasie tej podróży statek 

zawijał do innych portów; 

6)    praktykancie - należy przez to rozumieć ucznia szkoły ponadpodstawowej lub [studenta]  

<kandydata i studenta> uczelni, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 

sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, odbywającego praktykę zawodową na statku 

szkolnym, którego ta szkoła lub uczelnia jest armatorem, albo na statku innego armatora na 

podstawie umowy zawartej między szkołą lub uczelnią a tym armatorem; 

7)   statku niekonwencyjnym - należy przez to rozumieć statek, do którego nie ma 

zastosowania Konwencja o pracy na morzu, przyjęta przez Konferencję Ogólną 

Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., w tym statek 

używany wyłącznie do celów naukowo-badawczych lub sportowych, statek pełniący 
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wyłącznie specjalną służbę państwową, statek rybacki, statek uprawiający wyłącznie 

żeglugę śródlądową, statek uprawiający wyłącznie żeglugę na obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem wyłącznej strefy ekonomicznej, jacht morski, a 

także platformę wiertniczą lub wydobywczą. 

 

<Art. 4a. 

1. Praktykanci są obowiązani posiadać świadectwo zdrowia, o którym mowa w art. 4 

ust. 2. 

2. Świadectwo zdrowia dla praktykantów i kandydatów do szkół ponadpodstawowych 

prowadzących kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia 

w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669), przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami 

określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia 

marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w 

Londynie dnia 7 lipca 1978 r., wydaje się na okres 2 lat. 

3. Koszty przeprowadzenia badania lekarskiego w celu wydania świadectwa zdrowia, o 

którym mowa w art. 4 ust. 2, dla kandydata i studenta uczelni, o której mowa w art. 

74 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, 

odbywającego praktykę zawodową na statku szkolnym, którego ta uczelnia jest 

armatorem, albo na statku innego armatora na podstawie umowy zawartej między 

uczelnią a tym armatorem, ponosi ten kandydat lub student. 

4. Na badanie lekarskie w celu wydania świadectwa zdrowia, o którym mowa w art. 4 

ust. 2, kandydata do szkoły ponadpodstawowej, o którym mowa w ust. 2, oraz ucznia 

szkoły ponadpodstawowej odbywającego praktykę zawodową na statku szkolnym, 

którego ta szkoła jest armatorem, albo na statku innego armatora na podstawie 

umowy zawartej między szkołą a tym armatorem, kieruje dyrektor szkoły. Koszty 

przeprowadzenia tego badania ponosi organ prowadzący szkołę w rozumieniu art. 4 

pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.> 

 

Art. 5. 

1. Marynarzowi oraz armatorowi, który skierował marynarza na badanie lekarskie, służy 

odwołanie od świadectwa zdrowia. 
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<1a. Kandydatowi do szkoły ponadpodstawowej, uczniowi szkoły ponadpodstawowej 

oraz dyrektorowi szkoły, o których mowa w art. 4a ust. 4, służy odwołanie od 

świadectwa zdrowia.> 

2. [Marynarz albo armator wnosi odwołanie w terminie 7 dni od dnia wydania świadectwa 

zdrowia za pośrednictwem lekarza, który je wydał, do:] 

 <Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 1a, wnoszą odwołanie w terminie 7 dni od dnia 

wydania świadectwa zdrowia za pośrednictwem lekarza, który je wydał, do:> 

[1)   wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na siedzibę armatora;] 

<1) wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na siedzibę 

odpowiednio armatora lub szkoły;> 

2)   instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy lub Uniwersyteckiego Centrum 

Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, jeżeli odwołanie dotyczy świadectwa zdrowia 

wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy. 

3. Lekarz, za pośrednictwem którego zostało wniesione odwołanie, przekazuje odwołanie 

wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę wydanego świadectwa zdrowia, w terminie 7 

dni od dnia otrzymania odwołania, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia odwołania. 

4. Ponowne badanie lekarskie w trybie odwołania przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia 

wniesienia odwołania. 

[5. Koszty przeprowadzenia ponownego badania lekarskiego pokrywa podmiot, który wniósł 

odwołanie.] 

<5. Koszty przeprowadzenia ponownego badania lekarskiego pokrywa podmiot, który 

wniósł odwołanie, a w przypadku wniesienia odwołania przez podmioty, o których 

mowa w ust. 1a – ponosi organ prowadzący szkołę.> 

6. Od świadectwa zdrowia wydanego po przeprowadzeniu ponownego badania lekarskiego 

nie służy odwołanie. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wykaz chorób i stanów chorobowych, które mogą spowodować niezdolność marynarza do 

pracy na statku, zakres przeciwwskazań, ograniczeń lub warunków wykonywania pracy na 

statku, 

2)   zakres badań lekarskich przeprowadzanych w celu wydania świadectwa zdrowia oraz 

warunki ich przeprowadzania, 

3)   wzór świadectwa zdrowia 
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- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego i kompleksowego przebiegu 

badań lekarskich oraz konieczność posiadania i dokumentowania przez marynarzy 

odpowiedniego stanu zdrowia do wykonywania pracy na statku, uwzględniając Wytyczne 

Międzynarodowej Organizacji Pracy i Międzynarodowej Organizacji Morskiej w sprawie 

badań lekarskich marynarzy oraz wymagania Konwencji STCW. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 

2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1669) 

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   certyfikowanie - proces, w wyniku którego osoba ubiegająca się o nadanie określonej 

kwalifikacji, po uzyskaniu pozytywnego wyniku walidacji, otrzymuje od uprawnionego 

podmiotu certyfikującego dokument potwierdzający nadanie określonej kwalifikacji; 

2)   
(2)

 edukacja formalna - kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz 

inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji 

pełnych, kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których 

mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. poz. 1668), albo kwalifikacji w zawodzie, o której mowa w art. 10 ust. 3 pkt 

1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 

1669); 

3)   edukacja pozaformalna - kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które 

nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji, o których mowa w pkt 2; 

4)   efekty uczenia się - wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie 

uczenia się; 

5)   ewaluacja - analizę funkcjonowania instytucji certyfikującej prowadzącą do diagnozy 

procesów związanych z certyfikowaniem, służącą zapewnianiu i doskonaleniu jakości 

kwalifikacji; 

6)   instytucja certyfikująca - podmiot, który uzyskał uprawnienia do certyfikowania; 

7)   kompetencje społeczne - rozwiniętą w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego 



- 546 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i 

społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania; 

8)   kwalifikacja - zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub 

poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji 

wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie 

potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący; 

9)   
(3)

 kwalifikacje cząstkowe - kwalifikację w zawodzie, o której mowa w art. 3 pkt 19 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; kwalifikacje potwierdzone 

dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu 

egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o 

rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267); kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów 

podyplomowych, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce; kwalifikacje nadawane po ukończeniu form kształcenia, 

o których mowa w art. 162 tej ustawy, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 

r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669) oraz w art. 2 ust. 3 pkt 2 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 

1669); kwalifikacje uregulowane i kwalifikacje rynkowe; 

10)  
(4)

 kwalifikacje pełne - kwalifikacje, które są nadawane wyłącznie w ramach systemu 

oświaty po ukończeniu określonych etapów kształcenia oraz w ramach systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki po ukończeniu kształcenia specjalistycznego, studiów 

pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz po 

uzyskaniu stopnia doktora w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce; 

11)  kwalifikacje rynkowe - kwalifikacje nieuregulowane przepisami prawa, których 

nadawanie odbywa się na zasadzie swobody działalności gospodarczej; 

12)  
(5)

 kwalifikacje uregulowane - kwalifikacje ustanowione odrębnymi przepisami, których 

nadawanie odbywa się na zasadach określonych w tych przepisach, z wyłączeniem 

kwalifikacji nadawanych w systemie oświaty oraz systemie szkolnictwa wyższego i nauki; 

13)  minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania; 

14)  minister właściwy - ministra określonego w przepisach ustawy z dnia 4 września 1997 r. 

o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.); 
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15)  
(6)

 (uchylony); 

16)  Polska Rama Kwalifikacji - opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów 

kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom europejskich ram kwalifikacji, o 

których mowa w załączniku II do zalecenia [Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się 

przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1)] <Rady z dnia 22 maja 2017 r. 

w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie i 

uchylającego zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w 

sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie 

(Dz. Urz. UE C 189 z 15.06.2017 r., str. 15)>, sformułowany za pomocą ogólnych 

charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych 

w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; 

17)  poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji - zakres i stopień złożoności wymaganych efektów 

uczenia się dla kwalifikacji danego poziomu, sformułowanych za pomocą ogólnych 

charakterystyk efektów uczenia się; 

18)  przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji - rozstrzygnięcie, 

podjęte na zasadach określonych w ustawie, o ustaleniu poziomu Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla danej kwalifikacji, na podstawie porównania efektów uczenia się 

wymaganych dla tej kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy 

Kwalifikacji; 

<18a) sektorowa rada do spraw kompetencji – rada, o której mowa w art. 4c ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669);> 

19)  Sektorowa Rama Kwalifikacji - opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym 

sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim 

poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji; 

20)  uczenie się nieformalne - uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju 

aktywność poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną; 

21)  umiejętności - przyswojoną w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i 

rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności 

zawodowej; 

22)  walidacja - sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, 

niezależnie od sposobu uczenia się tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość 
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efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji; 

23)  wiedza - zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk, przyswojonych w 

procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności 

zawodowej; 

24)  Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji - rejestr publiczny w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), prowadzony w systemie teleinformatycznym, 

ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji; 

25)  Zintegrowany System Kwalifikacji - wyodrębnioną część Krajowego Systemu 

Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji 

oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady 

włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania 

w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, a także zasady i standardy certyfikowania 

kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji. 

 

Art. 8. 

Do kwalifikacji pełnych przypisuje się następujące poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji: 

1)   
(10)

 świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia 

szkoły muzycznej I stopnia i świadectwo ukończenia sześcioletniej ogólnokształcącej 

szkoły muzycznej I stopnia - potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 1 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji; 

2)   
(11)

 świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i świadectwo ukończenia 

gimnazjum - potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 2 Polskiej Ramy Kwalifikacji; 

[3)  dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe: 

a)  po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej albo po spełnieniu warunków, o których 

mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

b)  po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia albo po spełnieniu warunków, o których mowa 

w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

- oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie - potwierdza 

nadanie kwalifikacji na poziomie 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji, chyba że minister właściwy 

do spraw oświaty i wychowania w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 46 ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) określi dla 

danej kwalifikacji inny poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji;] 
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<3) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe: 

a) po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej albo po spełnieniu warunków, o których 

mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

b) po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia albo po spełnieniu warunków, o których 

mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

– oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie – 

potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji, chyba że 

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w przepisach w sprawie 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określi dla danej kwalifikacji inny 

poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji;> 

<3a) dyplom zawodowy po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia albo po spełnieniu 

warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty, oraz po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie – 

potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji, chyba że 

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w przepisach wydanych na 

podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2018 r poz. 996, 1000, 1290 i 1669) określi dla danej kwalifikacji inny poziom Polskiej 

Ramy Kwalifikacji;> 

[4)   
(13)

 świadectwo czeladnicze wydawane po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej lub 

branżowej szkoły I stopnia po zdaniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 

3b ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle - potwierdza nadanie kwalifikacji na 

poziomie 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji, chyba że minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe określi dla danej kwalifikacji inny poziom Polskiej 

Ramy Kwalifikacji;] 

<4) świadectwo czeladnicze wydawane po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej 

lub branżowej szkoły I stopnia po zdaniu egzaminu czeladniczego w zawodach 

ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego na podstawie wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach – potwierdza nadanie 

kwalifikacji na poziomie 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji, chyba że minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania w przepisach w sprawie klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego określi dla danej kwalifikacji inny poziom Polskiej Ramy 

Kwalifikacji;> 
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<4a) świadectwo czeladnicze wydawane po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia po 

zdaniu egzaminu czeladniczego w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3b ustawy 

z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle – potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 3 

Polskiej Ramy Kwalifikacji, chyba że minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe określi dla danej kwalifikacji inny poziom 

Polskiej Ramy Kwalifikacji;> 

[5)   
(14)

 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe: 

a)  po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo po spełnieniu warunków, o których 

mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo 

b)  po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia albo po spełnieniu warunków, o których mowa 

w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

- oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie - potwierdza 

nadanie kwalifikacji na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji, chyba że minister właściwy 

do spraw oświaty i wychowania w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 46 ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe określi dla danej kwalifikacji inny 

poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji;] 

<5) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe: 

a) po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo po spełnieniu warunków, o 

których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, albo 

b) po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia albo po spełnieniu warunków, o których 

mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

– oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie – 

potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji, chyba że 

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w przepisach w sprawie 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określi dla danej kwalifikacji inny 

poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji;> 

<5a) dyplom zawodowy: 

a)  po ukończeniu technikum albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 

ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo 

b)  po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia albo po spełnieniu warunków, o których 

mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
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– oraz po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie – potwierdza nadanie 

kwalifikacji na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji, chyba że minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe określi dla danej kwalifikacji 

inny poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji;> 

[6)    dyplom ukończenia szkoły artystycznej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego - 

potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji, chyba że 

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w rozporządzeniu wydanym na 

podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe określi dla 

danej kwalifikacji inny poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji;] 

<6) dyplom ukończenia szkoły artystycznej potwierdzający uzyskanie tytułu 

zawodowego – potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 5 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji, chyba że minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe określi dla danej kwalifikacji inny poziom 

Polskiej Ramy Kwalifikacji;> 

7)   świadectwo dojrzałości - potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 4 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji; 

<7a) dyplom zawodowy po ukończeniu szkoły policealnej albo po spełnieniu 

warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty, oraz po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie 

nauczanym wyłącznie w szkole policealnej – potwierdza nadanie kwalifikacji na 

poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji, chyba że minister właściwy do spraw oświaty 

i wychowania w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe określi dla danej kwalifikacji inny poziom 

Polskiej Ramy Kwalifikacji;> 

8)   
(16)

 dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, dyplom ukończenia nauczycielskiego 

kolegium języków obcych , dyplom ukończenia kolegium pracowników służb 

społecznych, świadectwo dyplomowanego specjalisty i świadectwo dyplomowanego 

specjalisty technologa - potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 5 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji; 

9)   dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia - potwierdza nadanie kwalifikacji na 

poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji; 
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10)  dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia oraz dyplom ukończenia jednolitych 

studiów magisterskich - potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji; 

11)  dyplom doktorski - potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji. 

Art. 10. 

[1. Przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji uprawnia instytucje 

certyfikujące do umieszczania na dokumentach potwierdzających nadanie danej 

kwalifikacji znaku graficznego informującego o przypisanym poziomie Polskiej Ramy 

Kwalifikacji do kwalifikacji.] 

<1. Przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji uprawnia 

instytucje certyfikujące do umieszczania na dokumentach potwierdzających nadanie 

danej kwalifikacji znaku graficznego informującego o przypisanym do kwalifikacji 

poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadającym mu poziomie europejskich 

ram kwalifikacji.> 

2. Znak graficzny jest umieszczany wyłącznie na dokumentach potwierdzających nadanie 

kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

[3. Znaki graficzne informujące o przypisanym poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji do 

kwalifikacji są odrębne dla kwalifikacji pełnych i dla kwalifikacji cząstkowych. 

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

znaków graficznych informujących o przypisanym poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji do 

kwalifikacji, uwzględniając konieczność ich dostosowania do funkcjonujących wzorów 

druków szkolnych i innych dokumentów potwierdzających nadanie kwalifikacji.] 

<3. Znaki graficzne informujące o przypisanym do kwalifikacji poziomie Polskiej Ramy 

Kwalifikacji i odpowiadającym mu poziomie europejskich ram kwalifikacji są 

odrębne dla kwalifikacji pełnych i dla kwalifikacji cząstkowych. 

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

wzory znaków graficznych informujących o przypisanym do kwalifikacji poziomie 

Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadającym mu poziomie europejskich ram 

kwalifikacji, uwzględniając konieczność ich dostosowania do funkcjonujących 

wzorów druków szkolnych i innych dokumentów potwierdzających nadanie 

kwalifikacji.> 
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Art. 11. 

1. Charakterystyki wybranych poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji drugiego stopnia 

typowe dla kwalifikacji o charakterze zawodowym, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 7 ust. 4, mogą być rozwijane za pomocą Sektorowych Ram 

Kwalifikacji uwzględniających specyfikę danej branży lub sektora. 

[2. Minister właściwy, z własnej inicjatywy albo na wniosek zainteresowanego podmiotu, 

podejmuje działania w celu włączenia Sektorowych Ram Kwalifikacji do Zintegrowanego 

Systemu Kwalifikacji, jeżeli wstępna ocena celowości włączenia Sektorowych Ram 

Kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest pozytywna.] 

<2. Minister właściwy, z własnej inicjatywy lub na wniosek sektorowej rady do spraw 

kompetencji lub zainteresowanego podmiotu, podejmuje działania w celu włączenia 

Sektorowych Ram Kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, jeżeli 

wstępna ocena celowości włączenia Sektorowych Ram Kwalifikacji do 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest pozytywna.> 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)   określenie nazwy sektora lub branży; 

2)   określenie podstawowych rodzajów działalności, do których odnosi się Sektorowa Rama 

Kwalifikacji; 

3)   charakterystyki efektów uczenia się dla poziomów Sektorowych Ram Kwalifikacji ujęte 

w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, uwzględniające 

przepisy wydane na podstawie art. 7 ust. 4; 

[4)   ocenę celowości włączenia Sektorowych Ram Kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji oraz opinie reprezentantów branży lub sektora w tym zakresie;] 

<4) ocenę celowości włączenia Sektorowych Ram Kwalifikacji do Zintegrowanego 

Systemu Kwalifikacji oraz opinie reprezentantów branży lub sektora w tym zakresie, 

w szczególności opinie sektorowych rad do spraw kompetencji, działających w branży 

lub sektorze, których dotyczą Sektorowe Ramy Kwalifikacji;> 

5)   ocenę zgodności Sektorowych Ram Kwalifikacji z Polską Ramą Kwalifikacji, w 

szczególności w zakresie spójności Sektorowych Ram Kwalifikacji z charakterystykami 

odpowiednich poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji drugiego stopnia typowymi dla 

kwalifikacji o charakterze zawodowym, określonymi w przepisach wydanych na podstawie 

art. 7 ust. 4; 

6)   pozytywną opinię Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji o celowości 
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włączenia Sektorowych Ram Kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz 

jej zgodności z Polską Ramą Kwalifikacji. 

<3a. Wniosek złożony przez sektorową radę do spraw kompetencji działającą w branży 

lub sektorze, których dotyczą Sektorowe Ramy Kwalifikacji, nie wymaga opinii 

reprezentantów branży lub sektora, o której mowa w ust. 3 pkt 4.> 

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na wniosek ministra właściwego włącza 

Sektorowe Ramy Kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w drodze 

rozporządzenia. 

5. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4, określa: 

1)   nazwę sektora lub branży, 

2)   podstawowe rodzaje działalności, do których wykonywania przygotowują kwalifikacje, 

do których odnosi się Sektorowa Rama Kwalifikacji, 

3)   charakterystyki efektów uczenia się dla poziomów Sektorowych Ram Kwalifikacji ujęte 

w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

-   uwzględniając potrzeby danej branży lub sektora oraz potrzeby rozwoju danej branży lub 

sektora. 

Art. 15. 

1. Wniosek, o którym mowa w art. 14 ust. 1, zawiera: 

1)   dane podmiotu, o którym mowa w art. 14 ust. 1: 

a)  nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej, 

b)  siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby 

fizycznej, 

c)  
(19)

 numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby 

zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach 

uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer 

przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania, 

d)  
(20)

 (uchylona), 

e)  numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany, 

f)  wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą 

prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa 

przyznaje zdolność prawną, 
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g)  adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek; 

2)   opis kwalifikacji rynkowej obejmujący: 

a)  nazwę kwalifikacji, 

b)  nazwę dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji, a także okres jego ważności i w 

razie potrzeby warunki przedłużenia ważności, 

c)  orientacyjny nakład pracy, określony w godzinach, potrzebny do uzyskania kwalifikacji, 

d)  krótką charakterystykę kwalifikacji, obejmującą informacje o działaniach lub zadaniach, 

które potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację, 

e)  uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji, 

[f)  informację na temat grup osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji,] 

<f) informację na temat grup osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem 

kwalifikacji, z uwzględnieniem możliwości przygotowania do jej uzyskania w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 w 

związku z art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe lub w ramach kursu umiejętności zawodowych, o którym mowa w art. 4 

pkt 35a tej ustawy, lub możliwości jej wykorzystania w celu potwierdzania 

dodatkowych umiejętności zawodowych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 46 ust. 1 tej ustawy;> 

g)  w razie potrzeby, warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji, w 

szczególności wymagany poziom wykształcenia, 

h)  wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację, 

i)  zapotrzebowanie na kwalifikację, przedstawione w kontekście trendów na rynku pracy, 

rozwoju nowych technologii, potrzeb społecznych oraz strategii rozwoju kraju lub regionu, 

j)  typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji, 

[k)  odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujętych w 

Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji zawierających wspólne zestawy efektów uczenia 

się;] 

<k) odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji 

ujętych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji lub dodatkowych umiejętności 

zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zawierających wspólne zestawy efektów 

uczenia się;> 

3)   efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji opisane zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1; 
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4)   propozycje dotyczące przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do danej 

kwalifikacji i odniesienia do poziomu Sektorowych Ram Kwalifikacji, jeśli ustanowiono 

Sektorowe Ramy Kwalifikacji w danym sektorze lub branży; 

5)   informację o orientacyjnym koszcie uzyskania dokumentu potwierdzającego otrzymanie 

danej kwalifikacji; 

6)   kod dziedziny kształcenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 

ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 

oraz z 2017 r. poz. 60); 

7)   kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). 

2. Do wniosku dołącza się: 

1)   w przypadku podmiotu, który nie prowadzi działalności gospodarczej - dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunku prowadzenia zorganizowanej działalności w obszarze 

gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, w szczególności statut, uchwałę, umowę, 

lub oświadczenie wskazujące obszar, w którym dany podmiot prowadzi działalność; 

2)   oświadczenie o następującej treści: "Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o 

włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji są zgodne z 

prawdą."; 

3)   dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 17 ust. 1. 

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, uwierzytelnia się przy użyciu 

mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

Art. 19. 

[1. Minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1, ze 

środowiskami zainteresowanymi. Minister właściwy odnosi się do opinii zgłoszonych w 

trakcie konsultacji.] 

<1. Minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 

1, ze środowiskami zainteresowanymi, w szczególności z sektorową radą do spraw 
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kompetencji działającą w branży lub sektorze, których dotyczy kwalifikacja rynkowa 

objęta wnioskiem, o którym mowa w art. 14 ust. 1. Minister właściwy odnosi się do 

opinii zgłoszonych w trakcie konsultacji.> 

2. Po przeprowadzeniu konsultacji minister właściwy występuje o opinię do specjalistów, 

którzy: 

1)   posiadają doświadczenie praktyczne w dziedzinie, której dotyczy dana kwalifikacja 

rynkowa; 

2)   reprezentują poszczególne grupy interesariuszy, których dana kwalifikacja rynkowa 

dotyczy; 

3)   posiadają kompetencje pozwalające na ocenę poszczególnych efektów uczenia się w 

danej kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek. 

3. Specjaliści sporządzają opinię dotyczącą społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia do 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji danej kwalifikacji rynkowej. 

4. Przy korzystaniu z usług świadczonych przez specjalistów stosuje się odpowiednio art. 24 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138). 

Art. 20. 

1. Minister właściwy dokonuje oceny wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1. 

2. Ocena wniosku obejmuje: 

1)   ocenę efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji rynkowej w odniesieniu do 

zadań, które podejmują osoby posiadające daną kwalifikację, a także ocenę adekwatności 

wymagań dotyczących walidacji do tych efektów uczenia się; 

2)   ocenę celowości włączenia danej kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji, która uwzględnia w szczególności: 

a)  zgodność danej kwalifikacji rynkowej z potrzebami społecznymi, z zapotrzebowaniem na 

rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców, 

b)  dostosowanie wymagań dla danej kwalifikacji do obiektywnych uwarunkowań i 

możliwości osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się w dającym się przewidzieć 

czasie, 

c)  podobieństwo danej kwalifikacji rynkowej do kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego 

Systemu Kwalifikacji[;] <,> 

< d) możliwość przygotowania do uzyskania danej kwalifikacji rynkowej w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z 
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dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub w ramach kursu umiejętności 

zawodowych, o którym mowa w art. 4 pkt 35a tej ustawy, lub możliwość jej 

wykorzystania w celu potwierdzania dodatkowych umiejętności zawodowych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 tej ustawy;> 

3)   wnioski dotyczące włączenia kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji. 

Art. 27. 

1. Minister właściwy w terminie, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 9, dokonuje przeglądu 

kwalifikacji rynkowej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

2. Do przeglądu kwalifikacji rynkowej art. 19 stosuje się odpowiednio, z tym że specjaliści, o 

których mowa w art. 19 ust. 2, sporządzają sprawozdanie zawierające rekomendacje 

dotyczące przedłużenia funkcjonowania w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji danej 

kwalifikacji rynkowej, modyfikacji tej kwalifikacji albo braku uzasadnienia dla jej 

nadawania. 

[3. W przypadkach uzasadnionych potrzebami społeczno-gospodarczymi minister właściwy 

może dokonać przeglądu włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji 

rynkowej w terminie innym, niż określony w art. 25 ust. 2 pkt 9.] 

<3. W przypadkach uzasadnionych potrzebami społeczno-gospodarczymi lub na 

wniosek sektorowej rady do spraw kompetencji minister właściwy może dokonać 

przeglądu włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej 

w terminie innym, niż określony w art. 25 ust. 2 pkt 9.> 

4. W wyniku przeglądu minister właściwy: 

1)   stwierdza, że dana kwalifikacja rynkowa funkcjonuje w Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji w zakresie określonym w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 25 ust. 2; 

2)   w drodze obwieszczenia informuje o modyfikacji danej kwalifikacji rynkowej; 

3)   w drodze obwieszczenia informuje o otrzymaniu przez daną kwalifikację rynkową statusu 

kwalifikacji archiwalnej, jeżeli: 

a)  w okresie trzech lat poprzedzających dokonanie przeglądu nie został wydany żaden 

dokument potwierdzający nadanie tej kwalifikacji lub 

b)  ze względów społeczno-gospodarczych nadawanie kwalifikacji nie jest uzasadnione. 

5. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 
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Art. 31. 

[1. W odniesieniu do kwalifikacji rynkowej, która otrzymała status kwalifikacji archiwalnej, 

podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, 

edukacji lub szkoleń może wystąpić do ministra właściwego z wnioskiem o przywrócenie 

tej kwalifikacji statusu kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji.] 

<1. W odniesieniu do kwalifikacji rynkowej, która otrzymała status kwalifikacji 

archiwalnej, sektorowa rada do spraw kompetencji działająca w danej branży lub 

sektorze, których dotyczy kwalifikacja rynkowa, lub podmiot prowadzący 

zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń 

może wystąpić do ministra właściwego z wnioskiem o przywrócenie tej kwalifikacji 

statusu kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji.> 

2. Wniosek zawiera: 

1)   dane podmiotu, o którym mowa w ust. 1: 

a)  nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej, 

b)  siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby 

fizycznej, 

c)  
(22)

 numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby 

zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach 

uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inny numer przypisany do celów 

identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania, 

d)  
(23)

 (uchylona), 

e)  numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany, 

f)  wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą 

prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa 

przyznaje zdolność prawną, 

g)  adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek; 

2)   informację, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. i. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1)   w przypadku podmiotu, który nie prowadzi działalności gospodarczej - dokumenty 
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potwierdzające spełnienie warunku prowadzenia zorganizowanej działalności w obszarze 

gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, w szczególności statut, uchwałę, umowę, 

lub oświadczenie wskazujące obszar, w którym dany podmiot prowadzi działalność; 

2)   oświadczenie o następującej treści: "Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o 

przywrócenie danej kwalifikacji statusu kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji są zgodne z prawdą.". 

4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów 

określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w 

nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. 

6. Wniosek składa się do ministra właściwego za pośrednictwem portalu Zintegrowanego 

Rejestru Kwalifikacji. 

7. Wniosek uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne. 

 

Art. 46. 

<1.> Instytucja certyfikująca wnosi kwartalną opłatę w wysokości 3% przychodów z opłat za 

walidację i certyfikowanie, jednakże nie mniej niż 1 zł od wydanego dokumentu 

potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej, do której certyfikowania jest 

uprawniona. 

<2. Instytucja certyfikująca, która zawarła umowę, o której mowa w art. 122a ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wnosi kwartalną opłatę w 

wysokości pomniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn: 

1) liczby uczniów lub absolwentów objętych umową, którzy w danym kwartale 

nieodpłatnie przystąpili do walidacji oraz 

2) średniej wysokości opłat za walidację i certyfikowanie w danym kwartale, o których 

mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2.> 
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Art. 65. 

1. Instytucja certyfikująca na koniec każdego kwartału przekazuje podmiotowi 

prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji informacje o: 

1)   liczbie wydanych dokumentów potwierdzających nadanie poszczególnych kwalifikacji; 

[2)   wysokości opłat za walidację i certyfikowanie;] 

<2) średniej wysokości opłat za walidację i certyfikowanie w danym kwartale;> 

3)   wysokości przychodów uzyskanych w danym kwartale z opłat za walidację i 

certyfikowanie[.] <;> 

<4) liczbie osób, które nieodpłatnie przystąpiły w danym kwartale do walidacji, 

zgodnie z umową, o której mowa w art. 122a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe.>  

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się według stanu na dzień ich 

przekazania. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są podawane do publicznej wiadomości na 

portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 

2018 r. poz. 508, z późn. zm.) 

Art. 151. 

1. Funkcjonariuszem może być osoba: 

1)   będąca obywatelem polskim; 

2)   korzystająca z pełni praw publicznych; 

3)   która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

4)   posiadająca co najmniej [średnie wykształcenie] <wykształcenie średnie lub średnie 

branżowe >; 

5)   ciesząca się nieposzlakowaną opinią; 

6)   której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku. 

2. Funkcjonariuszem wykonującym czynności, o których mowa w art. 113-117, art. 118 ust. 

1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 127a ust. 1, 2 i 

6-12, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133, może być osoba, która dodatkowo: 
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1)   posiada wyłącznie obywatelstwo polskie; 

2)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe; 

3)   posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych, 

podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować; 

4)   daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w 

przepisach o ochronie informacji niejawnych. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203) 

 

Art. 66. 

W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1842, 1933, 2169 i 2260) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 40 w ust. 1 wyrazy "w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa 

wyższego" zastępuje się wyrazami "po zawiadomieniu ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego"; 

2)   w art. 130 w ust. 6 wyrazy "gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej" zastępuje się 

wyrazami "szkole podstawowej i ponadpodstawowej"; 

[3)   w art. 169: 

a)  w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

"1)  w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie: 

a)   świadectwo dojrzałości, lub 

b)   świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z 

poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty, lub 

c)    świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie 

nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty, lub 

d)  świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z 
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poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty, oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie 

nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty; 

2)   w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - tytuł magistra, 

licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełnia warunki określone w ust. 2.", 

b)  ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

"3. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie 

stanowią wyniki: 

1)   egzaminu dojrzałości, lub 

2)   egzaminu maturalnego, lub 

3)   egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 

- ujęte odpowiednio na świadectwie dojrzałości, zaświadczeniu lub dyplomie, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1. Senat uczelni ustala w trybie określonym na podstawie ust. 2, jakie wyniki 

egzaminów stanowią podstawę przyjęcia na studia. 

4. Uczelnia może przeprowadzić dodatkowe egzaminy wstępne, w trybie określonym na 

podstawie ust. 2, tylko w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych, 

sprawności fizycznej lub szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów na danym 

kierunku niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego albo egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, lub gdy osoba ubiegająca się o przyjęcie na 

studia posiada świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą. Egzaminy te nie mogą 

dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem maturalnym lub kwalifikacji objętej egzaminem 

potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.".] 

 

Art. 155. 

1. Na rok szkolny odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 przeprowadza się postępowanie 

rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów 

dotychczasowego gimnazjum. 

2. Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I: 

1)   dotychczasowego czteroletniego technikum, o którym mowa w art. 154, dla absolwentów 

dotychczasowego gimnazjum; 

2)   pięcioletniego technikum dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. 
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3. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020, o którym mowa w ust. 2, 

przeprowadza się odrębnie dla kandydatów będących absolwentami: 

1)   dotychczasowego gimnazjum, którzy są przyjmowani do klas, o których mowa w art. 154; 

2)   ośmioletniej szkoły podstawowej. 

4. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego technikum na lata szkolne 2017/2018-

2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b 

ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 

2-5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z-20zf ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepisy wydane na podstawie 

[art. 367] < art. 367, z tym że do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 

2 pkt 1, na rok szkolny 2019/2020, stosuje się odpowiednio warunek, o którym mowa 

w art. 134 ust. 1 pkt 3–5 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu nadanym ustawą z 

dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …)> . 

5. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego technikum na lata szkolne 2018/2019 i 

2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się także przepis art. 20wa 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym. 

6. Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się przepisy 

ustawy - Prawo oświatowe. 

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2017/2018-

2019/2020 do technikum dwujęzycznego, technikum z oddziałami dwujęzycznymi, 

technikum z oddziałami międzynarodowymi, technikum sportowego, technikum 

mistrzostwa sportowego oraz technikum z oddziałami sportowymi lub z oddziałami 

mistrzostwa sportowego. 

Art. 165. 

1. Na rok szkolny odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 przeprowadza się postępowanie 

rekrutacyjne do klasy I branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów dotychczasowego 

gimnazjum. 

2. Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I 

branżowej szkoły I stopnia odrębnie dla kandydatów będących absolwentami: 

1)   dotychczasowego gimnazjum; 

2)   ośmioletniej szkoły podstawowej. 

3. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznej branżowej szkoły I stopnia na lata szkolne 
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2017/2018-2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 

4, 5, ust. 6 pkt 2-5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z-20zf 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie dotyczącym 

postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych oraz przepisy wydane na 

podstawie [art. 367]  <art. 367, z tym że do postępowania rekrutacyjnego, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 1, na rok szkolny 2019/2020, stosuje się odpowiednio warunek, o 

którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3–5 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu 

nadanym ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, 

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw>. 

4. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznej branżowej szkoły I stopnia na lata szkolne 

2018/2019 i 2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się także 

odpowiednio przepisy art. 20wa ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, w zakresie dotyczącym postępowania rekrutacyjnego do szkół 

ponadgimnazjalnych. 

5. Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się przepisy 

ustawy - Prawo oświatowe. 

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 

2017/2018-2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia sportowej, branżowej szkoły I stopnia 

mistrzostwa sportowego, branżowej szkoły I stopnia z oddziałami sportowymi lub z 

oddziałami mistrzostwa sportowego oraz branżowej szkoły I stopnia z oddziałami 

międzynarodowymi. 

<Art. 165a. 

Na rok szkolny 2019/2020 do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia dla 

kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum przyjmuje się na 

podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum i umowy o pracę w celu przygotowania 

zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.> 

 

Art. 261. 

1. Szkoła publiczna, która została przekazana do prowadzenia osobie prawnej niebędącej 

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

mowa w art. 5 ust. 5g ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, podlega 

zmianom organizacyjnym zgodnie z przepisami niniejszej ustawy dotyczącymi danego 
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typu szkół, z tym że w przypadku gimnazjum osoba prowadząca gimnazjum, w 

porozumieniu z organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego, która 

przekazała prowadzenie gimnazjum, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego kuratora 

oświaty w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w 

tym warunków realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, może przekształcić 

to gimnazjum jedynie w ośmioletnią szkołę podstawową. 

2. W terminie do dnia 10 sierpnia roku, w którym nastąpi przekształcenie, o którym mowa w 

ust. 1, dokonuje się odpowiedniego dostosowania umowy, na podstawie której przekazano 

prowadzenie szkoły. 

<3.Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego po przejęciu prowadzenia 

szkoły na podstawie art. 9 ust. 5 lub ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe, w terminie 

jednego miesiąca do dnia przejęcia szkoły, w drodze uchwały, stwierdza jej 

przekształcenie odpowiednio w ośmioletnią szkołę podstawową, branżową szkołę I 

stopnia, czteroletnie liceum ogólnokształcące lub pięcioletnie technikum. 

4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, stanowi akt założycielski szkoły w rozumieniu 

przepisów ustawy – Prawo oświatowe.> 

 

Art. 265. 

1. Sprawy o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego w 

dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej, wszczęte i niezakończone przed dniem 

1 września 2017 r., rozpatruje się zgodnie z art. 21 ustawy - Prawo oświatowe. Organ 

prowadzący szkołę dostosuje wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału 

międzynarodowego do wymagań określonych w art. 21 ust. 3, 5 i 6 ustawy - Prawo 

oświatowe, dotyczących kształcenia w oddziale międzynarodowym w ośmioletniej szkole 

podstawowej, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. 

2. Sprawy o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego w 

dotychczasowym gimnazjum, wszczęte i niezakończone przed dniem 1 września 2017 r., 

na podstawie art. 7a ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, podlegają 

umorzeniu. 

3. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. utworzenie oddziału międzynarodowego w szkole 

ponadgimnazjalnej odbywa się zgodnie z dotychczasowymi przepisami. 

4. Jeżeli wnioskodawca nie dostosuje wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1, 

postępowanie umarza się. 
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5. Oddział międzynarodowy utworzony przed dniem 1 września 2017 r. w dotychczasowej 

sześcioletniej szkole podstawowej dostosuje swoją działalność do przepisów ustawy - 

Prawo oświatowe, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. 

<5a. Zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w dotychczasowej szkole 

ponadgimnazjalnej zachowuje moc również w odniesieniu do szkoły 

ponadpodstawowej, która powstała w wyniku przekształcenia dotychczasowej szkoły 

ponadgimnazjalnej.> 

6. Oddział międzynarodowy utworzony przed dniem 1 września 2019 r. w szkole 

ponadgimnazjalnej dostosuje swoją działalność do przepisów ustawy - Prawo oświatowe, 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

7. W latach szkolnych 2019/2020-2022/2023 oddziały międzynarodowe szkoły 

ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej działają na dotychczasowych 

zasadach. 

8. Do oddziału międzynarodowego działającego na podstawie ustawy z dnia 19 marca 2009 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

458, z późn. zm.) przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 267. 

1. Do dnia 1 września 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i ogłosi w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informator 

zawierający w szczególności przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić na egzaminie 

ósmoklasisty, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, obejmującym przedmioty, o których mowa w art. 295 ust. 2, 

wraz z rozwiązaniami. 

2. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informatory zawierające w szczególności 

przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić na: 

1)   egzaminie ósmoklasisty, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, obejmującym przedmioty, o których mowa w art. 

44zu ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wraz z 

rozwiązaniami - do dnia 1 września 2020 r.; 

2)   egzaminie maturalnym, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wraz z rozwiązaniami - do dnia 1 września 2021 r. 
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3. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informatory zawierające w szczególności 

przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jakie mogą wystąpić na egzaminach 

eksternistycznych z zakresu: 

1)   obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania 

ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych - do dnia 1 września 2017 r.; 

2)   wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej 

szkoły I stopnia - do dnia 1 września 2018 r.; 

3)   obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania 

czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych - do dnia 1 września 2021 r.; 

4)   wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej 

szkoły II stopnia - do dnia 1 września 2020 r. 

4. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informatory zawierające w szczególności 

przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jakie mogą wystąpić na egzaminie 

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

zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przeprowadzanym dla 

zdających egzamin w: 

1)   dotychczasowym czteroletnim technikum i szkole policealnej - do dnia 1 września 2017 

r.; 

2)   branżowej szkole I stopnia - do dnia 1 września 2018 r.; 

[3)   branżowej szkole II stopnia - do dnia 1 września 2019 r.] 

 

Art. 271. 

[1. Z dniem 1 stycznia 2018 r. egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której 

mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 15, w zakresie egzaminu 

przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w dotychczasowym gimnazjum i egzaminów 

eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie 

nauczania dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych i 

dotychczasowym gimnazjum dla dorosłych, stają się również egzaminatorami w zakresie 

egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły 
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podstawowej dla dorosłych. 

2. Z dniem 1 lipca 2020 r. egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której 

mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 15, w zakresie egzaminu maturalnego 

oraz egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w 

ramowym planie nauczania liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, stają się również 

egzaminatorami w zakresie egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i 

branżowej szkoły II stopnia.] 

<1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o 

której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 15, w zakresie egzaminu 

przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w dotychczasowym gimnazjum i 

egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w 

ramowym planie nauczania dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej dla 

dorosłych i dotychczasowym gimnazjum dla dorosłych, stają się również 

egzaminatorami w zakresie egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w rozdziale 3b 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i egzaminów 

eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym 

planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych, w zakresie 

przedmiotu, do którego nauczania posiadają wymagane kwalifikacje. 

2. Z dniem 1 lipca 2020 r. egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której 

mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 15, w zakresie egzaminu 

maturalnego oraz egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych, stają się również egzaminatorami w zakresie 

egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w 

ramowym planie nauczania czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 

oraz egzaminów eksternistycznych zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły 

II stopnia.> 

3. Z dniem 31 sierpnia 2020 r. okręgowe komisje egzaminacyjne zaprzestają prowadzenia 

ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 

15, w zakresie egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w dotychczasowym 

gimnazjum i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
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określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowej sześcioletniej szkoły 

podstawowej dla dorosłych i dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych. 

4. Z dniem 1 lipca 2020 r. okręgowe komisje egzaminacyjne zaprzestają prowadzenia 

ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 

15, w zakresie egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej. Egzaminatorzy 

wpisani do ewidencji egzaminatorów w tym zakresie stają się jednocześnie 

egzaminatorami w zakresie egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły i stopnia i 

branżowej szkoły II stopnia. 

Art. 272. 

1. Egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w 

ramowym planie nauczania dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej dla 

dorosłych przeprowadza się do dnia 28 lutego 2019 r. 

2. Egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w 

ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych przeprowadza 

się, począwszy od dnia 1 października 2019 r. 

3. Egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w 

ramowym planie nauczania dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych przeprowadza się 

do dnia 31 października 2019 r. 

4. Egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w 

ramowym planie nauczania dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych przeprowadza się do dnia 28 lutego 2023 r. 

5. Egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w 

ramowym planie nauczania czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 

przeprowadza się, począwszy od dnia 1 października 2023 r. 

6. Egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej przeprowadza się do dnia 29 

lutego 2020 r. 

7. Egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia przeprowadza się, począwszy od dnia 

1 października 2020 r. 

8. Egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej 
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kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia przeprowadza się, począwszy od dnia 

1 października 2022 r. 

9. Osoby, które posiadają świadectwo ukończenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły 

podstawowej dla dorosłych mogą, do dnia 31 października 2019 r., przystąpić do 

egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych 

w ramowym planie nauczania dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych. 

10. Osoby, o których mowa w ust. 9, które zdały egzaminy eksternistyczne z zakresu 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania 

dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych mogą, do dnia 28 lutego 2023 r., przystąpić do 

egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych 

w ramowym planie nauczania dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego 

dla dorosłych. 

11. Osoby, które posiadają świadectwo ukończenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły 

podstawowej dla dorosłych mogą, począwszy od dnia 1 października 2019 r., przystąpić do 

egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych 

w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych. 

12. Osoby, o których mowa w ust. 11, które zdały egzaminy eksternistyczne z zakresu 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania 

ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych mogą, do dnia 28 lutego 2023 r., 

przystąpić do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych. 

13. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane na podstawie 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b 

ustawy zmienianej w art. 15. 

14. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 3, są przeprowadzane na podstawie 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum, 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy 

zmienianej w art. 15. 

15. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 4, są przeprowadzane na podstawie 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla liceum 

ogólnokształcącego dla zakresu podstawowego, określonej w przepisach wydanych na 
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podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15. 

16. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 6, są przeprowadzane z zakresu 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej 

szkoły zawodowej, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. 

b ustawy zmienianej w art. 15. 

17. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 2, 5, 7 i 8, są przeprowadzane z zakresu 

wymagań określonych odpowiednio w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b, c, e i g ustawy - 

Prawo oświatowe, z tym że w przypadku czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych - na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla zakresu podstawowego. 

18. 
(6)

 Osoby, które do dnia 31 stycznia 2019 r. złożyły wniosek o dopuszczenie do egzaminu 

eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu co najmniej jednej 

z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, przystępują do egzaminu 

eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji 

wyodrębnionej w tym zawodzie, a w przypadku gdy w zawodzie wyodrębniono więcej niż 

jedną kwalifikację - egzaminów eksternistycznych potwierdzających kwalifikacje w 

zawodzie z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, 

przeprowadzanych na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 

2a ustawy zmienianej w art. 15 do dnia 31 października 2025 r. 

19. 
(7)

 Do dnia 31 października 2025 r. do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia w zawodach, określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15, przystępują także osoby, o 

których mowa w art. 302a ust. 1 pkt 1-3, w przypadku gdy przystępują do tego egzaminu 

zgodnie z art. 44zzzu ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu obowiązującym 

przed dniem 1 września 2017 r. [Przepisu ust. 20 nie stosuje się.] 

[20. 
(8)

 Osoby, które po dniu 31 stycznia 2019 r. po raz pierwszy złożą wniosek o dopuszczenie 

do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu co 

najmniej jednej z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, przystępują do 

egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu 

kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, a w przypadku gdy w zawodzie wyodrębniono 
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więcej niż jedną kwalifikację - egzaminów eksternistycznych potwierdzających kwalifikacje 

w zawodzie z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, 

przeprowadzanych na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 

2 ustawy - Prawo oświatowe.] 

Art. 282. 

[1. Podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na 

podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku 

szkolnego 2017/2018 w: 

1)   klasach I branżowej szkoły I stopnia, 

2)   klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum, 

3)   semestrach I szkoły policealnej, 

a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.] 

2. Podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15 stosuje się: 

1)   w roku szkolnym 2017/2018 w klasach II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum 

i w semestrach II-V szkoły policealnej; 

2)   w roku szkolnym 2018/2019 w klasach III i IV dotychczasowego czteroletniego 

technikum i w semestrach IV i V szkoły policealnej; 

3)   w roku szkolnym 2019/2020 w klasach IV dotychczasowego czteroletniego technikum. 

 

[Art. 284. 

Podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na 

podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku 

szkolnego 2019/2020 w pięcioletnim technikum. 

 

Art. 285. 

Podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na 

podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku 

szkolnego 2020/2021 w branżowej szkole II stopnia.] 

 

Art. 286. 

[1. Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na 
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podstawie art. 46 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku 

szkolnego 2017/2018 w: 

1)   klasach I branżowej szkoły I stopnia, 

2)   klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum, 

3)   semestrach I szkoły policealnej, 

a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.] 

2. Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, stosuje się: 

1)   w roku szkolnym 2017/2018 w klasach II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum 

i w semestrach II-V szkoły policealnej; 

2)   w roku szkolnym 2018/2019 w klasach III i IV dotychczasowego czteroletniego 

technikum i w semestrach IV i V szkoły policealnej; 

3)   w roku szkolnym 2019/2020 w klasach IV dotychczasowego czteroletniego technikum. 

 

[Art. 288. 

 Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na 

podstawie art. 46 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku 

szkolnego 2019/2020 w pięcioletnim technikum. 

 

Art. 289. 

Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na 

podstawie art. 46 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku 

szkolnego 2020/2021 w branżowej szkole II stopnia.] 

 

Art. 290. 

1. Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, w oparciu o podstawę programową 

kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 

2a ustawy zmienianej w art. 15, odbywa się do dnia 31 grudnia 2019 r. 

[2. Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, w oparciu o podstawę programową 

kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 

2 ustawy - Prawo oświatowe, odbywa się od dnia 1 września 2018 r.] 
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Art. 297. 

[1. Egzamin maturalny, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest przeprowadzany dla: 

1)   absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego - począwszy od roku szkolnego 

2022/2023, 

2)   absolwentów pięcioletniego technikum - począwszy od roku szkolnego 2023/2024, 

3)   absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole 

I stopnia jako absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej - począwszy od roku szkolnego 

2023/2024 

- na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o 

której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c i d ustawy - 

Prawo oświatowe.] 

2. Egzamin maturalny, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu dotychczasowym, jest przeprowadzany dla: 

1)   absolwentów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego - do roku 

szkolnego 2026/2027, 

2)   absolwentów dotychczasowego czteroletniego technikum - do roku szkolnego 2027/2028, 

3)   absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej 

szkole I stopnia jako absolwenci dotychczasowego gimnazjum - do roku szkolnego 

2028/2029 

- na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o 

której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy 

zmienianej w art. 15. 

[3. Do absolwenta, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, posiadającego dyplom potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe, stosuje się przepisy rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie dotyczącym zwolnienia z obowiązku 

przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, o 

którym mowa w art. 44zzd ust. 4 ustawy zmienianej w art. 15. 

4. Począwszy od roku szkolnego: 

1)   2027/2028 - dla absolwentów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 

2)   2028/2029 - dla absolwentów dotychczasowego czteroletniego technikum, 

3)   2029/2030 - dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w 

branżowej szkole I stopnia jako absolwenci dotychczasowego gimnazjum 
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- egzamin maturalny jest przeprowadzany zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na podstawie wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c i d ustawy - Prawo oświatowe.] 

 

<Art. 297a. 

Do egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2, może przystąpić: 

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

ogólnokształcącego; 

2) w latach szkolnych 2019/2020–2022/2023 – absolwent pięcioletniego technikum; 

3) w roku szkolnym 2022/2023 – absolwent branżowej szkoły II stopnia, który ukończył 

kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent ośmioletniej szkoły 

podstawowej 

– który jako uczeń realizował indywidualny program lub tok nauki zgodnie z art. 115 

ustawy – Prawo oświatowe.> 

Art. 302. 

1. Uczniowie, którzy [w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020] < w roku szkolnym 

2017/2018 i 2018/2019> rozpoczęli naukę w dotychczasowym czteroletnim technikum 

przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zgodnie z przepisami 

rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Uczniowie, którzy przed rokiem szkolnym 2017/2018 rozpoczęli naukę w 

dotychczasowym czteroletnim technikum przystępują do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, 

w brzmieniu dotychczasowym. 

3. Uczniowie, o których mowa w ust. 2, którzy nie uzyskali promocji do klasy programowo 

wyższej i powtarzają naukę, przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. 

4. Uczniowie klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w 

branżowej szkole I stopnia przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym. 

5. 
(13)

 Uczniowie i słuchacze szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem 
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szkolnym 2017/2018, przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. 

 

Art. 302a. 

1. Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego zgodnie z 

przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu obowiązującym przed 

dniem 1 września 2017 r., przystępują: 

1)   absolwenci dotychczasowych czteroletnich techników, którzy realizowali podstawę 

programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 

22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15 - do zakończenia roku szkolnego 2024/2025; 

2)   absolwenci dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych i absolwenci 

dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, o których mowa w art. 164 - do 

zakończenia roku szkolnego 2024/2025; 

3)   absolwenci szkół policealnych, którzy realizowali podstawę programową kształcenia w 

zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy 

zmienianej w art. 15 - do zakończenia roku szkolnego 2024/2025; 

4)   osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony w oparciu o 

podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15 - do dnia 31 października 2025 

r.; 

5)   osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do 

pracy dorosłych, o których mowa odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1065, 1292, 1321, 1428 i 1543), jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględniał 

wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy 

zmienianej w art. 15 - do dnia 31 października 2025 r. 

[2. Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego zgodnie z 

przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu obowiązującym po dniu 

1 września 2017 r., przystępują: 

1)   absolwenci, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 - począwszy od roku szkolnego 2025/2026; 

2)   osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 - począwszy od dnia 1 listopada 2025 r.; 

3)   absolwenci dotychczasowych czteroletnich techników, którzy realizowali podstawę 
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programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 

47 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe - począwszy od roku szkolnego 2021/2022; 

4)   absolwenci szkół policealnych, którzy realizowali podstawę programową kształcenia w 

zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy - 

Prawo oświatowe - począwszy od roku szkolnego 2017/2018.] 

 

Art. 303. 

1. Ustala się następujący maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na 

zadania związane z przeprowadzaniem egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty, 

egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz 

egzaminów eksternistycznych: 

1)   w 2017 r. - 219 mln zł; 

2)   w 2018 r. - 228 mln zł; 

[3)   w 2019 r. - 257 mln zł; 

4)   w 2020 r. - 240 mln zł; 

5)   w 2021 r. - 248 mln zł; 

6)   w 2022 r. - 262 mln zł; 

7)   w 2023 r. - 269 mln zł; 

8)   w 2024 r. - 277 mln zł; 

9)   w 2025 r. - 285 mln zł; 

10)  w 2026 r. - 293 mln zł.] 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania monitoruje wykorzystanie limitów 

wydatków na zadanie, o którym mowa w ust. 1, oraz, w razie potrzeby, wdraża 

mechanizmy korygujące. 

3. W przypadku gdy łączne wydatki budżetu państwa na zadania związane z 

przeprowadzaniem egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty, egzaminu 

maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów 

eksternistycznych powodowałyby zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym 

limitu określonego w ust. 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa 

warunki wynagradzania egzaminatorów i nauczycieli akademickich biorących udział w 

przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego, określone na podstawie przepisów 

wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 15, w sposób 

powodujący wyeliminowanie zagrożenia przekroczenia w danym roku budżetowym limitu 
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określonego w ust. 1. 

Art. 337. 

1. Wykazy, o których mowa w art. 22ap ustawy zmienianej w art. 15, prowadzi się odrębnie 

dla podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego uwzględniających podstawę 

programową kształcenia ogólnego określoną w przepisach wydanych na podstawie: 

1)   art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym; 

2)   art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b-h ustawy - Prawo oświatowe. 

2. Wykazy, o których mowa w art. 22ap ustawy zmienianej w art. 15, prowadzi się odrębnie 

dla podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego uwzględniających podstawę 

programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie: 

1)   art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym; 

2)   art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe. 

3. Podręczniki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, podlegają wpisowi z urzędu do 

odpowiednich wykazów podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. 

4. Podręczniki, o których mowa odpowiednio w ust. 6 i 7, są wpisywane do wykazu, o którym 

mowa w art. 22ap ustawy zmienianej w art. 15, dla podręczników, o których mowa 

odpowiednio w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1. 

5. Decyzje o dopuszczeniu do użytku szkolnego podręczników do danych zajęć z zakresu 

kształcenia ogólnego, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego 

określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej 

w art. 15, do: 

1)   klasy I i IV dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej - wygasają z dniem 31 

sierpnia 2017 r., 

2)   klasy II i V dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej - wygasają z dniem 31 

sierpnia 2018 r., 

3)   klasy III i VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej - wygasają z dniem 31 

sierpnia 2019 r., 

4)   dotychczasowego gimnazjum - wygasają z dniem 29 lutego 2020 r., 

5)   
(32)

 szkoły ponadgimnazjalnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy zmienianej 

w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym - wygasają z dniem 31 sierpnia 2022 r., 

6)   szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b i c ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym - wygasają z dniem 31 sierpnia 2023 

r., 
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7)   szkoły ponadgimnazjalnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy zmienianej w 

art. 15, w brzmieniu dotychczasowym - wygasają z dniem 31 sierpnia 2019 r. 

- z wyjątkiem podręczników do kształcenia specjalnego i podręczników do kształcenia 

uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej i językowej. 

6. Do postępowań wszczętych i niezakończonych, przed dniem 15 lutego 2017 r., w sprawach 

o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do: 

1)   danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w dotychczasowej 

sześcioletniej szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum i szkołach 

ponadgimnazjalnych, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego 

określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej 

w art. 15, 

2)   kształcenia w zawodach w szkołach ponadgimnazjalnych, uwzględniających podstawę 

programową kształcenia w zawodach, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 

22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15 

- stosuje się odpowiednio przepisy art. 22an, art. 22ao, art. 22aq, art. 22at, art. 22au i art. 22av 

w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepisy wydane na podstawie art. 22aw ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu przed dniem 15 lutego 2017 r. 

7. Do postępowań wszczętych, po dniu 15 lutego 2017 r., w sprawach o dopuszczenie do 

użytku szkolnego podręczników do: 

1)   danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w dotychczasowej 

sześcioletniej szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum i szkołach 

ponadgimnazjalnych, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego 

określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej 

w art. 15, 

2)   kształcenia w zawodach w szkołach ponadgimnazjalnych, uwzględniających podstawę 

programową kształcenia w zawodach, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 

22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15 

- stosuje się odpowiednio przepisy art. 22an, art. 22ao, art. 22aq, art. 22at, art. 22au i art. 22av 

w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepisy wydane na podstawie art. 22aw ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu przed dniem 15 lutego 2017 r. 

8. Postępowania w sprawach o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do danych 

zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i ust. 7 
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pkt 1, są prowadzone: 

1)   w przypadku dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej: 

a)  do klas I i IV - do dnia 15 lutego 2017 r., 

b)  do klas II i V - do dnia 15 lutego 2018 r., 

c)  do klas III i VI - do dnia 15 lutego 2019 r., 

2)   w przypadku dotychczasowego gimnazjum - do dnia 15 lutego 2019 r., 

3)   w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym - do dnia 15 lutego 2019 r., 

4)   w przypadku szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b i c 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym - do dnia 15 lutego 2023 r., 

5)   w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym - do dnia 15 lutego 2019 r. 

- z wyjątkiem podręczników do kształcenia specjalnego i podręczników do kształcenia 

uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej i językowej. 

9. Postępowania w sprawach o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do 

kształcenia w zawodach, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i ust. 7 pkt 2, są prowadzone do 

dnia 31 grudnia 2018 r. 

10. W przypadku niezakończenia danego postępowania w sprawie o dopuszczenie do użytku 

szkolnego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, o 

którym mowa odpowiednio w ust. 6 pkt 1 i ust. 7 pkt 1, lub podręczników do kształcenia w 

zawodach, o którym mowa odpowiednio w ust. 6 pkt 2 i ust. 7 pkt 2, odpowiednio w 

terminach, o których mowa w ust. 8 i 9, postępowanie umarza się. Przepisu nie stosuje się 

do podręczników do kształcenia specjalnego i podręczników do kształcenia uczniów w 

zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i 

językowej. 

11. Podręczniki do danych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego w ośmioletniej szkole 

podstawowej oraz szkołach ponadpodstawowych, uwzględniające podstawę programową 

kształcenia ogólnego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 

ustawy - Prawo oświatowe dopuszcza się na podstawie przepisów ustawy zmienianej w 

art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przepisów wydanych na podstawie art. 

22aw ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu po dniu 15 lutego 2017 r. 

[12. Podręczniki do kształcenia w zawodach w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach 
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ponadpodstawowych, uwzględniające podstawę programową kształcenia w zawodach 

określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo 

oświatowe dopuszcza się na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz przepisów wydanych na podstawie art. 22aw 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu po dniu 15 lutego 2017 r.] 

 

[Art. 352. 

Przepisy art. 169 ust. 1, 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 66, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, stosuje się do uchwał senatów uczelni ustalających warunki i tryb rekrutacji na 

studia, poczynając od uchwały dotyczącej roku akademickiego 2022/2023.] 

 

Art. 369. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., z wyjątkiem: 

1)   art. 1, art. 116-219, art. 314, art. 326-336, art. 347, art. 348, art. 358 i art. 359, które 

wchodzą w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia; 

2)   art. 4 pkt 9, 12, 14 lit. a, art. 15 pkt 26, pkt 29 lit. a w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 3a, pkt 

48, 49, pkt 54 w zakresie art. 36a ust. 14 i pkt 114 w zakresie art. 71d, art. 66 pkt 1, art. 

80, art. 111 pkt 2, art. 113 pkt 2, art. 115, art. 220-223, art. 225-313, art. 315-325, art. 

349-357 i art. 360-368, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 

3)   art. 15 pkt 118 lit. f i h oraz pkt 123 lit. m, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 

2017 r.; 

4)   art. 15 pkt 31, pkt 32 w zakresie art. 22ac ust. 1, art. 22ae ust. 2, art. 22ak ust. 1 i art. 

85b ust. 2 i 5, pkt 33-43, pkt 44 w zakresie art. 22ar i art. 22at ust. 1 pkt 1, pkt 46, 47 i 

120, art. 105 i art. 337-346, które wchodzą w życie z dniem 15 lutego 2017 r.; 

5)   art. 4 pkt 5, 10 i 11, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2017 r.; 

6)   art. 224, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.; 

[7)   art. 66 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.] 
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U S T A W A   z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad 

pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. poz. 819) 

 

Art. 49. 

1. Zezwolenie jest wydawane na wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci 

elektronicznej: 

1)   osoby fizycznej: 

a)  która ma pełną zdolność do czynności prawnych, 

b)  która nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo: 

–  przeciwko życiu i zdrowiu, 

–  przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, 

–  przeciwko ochronie informacji, 

–  przeciwko wiarygodności dokumentów, 

–  przeciwko mieniu, 

–  przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

–  przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, 

–  skarbowe, 

c)  która posiada co najmniej [wykształcenie średnie] <wykształcenie średnie lub średnie 

branżowe> , 

d)  która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego, nie 

później niż 2 lata przed dniem złożenia wniosku,  

e)  która złożyła pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowy gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, o których mowa w art. 55 ust. 1, 

f)  której personel spełnia warunki, o których mowa w lit. a i b; 

2)   osoby prawnej: 

a)  której członkowie zarządu spełniają warunki, o których mowa w pkt 1 lit. a-d, 

b)  która złożyła pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowy gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, o których mowa w art. 55 ust. 1, 

c)  której personel spełnia warunki, o których mowa w pkt 1 lit. a i b; 

3)   spółki nieposiadającej osobowości prawnej: 

a)  której wspólnicy, jeżeli są osobami fizycznymi, spełniają warunki, o których mowa w pkt 
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1 lit. a-d, a w przypadku gdy wspólnikiem tej spółki jest osoba prawna - członkowie 

zarządu spełniają warunki, o których mowa w pkt 1 lit. a-d, 

b)  która złożyła pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowy gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, o których mowa w art. 55 ust. 1, 

c)  której personel spełnia warunki, o których mowa w pkt 1 lit. a i b. 

2. Wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, nie stosuje się do osób, które ukończyły 

wyższe studia ekonomiczne lub prawnicze i uzyskały tytuł magistra. 

 

Art. 54. 

1. Agent wykonuje działalność w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego na podstawie 

umowy agencyjnej zawartej z pośrednikiem kredytu hipotecznego. 

2. Agent podlega obowiązkowi wpisu do rejestru pośredników kredytowych. 

3. Pośrednik kredytu hipotecznego ponosi pełną i bezwarunkową odpowiedzialność za 

wszelkie działania lub zaniechania jego agenta podejmowane w imieniu i na rzecz tego 

pośrednika kredytu hipotecznego. 

4. Agentem może być: 

1)   osoba fizyczna, która: 

a)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b)  nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo: 

–  przeciwko życiu i zdrowiu, 

–  przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, 

–  przeciwko ochronie informacji, 

–  przeciwko wiarygodności dokumentów, 

–  przeciwko mieniu, 

–  przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

–  przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, 

–  skarbowe, 

c)  posiada co najmniej [średnie wykształcenie] < wykształcenie średnie lub średnie 

branżowe> , 

d)  odbyła organizowane przez pośrednika kredytu hipotecznego szkolenie i złożyła z 

wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez pośrednika kredytu hipotecznego, 

obejmujący zagadnienia określone w art. 53 ust. 3 i 4; 
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2)   osoba prawna, której członkowie zarządu spełniają warunki, o których mowa w pkt 1; 

3)   spółka nieposiadająca osobowości prawnej, której wspólnicy, jeżeli są osobami 

fizycznymi, spełniają warunki, o których mowa w pkt 1, a w przypadku gdy wspólnikiem 

tej spółki jest osoba prawna - członkowie zarządu spełniają warunki, o których mowa w 

pkt 1. 

5. Wymogu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. d, nie stosuje się do osób, które ukończyły 

wyższe studia ekonomiczne lub prawnicze i uzyskały tytuł magistra. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. poz. 1051) 

 

Art. 22. 

1. Kontrolę antydopingową przeprowadzają kontrolerzy. 

2. Kontrolerem może być osoba, która: 

1)   ukończyła 18 lat; 

2)   posiada co najmniej [wykształcenie średnie] <wykształcenie średnie lub średnie 

branżowe>; 

3)   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 

4)   ma nieposzlakowaną opinię; 

5)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

6)   nie była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie; 

7)   ukończyła szkolenie kontrolerów oraz zdała egzamin kończący to szkolenie; 

8)   posiada ważny certyfikat kontrolera. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 

poz. 2203) 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   dziecku objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju - należy przez to rozumieć dziecko 
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posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa w art. 127 

ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 

949); 

2)   egzaminie maturalnym - należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 3 pkt 

21c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198); 

3)   [egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie] < egzaminie zawodowym>- 

należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty; 

4)   gminie miejskiej - należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gmina miejska w krajowym 

rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. 

poz. 60); 

5)   gminie miejsko-wiejskiej - należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gmina miejsko-

wiejska w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w 

art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej; 

6)   gminie wiejskiej - należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gmina wiejska w krajowym 

rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej; 

<6a) kształceniu w formie dziennej – należy przez to rozumieć kształcenie w formie 

dziennej, o którym mowa w art. 4 pkt 29a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe;> 

7)   kwalifikacyjnym kursie zawodowym - należy przez to rozumieć kwalifikacyjny kurs 

zawodowy, o którym mowa w art. 4 pkt 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe; 

8)   liczbie mieszkańców - należy przez to rozumieć liczbę mieszkańców w rozumieniu art. 2 

pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1453); 

9)   materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał ćwiczeniowy, o którym 

mowa w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

10)  materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał edukacyjny, o którym mowa 

w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

11)  nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki i 
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placówki doskonalenia nauczycieli; 

[12)  niepublicznej szkole - należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę o uprawnieniach 

szkoły publicznej;] 

<12) niepublicznej szkole – należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę, o której 

mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;”, 

<12a) niepublicznej szkole artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej 

– należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę artystyczną o uprawnieniach 

publicznej szkoły artystycznej, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;> 

13)  oddziale integracyjnym - należy przez to rozumieć odpowiednio oddział przedszkolny 

lub oddział szkolny, w których uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami, zorganizowane zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. - Prawo oświatowe; 

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

za nauczanie, wychowanie i opiekę w placówce wychowania przedszkolnego, prowadzone 

w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony 

zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2, ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe; 

15)  organie prowadzącym - należy przez to rozumieć ministra, jednostkę samorządu 

terytorialnego, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę 

fizyczną prowadzących przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub 

placówkę; 

[16)  organie rejestrującym - należy przez to rozumieć jednostkę samorządu terytorialnego 

wydającą zezwolenie, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 lub art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz jednostkę samorządu terytorialnego 

dokonującą wpisu do ewidencji, o którym mowa w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. - Prawo oświatowe;] 

<16) organie rejestrującym – należy przez to rozumieć: 

a) jednostkę samorządu terytorialnego wydającą zezwolenie, o którym mowa w art. 88 

ust. 4 pkt 1 lub art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 

b) jednostkę samorządu terytorialnego dokonującą wpisu do ewidencji, o którym mowa 

w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 
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c) jednostkę samorządu terytorialnego, która przekazała osobie prawnej niebędącej 

jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie odpowiednio 

przedszkola lub szkoły, w drodze umowy, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 

d) jednostkę samorządu terytorialnego, która przekazała osobie prawnej niebędącej 

jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie odpowiednio 

przedszkola, szkoły lub placówki, w drodze umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym 

przed dniem 1 września 2017 r.> 

17)  orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego - należy przez to rozumieć orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 

18)  orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - należy przez to rozumieć 

orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 127 

ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 

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

8 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 

20)  placówce wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć przedszkole, oddział 

przedszkolny w szkole podstawowej oraz inną formę wychowania przedszkolnego; 

21)  podręczniku - należy przez to rozumieć podręcznik, o którym mowa w art. 3 pkt 23 

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

22)  przedszkolu integracyjnym lub szkole integracyjnej - należy przez to rozumieć 

odpowiednio przedszkole lub szkołę, w których wszystkie oddziały są oddziałami 

integracyjnymi; 

23)  przedszkolu specjalnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym - należy przez to 

rozumieć odpowiednio: 

a)  przedszkole, szkołę lub oddział dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, 

b)  przedszkole, 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-
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wychowawcze, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 128 ust. 

3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 

24)  rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

25)  roku bazowym - należy przez to rozumieć rok poprzedzający rok budżetowy; 

26)  roku budżetowym - należy przez to rozumieć rok, na który jest uchwalana ustawa 

budżetowa i są udzielane dotacje określone w niniejszej ustawie; 

[27)  szkole - należy przez to rozumieć publiczną szkołę oraz niepubliczną szkołę;] 

<27) szkole – należy przez to rozumieć publiczną i niepubliczną szkołę, o której mowa 

w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, publiczną szkołę 

artystyczną oraz niepubliczną szkołę artystyczną o uprawnieniach publicznej szkoły 

artystycznej;> 

28)  szkole dla dorosłych - należy przez to rozumieć szkołę dla dorosłych, o której mowa w 

art. 4 pkt 29 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 

[29)  szkole, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - należy przez 

to rozumieć szkołę podstawową dla dzieci i młodzieży, liceum ogólnokształcące dla dzieci i 

młodzieży, technikum, branżową szkołę I stopnia, branżową szkołę II stopnia i szkołę 

specjalną przysposabiającą do pracy; 

30)  szkole, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - należy 

przez to rozumieć szkołę podstawową dla dorosłych, liceum ogólnokształcące dla 

dorosłych i szkołę policealną;] 

<29) szkole, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – 

należy przez to rozumieć szkołę podstawową dla dzieci i młodzieży, liceum 

ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży, technikum, branżową szkołę I stopnia i szkołę 

specjalną przysposabiającą do pracy; 

30) szkole, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – 

należy przez to rozumieć szkołę podstawową dla dorosłych, liceum ogólnokształcące 

dla dorosłych, branżową szkołę II stopnia i szkołę policealną;> 

31)  środkach pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - należy przez to rozumieć środki, o 

których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 4 i 5a-5c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); 

32)  uczestniku zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - należy przez to rozumieć osobę 

posiadającą orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 
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33)  uczniu - należy przez to rozumieć także słuchacza [szkoły dla dorosłych] < szkoły dla 

dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej> oraz dziecko korzystające z 

wychowania przedszkolnego; 

34)  uczniu niepełnosprawnym - należy przez to rozumieć ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, o którym 

mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 

35)  wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie - należy przez to 

rozumieć wskaźnik, o którym mowa w art. 20 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; 

36)  wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie - należy przez to 

rozumieć wskaźnik, o którym mowa w art. 22 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

 

Art. 8. 

1. W roku budżetowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, 

o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy - Prawo 

oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie 

mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę 

jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, stanowią sumę: 

1)   środków przeznaczonych w roku budżetowym na prowadzenie przedszkoli, szkół i 

placówek - w przypadku przedszkoli specjalnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych specjalnych, szkół specjalnych i placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7 

ustawy - Prawo oświatowe, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego; 

2)   środków przeznaczonych w roku budżetowym na realizację zadań wynikających z zaleceń 

zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnych programach zajęć, o których mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 

ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882), i indywidualnych programach 

edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w art. 127 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe, 
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oraz zapewnienie warunków ich realizacji - w przypadku przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół, niewymienionych w pkt 1, oraz innych 

form wychowania przedszkolnego i poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 

poradni specjalistycznych, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego; 

3)   [środków przeznaczonych w roku budżetowym na realizację zadań innych niż określone w 

pkt 2, w szkołach z oddziałami specjalnymi i szkołach z oddziałami integracyjnymi, 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - w wysokości wyrażonej 

wzorem:] 

<środków przeznaczonych w roku budżetowym na realizację zadań innych niż 

określone w pkt 2, w szkołach z oddziałami specjalnymi, niebędących szkołami 

specjalnymi, szkołach z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych, 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – w wysokości wyrażonej 

wzorem:> 

  

w którym poszczególne symbole oznaczają: 

Śinne -  środki przeznaczane w roku budżetowym na realizację zadań innych niż 

określone w pkt 2, w tych szkołach, 

Ś -     środki przeznaczane w roku budżetowym w tych szkołach, 

SSI, -  kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego na uczniów oddziałów specjalnych i oddziałów 

integracyjnych w tych szkołach, 

SSIN -  kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych w tych 

szkołach, w zakresie wynikającym z posiadania przez tych uczniów orzeczeń o 

potrzebie kształcenia specjalnego, 

S -     kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego na uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych w tych szkołach. 

3. Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w ust. 1, 

stanowi sumę: 

1)   kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 

S

S-S
ŚŚ SINSIinne
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terytorialnego na uczniów przedszkoli specjalnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych specjalnych, oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych w 

szkołach, wychowanków placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy - Prawo 

oświatowe, i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach, o których 

mowa w art. 2 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe, prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, i 

2)   kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 

terytorialnego na: 

a)  uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oddziałów 

niewymienionych w pkt 1 w szkołach, 

b)  uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach wychowania 

przedszkolnego, szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach 

specjalistycznych, 

c)  uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przedszkoli 

niebędących przedszkolami specjalnymi, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych niebędących szkołami specjalnymi i innych form wychowania 

przedszkolnego 

-      prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie wynikającym z 

posiadania przez tych uczniów oraz uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeń o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych. 

 

[Rozdział 3 

Finansowanie niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz 

publicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez 

ministrów, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby 

fizyczne] 

 

<Rozdział 3 

Finansowanie placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek> 
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Uwaga: 

użyte w art. 10 w ust. 5–8 wyrazy [szkołę danego typu] zastępuje się 

wyrazami <szkołę danego typu, w której jest realizowany obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki,> 

 

Art. 10. 

1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, 

należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, gminy miejsko-

wiejskiej, gminy miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców albo 

miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę graniczącą: 

1)   będącą odpowiednio gminą wiejską, gminą miejsko-wiejską, gminą miejską, miastem na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców albo miastem na prawach powiatu powyżej 150 

tys. mieszkańców oraz 

2)   prowadzącą co najmniej jedno przedszkole, w którym zaplanowane wydatki bieżące 

finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie 

przekraczają 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędące przedszkolem 

specjalnym, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

gminie, przez który należy rozumieć najmniejszą wartość bezwzględną różnicy pomiędzy 

wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i 

wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie spełniającej 

warunki określone w pkt 1 i 2. 

2. W przypadku braku gminy spełniającej warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, 

przez najbliższą gminę prowadzącą przedszkole należy rozumieć w przypadku 

odpowiednio gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej, gminy miejskiej, miasta na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców albo miasta na prawach powiatu powyżej 150 

tys. mieszkańców gminę: 

1)   będącą odpowiednio gminą wiejską, gminą miejsko-wiejską, gminą miejską, miastem na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców albo miastem na prawach powiatu powyżej 150 

tys. mieszkańców oraz 

2)   prowadzącą co najmniej jedno przedszkole, w którym zaplanowane wydatki bieżące 

finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie 

przekraczają 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędące przedszkolem 
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specjalnym, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

gminie, przez który należy rozumieć najmniejszą wartość bezwzględną różnicy pomiędzy 

wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i 

wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie spełniającej 

warunki określone w pkt 1 i 2 

-   położoną na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca, w przypadku braku gminy 

położonej na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca - gminę położoną na terenie 

tego samego województwa co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy położonej na 

terenie tego samego województwa co gmina dotująca - na terenie innego województwa niż 

gmina dotująca. 

3. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższej gminie prowadzącej szkołę 

podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, należy przez to rozumieć w 

przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej, gminy miejskiej, 

miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców albo miasta na prawach powiatu 

powyżej 150 tys. mieszkańców gminę graniczącą: 

1)   będącą odpowiednio gminą wiejską, gminą miejsko-wiejską, gminą miejską, miastem na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców albo miastem na prawach powiatu powyżej 150 

tys. mieszkańców oraz 

2)   prowadzącą co najmniej jedną szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział 

przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają 50% jego zaplanowanych 

wydatków bieżących, niebędącą szkołą podstawową specjalną, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

gminie, przez który należy rozumieć najmniejszą wartość bezwzględną różnicy pomiędzy 

wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i 

wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie spełniającej 

warunki określone w pkt 1 i 2. 

4. W przypadku braku gminy spełniającej warunki, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lub 2, 

przez najbliższą gminę prowadzącą szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział 

przedszkolny, należy rozumieć w przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, gminy 

miejsko-wiejskiej, gminy miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców 

albo miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę: 
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1)   będącą odpowiednio gminą wiejską, gminą miejsko-wiejską, gminą miejską, miastem na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców albo miastem na prawach powiatu powyżej 150 

tys. mieszkańców oraz 

2)   prowadzącą co najmniej jedną szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział 

przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają 50% jego zaplanowanych 

wydatków bieżących, niebędącą szkołą podstawową specjalną, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

gminie, przez który należy rozumieć najmniejszą wartość bezwzględną różnicy pomiędzy 

wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i 

wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie spełniającej 

warunki określone w pkt 1 i 2 

-   położoną na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca, w przypadku braku gminy 

położonej na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca - gminę położoną na terenie 

tego samego województwa co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy położonej na 

terenie tego samego województwa co gmina dotująca - na terenie innego województwa niż 

gmina dotująca. 

5. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższej gminie prowadzącej szkołę danego 

typu niebędącą szkołą specjalną, należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio 

gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej, gminy miejskiej, miasta na prawach powiatu do 

150 tys. mieszkańców albo miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców 

gminę graniczącą: 

1)   będącą odpowiednio gminą wiejską, gminą miejsko-wiejską, gminą miejską, miastem na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców albo miastem na prawach powiatu powyżej 150 

tys. mieszkańców oraz 

2)   prowadzącą co najmniej jedną szkołę danego typu niebędącą szkołą specjalną, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

gminie, przez który należy rozumieć najmniejszą wartość bezwzględną różnicy pomiędzy 

wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i 

wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie spełniającej 

warunki określone w pkt 1 i 2. 

6. W przypadku braku gminy spełniającej warunki, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lub 2, 

przez najbliższą gminę prowadzącą szkołę danego typu niebędącą szkołą specjalną należy 
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rozumieć w przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej, gminy 

miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców albo miasta na prawach 

powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę: 

1)   będącą odpowiednio gminą wiejską, gminą miejsko-wiejską, gminą miejską, miastem na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców albo miastem na prawach powiatu powyżej 150 

tys. mieszkańców oraz 

2)   prowadzącą co najmniej jedną szkołę danego typu niebędącą szkołą specjalną, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

gminie, przez który należy rozumieć najmniejszą wartość bezwzględną różnicy pomiędzy 

wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i 

wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie spełniającej 

warunki określone w pkt 1 i 2 

-   położoną na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca, w przypadku braku gminy 

położonej na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca - gminę położoną na terenie 

tego samego województwa co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy położonej na 

terenie tego samego województwa co gmina dotująca - na terenie innego województwa niż 

gmina dotująca. 

7. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższym powiecie prowadzącym szkołę 

danego typu niebędącą szkołą specjalną, należy przez to rozumieć w przypadku 

odpowiednio powiatu niebędącego miastem na prawach powiatu, miasta na prawach 

powiatu do 150 tys. mieszkańców albo miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. 

mieszkańców powiat graniczący: 

1)   będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców albo miastem na prawach powiatu powyżej 150 

tys. mieszkańców oraz 

2)   prowadzący co najmniej jedną szkołę danego typu niebędącą szkołą specjalną, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

powiecie, przez który należy rozumieć najmniejszą wartość bezwzględną różnicy 

pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie 

dotującym i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie 

spełniającym warunki określone w pkt 1 i 2. 

8. W przypadku braku powiatu spełniającego warunki, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lub 2, 

przez najbliższy powiat prowadzący szkołę danego typu niebędącą szkołą specjalną należy 
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rozumieć w przypadku odpowiednio powiatu niebędącego miastem na prawach powiatu, 

miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców albo miasta na prawach powiatu 

powyżej 150 tys. mieszkańców powiat: 

1)   będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców albo miastem na prawach powiatu powyżej 150 

tys. mieszkańców oraz 

2)   prowadzący co najmniej jedną szkołę danego typu niebędącą szkołą specjalną, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

powiecie, przez który należy rozumieć najmniejszą wartość bezwzględną różnicy 

pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie 

dotującym i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie 

spełniającym warunki określone w pkt 1 i 2 

-   położony na terenie tego samego województwa co powiat dotujący, a w przypadku braku 

powiatu położonego na terenie tego samego województwa co powiat dotujący - na terenie 

innego województwa niż powiat dotujący. 

9. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższej gminie prowadzącej szkołę danego 

typu będącą szkołą specjalną, należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio gminy 

wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej, gminy miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 

tys. mieszkańców albo miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę 

graniczącą: 

1)   będącą odpowiednio gminą wiejską, gminą miejsko-wiejską, gminą miejską, miastem na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców albo miastem na prawach powiatu powyżej 150 

tys. mieszkańców oraz 

2)   prowadzącą co najmniej jedną szkołę danego typu będącą szkołą specjalną, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

gminie, przez który należy rozumieć najmniejszą wartość bezwzględną różnicy pomiędzy 

wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i 

wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie spełniającej 

warunki określone w pkt 1 i 2. 

10. W przypadku braku gminy spełniającej warunki, o których mowa w ust. 9 pkt 1 lub 2, 

przez najbliższą gminę prowadzącą szkołę danego typu będącą szkołą specjalną należy 

rozumieć w przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej, gminy 

miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców albo miasta na prawach 
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powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę: 

1)   będącą odpowiednio gminą wiejską, gminą miejsko-wiejską, gminą miejską, miastem na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców albo miastem na prawach powiatu powyżej 150 

tys. mieszkańców oraz 

2)   prowadzącą co najmniej jedną szkołę danego typu będącą szkołą specjalną, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

gminie, przez który należy rozumieć najmniejszą wartość bezwzględną różnicy pomiędzy 

wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i 

wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie spełniającej 

warunki określone w pkt 1 i 2 

-   położoną na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca, w przypadku braku gminy 

położonej na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca - gminę położoną na terenie 

tego samego województwa co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy położonej na 

terenie tego samego województwa co gmina dotująca - na terenie innego województwa niż 

gmina dotująca. 

11. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższym powiecie prowadzącym szkołę 

danego typu będącą szkołą specjalną, należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio 

powiatu niebędącego miastem na prawach powiatu, miasta na prawach powiatu do 150 tys. 

mieszkańców albo miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców powiat 

graniczący: 

1)   będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców albo miastem na prawach powiatu powyżej 150 

tys. mieszkańców oraz 

2)   prowadzący co najmniej jedną szkołę danego typu będącą szkołą specjalną, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

powiecie, przez który należy rozumieć najmniejszą wartość bezwzględną różnicy 

pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie 

dotującym i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie 

spełniającym warunki określone w pkt 1 i 2. 

12. W przypadku braku powiatu spełniającego warunki, o których mowa w ust. 11 pkt 1 lub 

2, przez najbliższy powiat prowadzący szkołę danego typu będącą szkołą specjalną należy 

rozumieć w przypadku odpowiednio powiatu niebędącego miastem na prawach powiatu, 

miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców albo miasta na prawach powiatu 
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powyżej 150 tys. mieszkańców powiat: 

1)   będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców albo miastem na prawach powiatu powyżej 150 

tys. mieszkańców oraz 

2)   prowadzący co najmniej jedną szkołę danego typu będącą szkołą specjalną, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

powiecie, przez który należy rozumieć najmniejszą wartość bezwzględną różnicy 

pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie 

dotującym i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie 

spełniającym warunki określone w pkt 1 i 2 

-   położony na terenie tego samego województwa co powiat dotujący, a w przypadku braku 

powiatu położonego na terenie tego samego województwa co powiat dotujący - na terenie 

innego województwa niż powiat dotujący. 

[13. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższym powiecie prowadzącym placówkę 

danego rodzaju, o której mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, należy przez 

to rozumieć w przypadku odpowiednio powiatu niebędącego miastem na prawach powiatu, 

miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców albo miasta na prawach powiatu 

powyżej 150 tys. mieszkańców powiat graniczący: 

1)   będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców albo miastem na prawach powiatu powyżej 150 

tys. mieszkańców oraz 

2)   prowadzący co najmniej jedną placówkę danego rodzaju, o której mowa w art. 2 pkt 7 i 8 

ustawy - Prawo oświatowe, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

powiecie, przez który należy rozumieć najmniejszą wartość bezwzględną różnicy pomiędzy 

wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i 

wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie spełniającym 

warunki określone w pkt 1 i 2. 

14. W przypadku braku powiatu spełniającego warunki, o których mowa w ust. 13 pkt 1 lub 2, 

przez najbliższy powiat prowadzący placówkę danego rodzaju, o której mowa w art. 2 pkt 

7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, należy rozumieć w przypadku odpowiednio powiatu 

niebędącego miastem na prawach powiatu, miasta na prawach powiatu do 150 tys. 

mieszkańców albo miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców powiat: 
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1)   będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców albo miastem na prawach powiatu powyżej 150 

tys. mieszkańców oraz 

2)   prowadzący co najmniej jedną placówkę danego rodzaju, o której mowa w art. 2 pkt 7 i 8 

ustawy - Prawo oświatowe, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

powiecie, przez który należy rozumieć najmniejszą wartość bezwzględną różnicy pomiędzy 

wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i 

wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie spełniającym 

warunki określone w pkt 1 i 2 

-   położony na terenie tego samego województwa co powiat dotujący, a w przypadku braku 

powiatu położonego na terenie tego samego województwa co powiat dotujący - na terenie 

innego województwa niż powiat dotujący.] 

15. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższej gminie prowadzącej szkołę, w 

której zorganizowano internat, należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio gminy 

wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej, gminy miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 

tys. mieszkańców albo miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę 

graniczącą: 

1)   będącą odpowiednio gminą wiejską, gminą miejsko-wiejską, gminą miejską, miastem na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców albo miastem na prawach powiatu powyżej 150 

tys. mieszkańców oraz 

2)   prowadzącą co najmniej jedną szkołę, w której zorganizowano internat, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

gminie, przez który należy rozumieć najmniejszą wartość bezwzględną różnicy pomiędzy 

wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i 

wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie spełniającej 

warunki określone w pkt 1 i 2. 

16. W przypadku braku gminy spełniającej warunki, o których mowa w ust. 15 pkt 1 lub 2, 

przez najbliższą gminę prowadzącą szkołę, w której zorganizowano internat, należy 

rozumieć w przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej, gminy 

miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców albo miasta na prawach 

powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę: 

1)   będącą odpowiednio gminą wiejską, gminą miejsko-wiejską, gminą miejską, miastem na 
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prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców albo miastem na prawach powiatu powyżej 150 

tys. mieszkańców oraz 

2)   prowadzącą co najmniej jedną szkołę, w której zorganizowano internat, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

gminie, przez który należy rozumieć najmniejszą wartość bezwzględną różnicy pomiędzy 

wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i 

wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie spełniającej 

warunki określone w pkt 1 i 2 

-   położoną na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca, w przypadku braku gminy 

położonej na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca - gminę położoną na terenie 

tego samego województwa co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy położonej na 

terenie tego samego województwa co gmina dotująca - na terenie innego województwa niż 

gmina dotująca. 

17. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższym powiecie prowadzącym szkołę, w 

której zorganizowano internat, należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio 

powiatu niebędącego miastem na prawach powiatu, miasta na prawach powiatu do 150 tys. 

mieszkańców albo miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców powiat 

graniczący: 

1)   będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców albo miastem na prawach powiatu powyżej 150 

tys. mieszkańców oraz 

2)   prowadzący co najmniej jedną szkołę, w której zorganizowano internat, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

powiecie, przez który należy rozumieć najmniejszą wartość bezwzględną różnicy 

pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie 

dotującym i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie 

spełniającym warunki określone w pkt 1 i 2. 

18. W przypadku braku powiatu spełniającego warunki, o których mowa w ust. 17 pkt 1 lub 

2, przez najbliższy powiat prowadzący szkołę, w której zorganizowano internat, należy 

rozumieć w przypadku odpowiednio powiatu niebędącego miastem na prawach powiatu, 

miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców albo miasta na prawach powiatu 

powyżej 150 tys. mieszkańców powiat: 

1)   będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na 
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prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców albo miastem na prawach powiatu powyżej 150 

tys. mieszkańców oraz 

2)   prowadzący co najmniej jedną szkołę, w której zorganizowano internat, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

powiecie, przez który należy rozumieć najmniejszą wartość bezwzględną różnicy 

pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie 

dotującym i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie 

spełniającym warunki określone w pkt 1 i 2 

-   położony na terenie tego samego województwa co powiat dotujący, a w przypadku braku 

powiatu położonego na terenie tego samego województwa co powiat dotujący - na terenie 

innego województwa niż powiat dotujący. 

[19. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia na stronie internetowej 

urzędu obsługującego tego ministra narzędzie pomocnicze w postaci elektronicznej 

aplikacji do ustalania, dla każdej gminy dotującej i każdego powiatu dotującego, wykazu 

odpowiednio gmin i powiatów: 

1)   spełniających warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 6 pkt 1, ust. 8 pkt 

1, ust. 10 pkt 1, ust. 12 pkt 1, ust. 14 pkt 1, ust. 16 pkt 1 i ust. 18 pkt 1, 

2)   spełniających warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, ust. 4 pkt 3, ust. 6 pkt 3, ust. 8 pkt 

3, ust. 10 pkt 3, ust. 12 pkt 3, ust. 14 pkt 3, ust. 16 pkt 3 i ust. 18 pkt 3 

-   uszeregowanych pod względem najbardziej zbliżonego wskaźnika dochodów podatkowych 

na jednego mieszkańca, z wyszczególnieniem prowadzonych przez te gminy i powiaty 

przedszkoli, szkół w podziale na typy, w tym szkół będących szkołami specjalnymi, szkół 

niebędących szkołami specjalnymi, szkół, w których zorganizowano oddział przedszkolny 

lub internat, oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe; 

wykaz jest ustalany na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 

dzień 30 września roku bazowego. 

20. Najbliższa gmina lub powiat, o których mowa w ust. 1-18, przekazuje gminie dotującej lub 

powiatowi dotującemu, o których mowa w art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 1 i 3, art. 18 ust. 1, art. 

19 ust. 1 i 3, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1 i 3, art. 25 ust. 1, 2, 4 i 8 oraz art. 28 ust. 1 i 3, 

dane niezbędne do wyliczenia podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12, oraz 

wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14, w terminie 30 dni od dnia 

wystąpienia przez gminę dotującą lub powiat dotujący o przekazanie tych danych.] 

<19. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia na stronie 
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internetowej urzędu obsługującego tego ministra narzędzie pomocnicze do ustalania, 

dla każdej gminy dotującej i każdego powiatu dotującego, wykazu odpowiednio gmin 

i powiatów: 

1) spełniających warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 6 pkt 1, ust. 8 

pkt 1, ust. 10 pkt 1, ust. 12 pkt 1, ust. 16 pkt 1 i ust. 18 pkt 1, 

2) spełniających warunki, o których mowa ust. 2 pkt 3, ust. 4 pkt 3, ust. 6 pkt 3, ust. 8 

pkt 3, ust. 10 pkt 3, ust. 12 pkt 3, ust. 16 pkt 3 i ust. 18 pkt 3 

– uszeregowanych pod względem najbardziej zbliżonego wskaźnika dochodów 

podatkowych na jednego mieszkańca, z wyszczególnieniem prowadzonych przez te 

gminy i powiaty przedszkoli, szkół w podziale na typy, w tym szkół będących 

szkołami specjalnymi, szkół niebędących szkołami specjalnymi oraz szkół, w których 

zorganizowano oddział przedszkolny lub internat; wykaz jest ustalany na podstawie 

danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku 

bazowego. 

20. Najbliższa gmina lub powiat, o których mowa w ust. 1–12 i 15–18, przekazuje gminie 

dotującej lub powiatowi dotującemu, o których mowa w art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 1 i 

3, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i 3, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1 i 3 oraz art. 25 ust. 1, 2, 4 i 

8, dane niezbędne do wyliczenia podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12, 

oraz wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14, w terminie 30 dni od dnia 

wystąpienia przez gminę dotującą lub powiat dotujący o przekazanie tych danych.> 

 

Art. 14. 

1. Wskaźnik zwiększający dla [szkół danego typu] <szkół danego typu, w których jest 

realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,> niebędących szkołami 

specjalnymi oblicza się według następującego wzoru: 

 

 

 

 wyrazy [
𝑆𝑡−1

𝐿𝑢𝑡−2
] zastępuje się wyrazami <

𝑆𝑡−1

𝐿𝑢𝑆𝑡−1
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w którym poszczególne symbole oznaczają: 

Wzt - wskaźnik zwiększający dla [szkół danego typu] <szkół danego typu, w których jest 

realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,> niebędących szkołami 

specjalnymi w roku budżetowym, 

Wbt-1 - wydatki bieżące poniesione w roku bazowym z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego na prowadzenie przez tę jednostkę [szkół danego typu] <szkół danego typu, 

w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,> niebędących 

szkołami specjalnymi, 

Ot-1 - wykonane w roku bazowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego dochody z 

tytułu opłat za wyżywienie w prowadzonych przez tę jednostkę [szkołach danego typu] 

<szkołach danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki,> niebędących szkołami specjalnymi, 

WbUEt-1 - poniesione w roku bazowym z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej na prowadzenie przez tę jednostkę [szkół danego typu] <szkół danego typu, 

w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,> niebędących 

szkołami specjalnymi, 

Dpt-1 - wykorzystaną w roku bazowym przez jednostkę samorządu terytorialnego kwotę 

dotacji, o której mowa w art. 55 ust. 3, dla prowadzonych przez tę jednostkę [szkół danego 

typu] <szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki,> niebędących szkołami specjalnymi, 

WbIt-1 - poniesione w roku bazowym z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów wprowadzonych przez tę 

jednostkę [szkołach danego typu] <szkołach danego typu, w których jest realizowany 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,> niebędących szkołami specjalnymi, 

WbPt-1 - poniesione w roku bazowym z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

wydatki bieżące na realizację programów rządowych, o których mowa w art. 90u ust. 1 

ustawy o systemie oświaty, w prowadzonych przez tę jednostkę [szkołach danego typu] 

<szkołach danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki,> niebędących szkołami specjalnymi, 

St-1 - kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 

terytorialnego w roku bazowym na prowadzenie przez tę jednostkę [szkół danego typu] 
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<szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki,> niebędących szkołami specjalnymi, bez uwzględnienia kwoty przewidzianej w 

części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na 

wychowanków internatów w prowadzonych przez tę jednostkę [szkołach danego typu] 

<szkołach danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki,> niebędących szkołami specjalnymi, 

<𝑳𝒖𝑺𝒕−𝟏 – liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i 

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, przyjętą do naliczenia części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku 

bazowym w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach 

danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, 

niebędących szkołami specjalnymi,> 

Lut-2 - liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji 

oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok bazowy, w 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego [szkołach danego typu] 

<szkołach danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki,> niebędących szkołami specjalnymi, 

Lut-1 - liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji 

oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego, w prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego [szkołach danego typu] <szkołach danego typu, w 

których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,> niebędących 

szkołami specjalnymi. 

2. Wskaźnik zwiększający dla [szkół danego typu] <szkół danego typu, w których jest 

realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,>  będących szkołami specjalnymi 

oblicza się według następującego wzoru: 
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– wyrazy [
𝑆𝑡−1

𝐿𝑢𝑡−2
] zastępuje się wyrazami <

𝑺𝒕−𝟏

𝑳𝒖𝑺𝒕−𝟏
>, 

 

w którym poszczególne symbole oznaczają: 

Wzt - wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu będących szkołami specjalnymi w roku 

budżetowym, 

Wbt-1 - wydatki bieżące poniesione w roku bazowym z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu będących szkołami 

specjalnymi, 

Ot-1 - wykonane w roku bazowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego dochody z 

tytułu opłat za wyżywienie w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu 

będących szkołami specjalnymi, 

WbUEt-1 - poniesione w roku bazowym z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu będących szkołami 

specjalnymi, 

Dpt-1 - wykorzystaną w roku bazowym przez jednostkę samorządu terytorialnego kwotę 

dotacji, o której mowa w art. 55 ust. 3, dla prowadzonych przez tę jednostkę szkół danego 

typu będących szkołami specjalnymi, 

WbIt-1- poniesione w roku bazowym z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki 

bieżące na finansowanie działalności internatów w prowadzonych przez tę jednostkę 

szkołach danego typu będących szkołami specjalnymi, 

WbPt-1 - poniesione w roku bazowym z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

wydatki bieżące na realizację programów rządowych, o których mowa w art. 90u ust. 1 

ustawy o systemie oświaty, w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu 

będących szkołami specjalnymi, 

St-1 - kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 

terytorialnego w roku bazowym na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu 

będących szkołami specjalnymi, bez uwzględnienia kwoty przewidzianej w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na wychowanków 

internatów w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu będących szkołami 

specjalnymi, 
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<𝑳𝒖𝑺𝒕−𝟏 – liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i 

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych przyjęta do naliczenia części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku 

bazowym w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach 

danego typu, będących szkołami specjalnymi,> 

Lut-2 - liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji 

oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok bazowy, w 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach danego typu będących 

szkołami specjalnymi, 

Lut-1 - liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji 

oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego, w prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego szkołach danego typu będących szkołami specjalnymi. 

3. Do kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 

terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, [nie wlicza się środków otrzymanych] < wlicza 

się środki otrzymane> z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w 

art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego. 

[4. W przypadku braku na terenie gminy odpowiednio szkoły danego typu niebędącej szkołą 

specjalną lub szkoły danego typu będącej szkołą specjalną prowadzonej przez tę gminę 

przyjmuje się wskaźnik zwiększający, o którym mowa w ust. 1 i 2, obliczony odpowiednio 

dla najbliższej gminy prowadzącej szkołę danego typu niebędącą szkołą specjalną lub dla 

najbliższej gminy prowadzącej szkołę danego typu będącą szkołą specjalną. 

5. W przypadku braku na terenie powiatu odpowiednio szkoły danego typu niebędącej szkołą 

specjalną lub szkoły danego typu będącej szkołą specjalną prowadzonej przez ten powiat 

przyjmuje się wskaźnik zwiększający, o którym mowa w ust. 1 i 2, obliczony odpowiednio 

dla najbliższego powiatu prowadzącego szkołę danego typu niebędącą szkołą specjalną lub 

dla najbliższego powiatu prowadzącego szkołę danego typu będącą szkołą specjalną.] 

<4. W przypadku braku na terenie gminy odpowiednio szkoły danego typu, w której jest 

realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędącej szkołą specjalną lub 

szkoły danego typu będącej szkołą specjalną, prowadzonej przez tę gminę, przyjmuje 

się wskaźnik zwiększający, o którym mowa w ust. 1 i 2, obliczony odpowiednio dla 
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najbliższej gminy prowadzącej szkołę danego typu, w której jest realizowany 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędącą szkołą specjalną lub dla 

najbliższej gminy prowadzącej szkołę danego typu będącą szkołą specjalną. 

5. W przypadku braku na terenie powiatu odpowiednio szkoły danego typu, w której 

jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędącej szkołą specjalną 

lub szkoły danego typu będącej szkołą specjalną, prowadzonej przez ten powiat, 

przyjmuje się wskaźnik zwiększający, o którym mowa w ust. 1 i 2, obliczony 

odpowiednio dla najbliższego powiatu prowadzącego szkołę danego typu, w której 

jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędącą szkołą specjalną 

lub dla najbliższego powiatu prowadzącego szkołę danego typu będącą szkołą 

specjalną.> 

6. W przypadku szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę miejsko-wiejską wskaźnik 

zwiększający, o którym mowa w ust. 1 i 2, oblicza się odrębnie dla szkoły podstawowej 

położonej na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców oraz dla szkoły podstawowej 

położonej na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców. 

7. W przypadku braku na terenie gminy miejsko-wiejskiej odpowiednio: 

1) szkoły podstawowej położonej na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców niebędącej 

szkołą specjalną, 

2) szkoły podstawowej położonej na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców będącej 

szkołą specjalną, 

3) szkoły podstawowej położonej na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców niebędącej 

szkołą specjalną, 

4) szkoły podstawowej położonej na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców będącej 

szkołą specjalną 

- prowadzonych przez tę gminę, przyjmuje się wskaźnik zwiększający, o którym mowa w 

ust. 1 i 2, obliczony odrębnie dla najbliższej gminy prowadzącej szkołę danego typu 

niebędącą szkołą specjalną albo dla najbliższej gminy prowadzącej [szkołę danego typu 

będącą szkołą specjalną] < szkołę danego typu, w której jest realizowany obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki, niebędącą szkołą specjalną> , z tym że najbliższą gminę 

ustala się odrębnie dla szkoły podstawowej położonej na terenie wsi i miasta do 5 tys. 

mieszkańców oraz dla szkoły podstawowej położonej na terenie miasta powyżej 5 tys. 

mieszkańców. 

8. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w ust. 1 i 2, w okresie do ostatniego dnia miesiąca 
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pierwszej aktualizacji, o którym mowa w art. 43 ust. 2 pkt 1, przyjmuje się w wysokości 

równej wskaźnikowi ustalonemu dla roku poprzedniego. 

9. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala się w zaokrągleniu do wartości 

tysięcznych, z tym że nie może być on mniejszy niż wartość 1. 

 

Art. 22. 

1. Dotację, o której mowa w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 21 ust. 1, przyznaje się po 

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta). Do ogłoszenia otwartego konkursu ofert stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909). 

2. Organ prowadzący niepubliczne przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano 

oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego, który przystępuje do 

otwartego konkursu ofert, składa zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których 

mowa odpowiednio w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 21 ust. 1, oraz podaje informację 

o planowanej liczbie uczniów. 

[3. Regulamin otwartego konkursu ofert oraz kryteria wyboru ofert określa rada gminy w 

drodze uchwały, uwzględniając konieczność zapewnienia jak najlepszych warunków 

realizacji wychowania przedszkolnego.] 

<3. Regulamin otwartego konkursu ofert oraz kryteria wyboru ofert określa rada gminy 

w drodze uchwały, uwzględniając konieczność zapewnienia jak najlepszych 

warunków realizacji wychowania przedszkolnego. Regulamin określa w 

szczególności: 

1) przewidywany okres, w jakim uczniowie będą mogli korzystać z placówek 

wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 21 

ust. 1, z tym że wskazane jest aby okres ten umożliwiał uczniowi uczęszczanie do 

danej placówki wychowania przedszkolnego do czasu zakończenia przez niego 

korzystania z wychowania przedszkolnego; 

2) miejsca, w których uczniowie będą kontynuowali wychowanie przedszkolne, 

po zakończeniu korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach 

wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 21 

ust. 1.> 

4. Gmina, która nie zapewnia wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić 
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możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, miejsca korzystania z wychowania 

przedszkolnego, jest obowiązana przeprowadzić otwarty konkurs ofert dla niepublicznych 

przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, lub 

innych form wychowania przedszkolnego. 

5. Informację o otrzymywaniu przez niepubliczne przedszkole, szkołę podstawową, w której 

zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego dotacji, 

o której mowa odpowiednio w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 21 ust. 1, wpisuje się do 

ewidencji, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe. Przepisy art. 168 

ust. 9 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio. 

6. Organ prowadzący niepubliczne przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano 

oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego, otrzymujące dotację, o 

której mowa odpowiednio w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 21 ust. 1, może 

zrezygnować ze spełniania przez to przedszkole, szkołę podstawową, w której 

zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego 

warunków, o których mowa odpowiednio w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 21 ust. 1, i 

pobierania tej dotacji, z końcem roku szkolnego, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu 

o zamiarze rezygnacji: rodziców uczniów placówki wychowania przedszkolnego, organu 

dotującego oraz kuratora oświaty, w terminie do dnia 31 sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym ma nastąpić ta rezygnacja. 

7. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć 

dotację, o której mowa odpowiednio w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 21 ust. 1, w 

przypadku stwierdzenia naruszenia przez niepubliczne przedszkole, szkołę podstawową, w 

której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego 

warunków, o których mowa odpowiednio w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 21 ust. 1. 

Cofnięcie dotacji następuje z urzędu lub na wniosek kuratora oświaty, po uprzednim 

wezwaniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) organu prowadzącego niepubliczne 

przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną 

formę wychowania przedszkolnego do zaprzestania naruszania warunków, o których 

mowa odpowiednio w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 21 ust. 1, w terminie nie 

dłuższym niż 3 miesiące. 

Art. 24. 

1. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego uzyskała informację, że uczeń placówki 

wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 16-21, jest uczniem więcej niż jednej 
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takiej placówki dotowanej przez tę jednostkę, występuje do tych placówek o uzyskanie od 

rodzica ucznia pisemnego oświadczenia wskazującego jedną z tych placówek jako 

placówkę, do której uczeń uczęszcza w danym roku szkolnym, i przekazanie go tej 

jednostce samorządu terytorialnego, w terminie 30 dni od dnia tego wystąpienia. 

2. Dotację, o której mowa w art. 16-21, od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje placówka wychowania przedszkolnego 

wskazana w oświadczeniu. 

[3. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie otrzymała oświadczenia, o którym mowa w 

ust. 1, dotację, o której mowa w art. 16-21, otrzymuje, do miesiąca poprzedzającego 

miesiąc udzielenia dotacji jednej placówce wychowania przedszkolnego, zgodnie z ust. 2, 

ta placówka wychowania przedszkolnego, w której uczeń jest wpisany na dany miesiąc do 

dziennika zajęć placówki wychowania przedszkolnego jako pierwszy.] 

<3. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie otrzymała oświadczenia, o którym 

mowa w ust. 1, dotację, o której mowa w art. 16–21, otrzymuje, do miesiąca 

poprzedzającego miesiąc udzielenia dotacji jednej placówce wychowania 

przedszkolnego, zgodnie z ust. 2, ta placówka wychowania przedszkolnego, w której 

uczeń jest wpisany do dziennika zajęć placówki wychowania przedszkolnego jako 

pierwszy. Jeżeli uczeń został wpisany do dziennika zajęć placówki wychowania 

przedszkolnego w tym samym terminie w więcej niż jednej placówce wychowania 

przedszkolnego, dotację, o której mowa w art. 16–21, otrzymuje placówka 

wychowania przedszkolnego wskazana przez jednostkę samorządu terytorialnego.> 

 

Art. 25. 

1. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

osoby fizyczne publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotację z 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, 

w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz wskaźnika 

zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1. 

2. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

osoby fizyczne publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki, będące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotację z 
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budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, 

w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz wskaźnika 

zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 2. 

3. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

osoby fizyczne publiczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotację z 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, 

w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. 

4. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

osoby fizyczne publiczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki, będące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotację z 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, 

w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz wskaźnika 

zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 2. 

[5. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

osoby fizyczne publiczne licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne 

niebędące szkołami specjalnymi otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 3, 

na każdego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał odpowiednio 

świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację z 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, 

w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że organ 

prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły 

odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę. 

Zaświadczenie wydaje niezwłocznie okręgowa komisja egzaminacyjna na wniosek organu 

prowadzącego szkołę.] 

<5. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 

oraz osoby fizyczne publiczne licea ogólnokształcące dla dorosłych, publiczne 

branżowe szkoły II stopnia i publiczne szkoły policealne, niebędące szkołami 
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specjalnymi, otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 3, na każdego 

ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał: 

1) świadectwo dojrzałości – w przypadku publicznego liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych i publicznej branżowej szkoły II stopnia, 

2) certyfikat kwalifikacji zawodowej z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w 

zakresie której kształcenie było prowadzone w branżowej szkole II stopnia – w 

przypadku publicznej branżowej szkoły II stopnia, 

3) dyplom zawodowy – w przypadku publicznej szkoły policealnej 

– dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem 

rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia, 

niebędącego uczniem niepełnosprawnym, w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, w którym ukończył on tę 

szkołę, należnej z tytułu uzyskania odpowiednio świadectwa dojrzałości, certyfikatu 

kwalifikacji zawodowej z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której 

kształcenie było prowadzone w branżowej szkole II stopnia, lub dyplomu 

zawodowego.> 

<5a. Dotacja na ucznia publicznej branżowej szkoły II stopnia, o której mowa w ust. 5, 

jest przyznawana odrębnie za uzyskanie przez niego świadectwa dojrzałości lub 

certyfikatu kwalifikacji zawodowej z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w 

zakresie której kształcenie było prowadzone w branżowej szkole II stopnia.> 

[6. Dotacja, o której mowa w ust. 5, jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia 

złożenia przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5, i może 

być wykorzystana także na refundację wydatków związanych z realizacją zadań szkoły, o 

których mowa w art. 35 ust. 1, poniesionych przez szkołę w okresie: 

1)   4 lat budżetowych poprzedzających rok wypłacenia dotacji - w przypadku dotacji 

przyznanej na ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych; 

2)   2 lat budżetowych poprzedzających rok wypłacenia dotacji - w przypadku dotacji 

przyznanej na ucznia szkoły policealnej.] 

<6. Dotacja, o której mowa w ust. 5, jest wypłacana jednorazowo, na rachunek bankowy 

szkoły, placówki lub zespołu szkół lub placówek, w terminie 30 dni od dnia złożenia 

przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia oraz kopii świadectwa ukończenia 

szkoły, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3, i może być wykorzystana także na 

refundację wydatków związanych z realizacją zadań szkoły, o których mowa w art. 
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35 ust. 1, poniesionych przez szkołę w okresie: 

1) 4 lat budżetowych poprzedzających rok wypłacenia dotacji – w przypadku dotacji 

przyznanej na ucznia publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych; 

2) 2 lat budżetowych poprzedzających rok wypłacenia dotacji – w przypadku dotacji 

przyznanej na ucznia publicznej branżowej szkoły II stopnia lub publicznej szkoły 

policealnej.> 

7. W przypadku publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach 

(semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja, o 

której mowa w ust. 1-4, przysługuje również na każdego absolwenta szkoły do końca roku 

szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę. 

8. Publiczne szkoły, o których mowa w ust. 1 i 2, w których zorganizowano internat, 

otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 1 i 2, na każdego wychowanka 

tego internatu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół 

organem rejestrującym, w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w 

których zorganizowano internat, nie niższej niż kwota przewidziana na takiego 

wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 

terytorialnego. 

9. W przypadku braku na terenie odpowiednio gminy lub powiatu szkoły, w której 

zorganizowano internat, prowadzonej odpowiednio przez gminę lub powiat, kwotę dotacji, 

o której mowa w ust. 8, określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla 

szkół, w których zorganizowano internat, odpowiednio w najbliższej gminie prowadzącej 

szkołę, w której zorganizowano internat, lub najbliższym powiecie prowadzącym szkołę, 

w której zorganizowano internat, nie niższej niż kwota przewidziana na takiego 

wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub 

powiatu. 

Art. 26. 

1. Niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, 

otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej 

dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na 

takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 

terytorialnego. 

2. Niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej [50% obowiązkowych 
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zajęć edukacyjnych w danym miesiącu] <50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w 

danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów 

wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty,> dotację z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w 

wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. 

3. Uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, o którym mowa w ust. 

2, potwierdza się na tych zajęciach ich [własnoręcznymi] < własnoręcznymi, czytelnymi> 

podpisami na listach obecności. 

4. Dotacja, o której mowa w ust. 2, przysługuje za lipiec i sierpień na każdego ucznia, który w 

czerwcu spełnił warunek, o którym mowa w ust. 2. 

[5. Niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne niebędące szkołami 

specjalnymi otrzymują niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 2, na każdego ucznia, 

niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał odpowiednio świadectwo 

dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości 

równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że organ prowadzący tę szkołę 

przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwa 

dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy 

od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę. Zaświadczenie wydaje niezwłocznie okręgowa 

komisja egzaminacyjna na wniosek organu prowadzącego szkołę.] 

<5. Niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych, niepubliczne branżowe szkoły II 

stopnia i niepubliczne szkoły policealne, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują, 

niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 2, na każdego ucznia, niebędącego 

uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał: 

1) świadectwo dojrzałości – w przypadku niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia, 

2) certyfikat kwalifikacji zawodowej z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w 

zakresie której kształcenie było prowadzone w branżowej szkole II stopnia – w 

przypadku niepublicznej branżowej szkoły II stopnia, 

3) dyplom zawodowy – w przypadku niepublicznej szkoły policealnej 

– dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem 
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rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia, 

niebędącego uczniem niepełnosprawnym, w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, w którym ukończył on tę 

szkołę, należnej z tytułu uzyskania odpowiednio świadectwa dojrzałości, certyfikatu 

kwalifikacji zawodowej z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której 

kształcenie było prowadzone w branżowej szkole II stopnia, lub dyplomu 

zawodowego.> 

<5a. Dotacja na ucznia niepublicznej branżowej szkoły II stopnia, o której mowa w ust. 

5, jest przyznawana odrębnie za uzyskanie przez niego świadectwa dojrzałości lub 

certyfikatu kwalifikacji zawodowej z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w 

zakresie której kształcenie było prowadzone w branżowej szkole II stopnia.> 

[6. Dotacja, o której mowa w ust. 5, jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia 

złożenia przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5, i może 

być wykorzystana także na refundację wydatków związanych z realizacją zadań szkoły, o 

których mowa w art. 35 ust. 1, poniesionych przez szkołę w okresie: 

1)   4 lat budżetowych poprzedzających rok wypłacenia dotacji - w przypadku dotacji 

przyznanej na ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych; 

2)   2 lat budżetowych poprzedzających rok wypłacenia dotacji - w przypadku dotacji 

przyznanej na ucznia szkoły policealnej.] 

<6. Dotacja, o której mowa w ust. 5, jest wypłacana jednorazowo, na rachunek bankowy 

szkoły, placówki lub zespołu szkół lub placówek, w terminie 30 dni od dnia złożenia 

przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia oraz kopii świadectwa ukończenia 

szkoły, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3, i może być wykorzystana także na 

refundację wydatków związanych z realizacją zadań szkoły, o których mowa w art. 

35 ust. 1, poniesionych przez szkołę w okresie: 

1) 4 lat budżetowych poprzedzających rok wypłacenia dotacji – w przypadku dotacji 

przyznanej na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych; 

2) 2 lat budżetowych poprzedzających rok wypłacenia dotacji – w przypadku dotacji 

przyznanej na ucznia niepublicznej branżowej szkoły II stopnia lub niepublicznej 

szkoły policealnej.> 

7. W przypadku niepublicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w 

klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, 

dotacja, o której mowa w ust. 1 i 2, przysługuje również na każdego absolwenta szkoły do 
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końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę. 

8. Niepubliczne szkoły, o których mowa w ust. 1, w których zorganizowano internat, 

otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 1, na każdego wychowanka tego 

internatu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół 

organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego 

wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Art. 27. 

1. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego uzyskała informację, że uczeń szkoły, o której 

mowa w art. 25 ust. 3 i 4 oraz art. 26 ust. 2, jest uczniem więcej niż jednej takiej szkoły 

dotowanej przez tę jednostkę, występuje do tych szkół o uzyskanie od rodzica ucznia albo 

pełnoletniego ucznia pisemnego oświadczenia wskazującego jedną z tych szkół jako 

szkołę, do której uczeń uczęszcza w danym roku szkolnym, i przekazanie go tej jednostce 

samorządu terytorialnego, w terminie 30 dni od dnia tego wystąpienia. 

2. Dotację, o której mowa w art. 25 ust. 3 i 4 oraz art. 26 ust. 2, od miesiąca następującego po 

miesiącu otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje szkoła wskazana 

w tym oświadczeniu. 

[3. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie otrzymała oświadczenia, o którym mowa w 

ust. 1, dotację, o której mowa w art. 25 ust. 3 i 4 oraz art. 26 ust. 2, otrzymuje, do miesiąca 

poprzedzającego miesiąc udzielenia dotacji jednej szkole, zgodnie z ust. 2, ta szkoła, w 

której uczeń jest wpisany na dany miesiąc do księgi uczniów jako pierwszy.] 

<3. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie otrzymała oświadczenia, o którym 

mowa w ust. 1, dotację, o której mowa w art. 25 ust. 3 i 4 oraz art. 26 ust. 2, 

otrzymuje, do miesiąca poprzedzającego miesiąc udzielenia dotacji jednej szkole, 

zgodnie z ust. 2, ta szkoła, w której uczeń jest wpisany do księgi uczniów jako 

pierwszy. Jeżeli uczeń został wpisany do księgi uczniów w tym samym terminie w 

więcej niż jednej szkole, dotację, o której mowa w art. 25 ust. 3 i 4 oraz art. 26 ust. 2, 

otrzymuje szkoła wskazana przez jednostkę samorządu terytorialnego.> 

 

Art. 31. 

[1. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

osoby fizyczne szkoły ponadpodstawowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe 

otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w 
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zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości 

stanowiącej sumę kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu 

na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który uczestniczył w kursie, 

oraz kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego 

słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał ten egzamin, pod warunkiem że 

organ prowadzący szkołę: 

1)   przekaże powiatowi informację o planowanej liczbie słuchaczy kwalifikacyjnego kursu 

zawodowego nie później niż do dnia 30 września roku bazowego; 

2)   przekaże dane do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku 

bazowego; przepisy art. 33 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio; 

3)   udokumentuje uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w 

zakresie danej kwalifikacji przez słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w 

terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie przez okręgową komisję egzaminacyjną; na wniosek organu prowadzącego 

szkołę okręgowa komisja egzaminacyjna wydaje niezwłocznie zaświadczenie o uzyskaniu 

świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez 

słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego.] 

<1. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 

oraz osoby fizyczne publiczne szkoły ponadpodstawowe prowadzące kwalifikacyjne 

kursy zawodowe, otrzymują na każdego słuchacza kwalifikacyjnego kursu 

zawodowego, dotację z budżetu powiatu w wysokości kwoty przewidzianej w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego 

kursu zawodowego, który uczestniczy w tym kursie. Dotację ustala się w wysokości 

kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej w roku budżetowym, w 

którym rozpoczyna się ten kurs.> 

<1a. Szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa 

w ust. 1, na każdego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał 

egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w 

wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na 

takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał ten egzamin. 

Dotację ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji 

ogólnej w roku budżetowym, w którym słuchacz ukończył ten kurs. 

1b. Przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje się do słuchacza branżowej szkoły II stopnia 
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realizującego obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy – 

Prawo oświatowe, w tym praktyczną naukę zawodu, w ramach 

kwalifikacyjnego kursu zawodowego.> 

[2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana jednorazowo, w terminie 30 dni od dnia 

złożenia powiatowi przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 

pkt 3, i może być wykorzystana także na refundację wydatków związanych z realizacją 

zadań szkoły, o których mowa w art. 35 ust. 1, poniesionych przez szkołę w okresie roku 

budżetowego poprzedzającego rok wypłacenia dotacji.] 

 

<Art. 31a. 

1. Niepubliczne szkoły ponadpodstawowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe 

otrzymują na każdego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał 

egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w 

wysokości stanowiącej sumę kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który 

uczestniczył w kursie, oraz kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który 

zdał ten egzamin. Dotację ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w części 

oświatowej subwencji ogólnej w roku budżetowym, w którym słuchacz ukończył ten 

kurs. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do słuchacza branżowej szkoły II stopnia realizującego 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe, 

w tym praktyczną naukę zawodu, w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 

 

Art. 31b. 

Dotacja, o której mowa w art. 31 ust. 1a i art. 31a ust. 1, jest wypłacana jednorazowo, na 

rachunek bankowy szkoły, placówki lub zespołu szkół lub placówek, w terminie 30 

dni od dnia złożenia powiatowi przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia, o 

którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 4, i może być wykorzystana także na refundację 

wydatków związanych z realizacją zadań szkoły, o których mowa w art. 35 ust. 1, 

poniesionych przez szkołę w okresie roku budżetowego poprzedzającego rok 
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wypłacenia dotacji.> 

Art. 32. 

1. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

osoby fizyczne publiczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3-6 i 10 ustawy - Prawo 

oświatowe, mogą otrzymywać dotacje z budżetu powiatu w wysokości i na zasadach 

ustalonych przez radę powiatu. 

[2. Niepubliczne szkoły nieposiadające uprawnień szkoły publicznej oraz niepubliczne 

placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3, 6 i 10 ustawy - Prawo oświatowe, mogą 

otrzymywać dotacje z budżetu powiatu w wysokości i na zasadach ustalonych przez radę 

powiatu.] 

<2. Branżowe szkoły II stopnia prowadzące kształcenie w formie dziennej, w których 

zorganizowano internat, oraz niepubliczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3, 

6, 10 ustawy – Prawo oświatowe, mogą otrzymywać dotacje z budżetu powiatu w 

wysokości i na zasadach ustalonych przez radę powiatu.> 

 

Art. 33. 

[1. Dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-30 i art. 32, są 

przekazywane, pod warunkiem że organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania 

przedszkolnego, szkołę oraz placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 6, 7 i 8 ustawy - Prawo 

oświatowe, przekaże: 

1)   organowi dotującemu informację o planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych nie później niż do dnia 30 września roku bazowego - w przypadku dotacji, 

o których mowa w art. 15, art. 17, art. 19, art. 21, art. 26 ust. 1, 2, 5 i 8, art. 29 i art. 30; 

2)   dane do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku 

bazowego - w przypadku dotacji, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-30 i 

art. 32.] 

<1. Dotacje, o których mowa w art. 15–21, art. 25, art. 26 i art. 28–32, są przekazywane, 

pod warunkiem że: 

1) organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę oraz 

placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 6–8 ustawy – Prawo oświatowe, przekaże 

organowi dotującemu informację o planowanej liczbie odpowiednio dzieci objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć 
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rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 

nie później niż do dnia 30 września roku bazowego – w przypadku dotacji, o których 

mowa w art. 15, art. 17, art. 19, art. 21, art. 26 ust. 1, 2, 5 i 8, art. 29, art. 30, art. 31 

ust. 1 i 1a oraz art. 31a ust. 1; 

2) przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła oraz placówka, o której 

mowa w art. 2 pkt 6–8 ustawy – Prawo oświatowe, przekaże dane do systemu 

informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego – w 

przypadku dotacji, o których mowa w art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–31a i art. 32; 

3)  organ prowadzący szkołę, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń, o którym 

mowa odpowiednio w art. 25 ust. 5 lub art. 26 ust. 5, ukończył odpowiednio publiczne 

lub niepubliczne: liceum ogólnokształcące dla dorosłych, branżową szkołę II stopnia 

lub szkołę policealną, przekaże: 

a) zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia, o którym mowa w art. 25 ust. 5 lub art. 26 

ust. 5, odpowiednio świadectwa dojrzałości, certyfikatu kwalifikacji zawodowej z 

kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której kształcenie było 

prowadzone w branżowej szkole II stopnia, lub dyplomu zawodowego, wydane 

niezwłocznie przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek organu 

prowadzącego tę szkołę, 

b) kopię świadectwa ukończenia szkoły, o której mowa w art. 25 ust. 5 lub art. 26 ust. 5, 

przez ucznia tej szkoły poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora tej 

szkoły, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o systemie 

oświaty 

– w przypadku dotacji, o której mowa w art. 25 ust. 5 i art. 26 ust. 5; 

4) organ prowadzący szkołę udokumentuje uzyskanie certyfikatu kwalifikacji 

zawodowej w zakresie danej kwalifikacji przez słuchacza kwalifikacyjnego kursu 

zawodowego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego 

przez okręgową komisję egzaminacyjną; na wniosek organu prowadzącego szkołę 

okręgowa komisja egzaminacyjna wydaje niezwłocznie zaświadczenie o uzyskaniu 

certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie danej kwalifikacji przez słuchacza 

kwalifikacyjnego kursu zawodowego – w przypadku dotacji, o których mowa w art. 

31 ust. 1a i art. 31a ust. 1.> 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do dotacji, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub 

art. 21 ust. 1, w roku, w którym dotacja została przyznana. 
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[3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do placówek wychowania przedszkolnego, szkół oraz 

placówek, o których mowa w art. 2 pkt 6, 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, które 

rozpoczynają działalność po dniu 30 września roku bazowego i uzyskały wpis do 

ewidencji, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, lub zezwolenie, o 

którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 lub art. 90 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, do dnia 30 

września roku bazowego. 

4. Na wniosek organu prowadzącego odpowiednio przedszkole, inną formę wychowania 

przedszkolnego, szkołę lub placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 6, 7 i 8 ustawy - Prawo 

oświatowe, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do 

udzielenia dotacji, o której mowa w art. 15, art. 17, art. 19, art. 21, art. 26 ust. 1, 2, 5 i 8, 

art. 29 i art. 30, może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminów, o których mowa w ust. 1, 

lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku 

budżetowego.] 

<3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do placówek wychowania przedszkolnego, szkół 

oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 6–8 ustawy – Prawo oświatowe, które 

rozpoczynają działalność po dniu 30 września roku bazowego i uzyskały, do dnia 30 

września roku bazowego, wpis do ewidencji, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy – 

Prawo oświatowe, lub na podstawie wniosku, złożonego do dnia 30 września roku 

bazowego, uzyskały zezwolenie, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 lub art. 90 ust. 1 

ustawy – Prawo oświatowe. 

4. Na wniosek organu prowadzącego odpowiednio przedszkole, inną formę wychowania 

przedszkolnego, szkołę lub placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 6–8 ustawy – Prawo 

oświatowe, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do 

udzielenia dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–

31a i art. 32, może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1, lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego 

roku budżetowego w przypadku nie przekazania informacji i danych, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.> 

Art. 34. 

[1. Dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8 oraz art. 28-

30, są przekazywane na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania 

przedszkolnego, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 6, 7 i 8 ustawy - Prawo 

oświatowe, lub zespołu szkół lub placówek, w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia 
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każdego miesiąca, z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie 

odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego. 

2. Dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8 oraz art. 28-

30, są przekazywane na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, 

wychowanka lub uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, będącego w danym 

miesiącu roku budżetowego dzieckiem objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju, 

uczniem, wychowankiem lub uczestnikiem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 

placówce wychowywania przedszkolnego, szkole lub placówce, o której mowa w art. 2 pkt 

6, 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe.] 

<1. Dotacje, o których mowa w art. 15–21, art. 25 ust. 1–4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28–

30 oraz 31 ust. 1, są przekazywane na rachunek bankowy przedszkola, innej formy 

wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 6–8 

ustawy – Prawo oświatowe, lub zespołu szkół lub placówek, w 12 częściach w terminie 

do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że części za styczeń i za grudzień są 

przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia 

roku budżetowego; w przypadku dotacji, o której mowa w art. 31 ust. 1, liczba części 

należnej dotacji jest równa liczbie miesięcy, w których prowadzony jest dany 

kwalifikacyjny kurs zawodowy. 

 2. Dotacje, o których mowa w art. 15–21, art. 25 ust. 1–4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28–

30 oraz art. 31 ust. 1, są przekazywane na każde dziecko objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, będącego w 

danym miesiącu roku budżetowego odpowiednio dzieckiem objętym wczesnym 

wspomaganiem rozwoju, uczniem, wychowankiem, uczestnikiem zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

odpowiednio w placówce wychowywania przedszkolnego, szkole lub placówce, o 

której mowa w art. 2 pkt 6–8 ustawy – Prawo oświatowe.> 

3. Jeżeli faktyczna liczba uczniów szkoły, o której mowa w art. 26 ust. 2, spełniających 

warunek uczestniczenia w co najmniej [50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym 

miesiącu] <50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których 

uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb 

ustawy o systemie oświaty> , jest inna niż liczba uczniów, na których zgodnie z ust. 2 

przekazano część dotacji na dany miesiąc, część dotacji na następny miesiąc jest 
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przekazywana na liczbę uczniów skorygowaną o różnicę między liczbą uczniów, na 

których zgodnie z ust. 2 przekazano część dotacji na dany miesiąc, a faktyczną liczbą 

uczniów szkoły, o której mowa w art. 26 ust. 2, spełniających warunek uczestniczenia w co 

najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu. 

4. Publiczne przedszkole lub szkoła przekazana do prowadzenia osobie prawnej niebędącej 

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

mowa w art. 9 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, otrzymuje dotacje, o których mowa 

odpowiednio w art. 15, art. 16 ust. 1 i 3, art. 18 ust. 1 i 3, art. 20 ust. 1, [art. 25 ust. 1-5 i 8 

oraz art. 30] < art. 25 ust. 1–5 i 8, art. 30 oraz art. 31 ust. 1>, od dnia przekazania tego 

przedszkola lub szkoły. 

Art. 35. 

1. [Dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-30 i art. 32, są 

przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, 

szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia 

specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:] 

 <1. Dotacje, o których mowa w art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–31a i art. 32, są 

przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania 

przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w 

tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane 

wyłącznie na:> 

1) pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, 

obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania 

przedszkolnego, szkoły lub placówki, w tym na: 

[a) wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej, w tym na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub 

placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania 

przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora 

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

przedszkolnego - w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie: 

– 250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 

ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1189) - w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, 

szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 1, 
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oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w 

art. 19 ust. 1, i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa 

w art. 21 ust. 1, 

– 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 

ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - w przypadku 

niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach 

podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, 

niewymienionych w tiret pierwszym, oraz niepublicznych szkół i placówek,] 

< a) roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę 

w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce w 

przeliczeniu na maksymalny wymiar czasu pracy – w wysokości nieprzekraczającej:  

– 250% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym 

mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 967) – w przypadku publicznych przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli, o 

których mowa w art. 17 ust. 1, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach 

podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1, i niepublicznych innych form 

wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1, 

–  150% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym 

mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w 

przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych 

szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego 

niewymienionych w tiret pierwszym, oraz niepublicznych szkół i placówek,> 

<aa) roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy 

cywilnoprawnej w publicznym lub niepublicznym przedszkolu, innej formie 

wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej 

publiczne lub niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, 

szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły 

lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego – w 

wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kwot określonych w lit. a,> 

[b) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o 

których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe;] 

< b) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o 
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których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz zadania, o którym 

mowa w art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. 

U. z 2017 r. 978, z późn. zm.),> 

2) [zakup środków trwałych] <pokrycie wydatków na zakup środków trwałych > oraz 

wartości niematerialnych i prawnych obejmujących: 

a) książki i inne zbiory biblioteczne, 

b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w 

placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, 

[c) sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci i młodzieży,] 

<c) sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 

rozwoju, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych,> 

d) meble, 

e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 

wielkości określonej zgodnie z art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 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. 

2. Przez wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należy rozumieć wydatki bieżące, o 

których mowa w art. 236 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

<2a. Maksymalny wymiar czasu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, oblicza się zgodnie 

z art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 

1000, 1076, 1608 i 1629), z uwzględnieniem art. 292 § 1 tej ustawy. 

2b. Wynagrodzenie osoby fizycznej, która w tym samym przedszkolu, innej formie 

wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce otrzymuje jednocześnie 

wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i aa, nie może łącznie przekroczyć 

wysokości określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a.> 

3. Dotacja, o której mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, [art. 28-30] < art. 28–31a > i art. 32, 

może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań 

określonych w ust. 1, poniesionych w roku budżetowym, na który dotacja została 

udzielona, niezależnie od tego, którego roku dotyczą te zadania. 

4. Dotacja, o której mowa w [art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-30] < art. 16–21, art. 25, 

art. 26, art. 28–31a > i art. 32, przekazana na uczniów i wychowanków, posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-
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wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach może być 

wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych 

z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy - Prawo 

oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w 

art. 36 ust. 17 ustawy - Prawo oświatowe. 

5. Przez wydatki, o których mowa w ust. 4, należy rozumieć w przypadku: 

1) przedszkoli specjalnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

specjalnych, szkół specjalnych oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy - 

Prawo oświatowe - wydatki, o których mowa w ust. 1; 

2) przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół, 

niewymienionych w pkt 1, innych form wychowania przedszkolnego oraz poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych - wydatki na realizację 

zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 

specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 

indywidualnych programach zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, oraz 

indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w art. 127 ust. 

3 ustawy - Prawo oświatowe, oraz zapewnienie warunków ich realizacji; 

3) przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, niewymienionych w 

pkt 1, oraz innych form wychowania przedszkolnego - oprócz wydatków, o których mowa 

w pkt 2, także wydatki na realizację zadań innych niż określone w pkt 2, w wysokości 

niezbędnej dla realizacji zadań tych placówek wychowania przedszkolnego w zakresie 

kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, w odniesieniu do 

uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub uczestników 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 

4) szkół niewymienionych w pkt 1 - oprócz wydatków, o których mowa w pkt 2, także 

wydatki na realizację zadań innych niż określone w pkt 2, w wysokości wyrażonej 

wzorem: 

 

w którym poszczególne symbole oznaczają: 

Winne - wydatki poniesione w danym roku budżetowym na realizację zadań innych niż 

określone w pkt 2 w tej szkole, 

   
S
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W - wydatki, o których mowa w ust. 1, poniesione w danym roku budżetowym w tej 

szkole, 

SSI - kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 

terytorialnego na uczniów oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych w tej szkole, 

SSIN - kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 

terytorialnego na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych tej szkoły, w zakresie wynikającym z 

posiadania przez tych uczniów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 

SON - kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 

terytorialnego na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

oddziałów niebędących oddziałami specjalnymi albo oddziałami integracyjnymi i 

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tej szkole, 

SONN - kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 

terytorialnego na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

oddziałów niebędących oddziałami specjalnymi albo oddziałami integracyjnymi i 

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tej szkole, w zakresie wynikającym z 

posiadania przez tych uczniów oraz uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych, 

S - kwotę części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianą dla jednostki samorządu 

terytorialnego na uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tej 

szkole. 

Art. 36. 

[1. Organ dotujący, o którym mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-30 i art. 32, może 

kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych zgodnie z art. 15-

21, art. 25, art. 26, art. 28-30 i art. 32.] 

<1. Organ dotujący, o którym mowa w art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–31a i art. 32, 

może kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych 

zgodnie z art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–31a i art. 32.> 

2. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do przedszkoli, 

innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej 

przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania w 

związku z przekazaną dotacją, a w przypadku szkół, o których mowa w art. 26 ust. 2- także 
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do wglądu do list obecności, o których mowa w art. 26 ust. 3, oraz ich weryfikacji. 

3. Przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła i placówka udostępnia 

dokumentację, o której mowa w ust. 2, oraz listy obecności, o których mowa w art. 26 ust. 

3, w terminie 14 dni od dnia zwrócenia się przez osobę upoważnioną do przeprowadzenia 

kontroli o udostępnienie tej dokumentacji. 

4. Organ dotujący, o którym mowa w ust. 1 - w związku z przeprowadzaniem kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez przedszkola, inne formy 

wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki – [może przetwarzać] < przetwarza> 

dane osobowe: 

[1) dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków i 

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych tych przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, znajdujące się w dokumentacji, o której 

mowa w ust. 2,] 

<1) dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, 

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i słuchaczy kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych odpowiednio tych przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego, szkół i placówek, znajdujące się w dokumentacji, o której mowa w 

ust. 2,> 

2) osób fizycznych zatrudnionych, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tych 

przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach lub placówkach 

oraz osób fizycznych prowadzących przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, 

szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełnią funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub 

placówki albo prowadzą zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, w związku z 

przeprowadzaniem kontroli w zakresie przeznaczania dotacji na wynagrodzenia, o których 

mowa w [art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a] < art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a i aa oraz ust. 2b > 

- w tym z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych służących do gromadzenia 

danych osobowych. 

5. Kontrola może obejmować okres 5 lat budżetowych poprzedzających rok budżetowy, w 

którym jest ona przeprowadzana. 

6. W przypadku utrudniania lub udaremniania przez szkołę, o której mowa w art. 26 ust. 2, 

niepubliczną placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 3, 6, 8 i 10 ustawy - Prawo oświatowe, 

lub przez organ prowadzący tę szkołę lub placówkę czynności kontrolnych, o których 

mowa w ust. 2, organ dotujący wzywa dyrektora tej szkoły lub placówki lub organ 
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prowadzący tę szkołę lub placówkę do zaprzestania tych działań w wyznaczonym terminie. 

7. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, organ dotujący wstrzymuje, 

w drodze decyzji administracyjnej, przekazywanie szkole, o której mowa w art. 26 ust. 2, 

lub niepublicznej placówce, o której mowa w art. 2 pkt 3, 6, 8 i 10 ustawy - Prawo 

oświatowe, dotacji do dnia umożliwienia przeprowadzenia w tej szkole lub placówce 

czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 2. 

8. Środki przekazane szkole, o której mowa w art. 26 ust. 2, lub niepublicznej placówce, o 

której mowa w art. 2 pkt 3, 6, 8 i 10 ustawy - Prawo oświatowe, za okres, którego 

dotyczyło wstrzymanie dotacji, mogą być wykorzystane wyłącznie na refundację 

wydatków związanych z realizacją zadań szkoły lub placówki, o których mowa w art. 35 

ust. 1, poniesionych przez szkołę lub placówkę w okresie roku budżetowego, w którym 

dotacja została wstrzymana. Jeżeli okres wstrzymania dotacji przypada na więcej niż jeden 

rok budżetowy, przekazane środki mogą być wykorzystane proporcjonalnie do okresów 

wstrzymania dotacji w poszczególnych latach budżetowych. 

 

[Art. 38. 

. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala tryb 

udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-30 i 

art. 32, oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w 

tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w 

rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 34 ust. 2, oraz termin i sposób 

rozliczenia wykorzystania dotacji. 

2. Organ dotujący, o którym mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-30 i art. 32, w 

związku z udzielaniem i rozliczaniem wykorzystania dotacji, o których mowa w art. 15-21, 

art. 25, art. 26, art. 28-30 i art. 32, może przetwarzać dane osobowe dzieci objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, 

szkół i placówek, w tym z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych służących do 

gromadzenia danych osobowych.] 

<Art. 38. 

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala tryb 
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udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–

31a i art. 32, oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o 

udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o 

liczbie odpowiednio dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, 

wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczy 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o których mowa w art. 34 ust. 2, oraz termin i 

sposób rozliczenia wykorzystania dotacji. 

2. Organ dotujący, o którym mowa w art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–31a i art. 32, w 

związku z udzielaniem i rozliczaniem wykorzystania dotacji, o których mowa w art. 

15–21, art. 25, art. 26, art. 28–31a i art. 32, przetwarza dane osobowe dzieci objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

odpowiednio w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach 

i placówkach, w tym z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych służących do 

gromadzenia danych osobowych.> 

Art. 39. 

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, może wyrazić 

zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa w: 

1) art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 21 ust. 1, art. 25 ust. 3 i 8 oraz 

art. 28 ust. 1 i 3, w odniesieniu do kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji 

ogólnej - w wysokości wyższej niż określona odpowiednio w art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 1, 

art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 21 ust. 1, art. 25 ust. 3 i 8 oraz art. 28 ust. 1 i 3, w 

odniesieniu do kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej; 

[2) art. 15, art. 16 ust. 3, art. 17 ust. 3 i 5, art. 18 ust. 3, art. 19 ust. 3 i 5, art. 20 ust. 1, 

art. 21 ust. 3, art. 25 ust. 5, art. 26 ust. 1, 2, 5 i 8, art. 29 ust. 1 i 2, art. 30 oraz art. 31 ust. 

1 - w wysokości wyższej niż określona odpowiednio w art. 15, art. 16 ust. 3, art. 17 ust. 3 i 

5, art. 18 ust. 3, art. 19 ust. 3 i 5, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 3, art. 25 ust. 5, art. 26 ust. 1, 2, 

5 i 8, art. 29 ust. 1 i 2, art. 30 oraz art. 31 ust. 1;] 

<2) art. 15, art. 16 ust. 3, art. 17 ust. 3 i 5, art. 18 ust. 3, art. 19 ust. 3 i 5, art. 20 ust. 1, 

art. 21 ust. 3, art. 25 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 26 ust. 1, 2, 5 i 8, art. 29 ust. 1 i 2, art. 30, art. 

31 ust. 1 i 1a oraz art. 31a ust. 1 – w wysokości wyższej niż określona odpowiednio w 

art. 15, art. 16 ust. 3, art. 17 ust. 3 i 5, art. 18 ust. 3, art. 19 ust. 3 i 5, art. 20 ust. 1, art. 
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21 ust. 3, art. 25 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 26 ust. 1, 2, 5 i 8, art. 29 ust. 1 i 2, art. 30, art. 31 

ust. 1 i 1a oraz art. 31a ust. 1;> 

3) art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 1 i 3, art. 18 ust. 1 oraz art. 19 ust. 1 i 3, w odniesieniu do ucznia 

przedszkola integracyjnego, ucznia oddziału integracyjnego w przedszkolu z oddziałami 

integracyjnymi lub ucznia oddziału przedszkolnego integracyjnego zorganizowanego w 

szkole podstawowej - w wysokości wyższej niż określona odpowiednio w art. 16 ust. 1, 

art. 17 ust. 1 i 3, art. 18 ust. 1 oraz art. 19 ust. 1 i 3. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji, o której 

mowa w: 

1) art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 21 ust. 1, art. 25 ust. 8 i art. 28 

ust. 1 i 3, w odniesieniu do podstawowej kwoty dotacji - w wysokości wyższej niż 

określona odpowiednio w art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 21 

ust. 1, art. 25 ust. 8 i art. 28 ust. 1 i 3, w odniesieniu do podstawowej kwoty dotacji; 

[2) art. 25 ust. 1, 2 i 4 - w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1, 2 i 4.] 

3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w uchwale, o której mowa w [ust. 2] 

< ust. 1 i 2> , ustala okres udzielania tej dotacji w wyższej wysokości. 

 

Art. 41. 

[1. Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych realizujące kształcenie 

ogólne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu państwa w wysokości równej 

podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych danego typu. 

2. Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych realizujące wyłącznie 

kształcenie artystyczne otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu państwa w 

wysokości nie niższej niż 25% podstawowej kwoty dotacji dla szkół artystycznych danego 

typu. 

3. Jeżeli minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie prowadzi 

szkoły artystycznej danego typu, kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1 i 2, określa się: 

1) w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach szkoły publicznej 

realizującej kształcenie ogólne - w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół 

artystycznych realizujących kształcenie ogólne; 

2) w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach szkoły publicznej 
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realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne - w wysokości nie niższej niż 25% 

podstawowej kwoty dotacji dla szkół artystycznych prowadzących wyłącznie kształcenie 

artystyczne. 

4. W niepublicznej artystycznej szkole policealnej uczestnictwo uczniów w obowiązkowych 

zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone na tych zajęciach ich własnoręcznymi 

podpisami na listach obecności.] 

<1. Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych 

realizujące kształcenie ogólne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu 

państwa w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych 

danego typu. 

2. Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych 

realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne otrzymują na każdego ucznia 

uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym 

miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na 

podstawie art. 44zq ustawy o systemie oświaty, w danym miesiącu, dotację z budżetu 

państwa w wysokości nie niższej niż 25% podstawowej kwoty dotacji dla szkół 

artystycznych danego typu. 

3. Jeżeli minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie 

prowadzi szkoły artystycznej danego typu, kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1 i 2, 

określa się: 

1) w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły 

artystycznej realizującej kształcenie ogólne – w wysokości równej podstawowej 

kwocie dotacji dla szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne; 

2) w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły 

artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne – w wysokości nie niższej 

niż 25% podstawowej kwoty dotacji dla szkół artystycznych prowadzących wyłącznie 

kształcenie artystyczne. 

4. W niepublicznej artystycznej szkole policealnej o uprawnieniach publicznej szkoły 

artystycznej uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych musi 

być potwierdzone na tych zajęciach ich własnoręcznymi, czytelnymi podpisami na 

listach obecności.> 

5. [Niepubliczne szkoły artystyczne, o których mowa w ust. 1] < Niepubliczne szkoły 

artystyczne o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych realizujące kształcenie 
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ogólne> , w których zorganizowano internat, otrzymują, niezależnie od dotacji, o której 

mowa w ust. 1, na każdego wychowanka tego internatu będącego uczniem szkoły 

artystycznej dotację z budżetu państwa w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji 

dla szkół artystycznych, w których zorganizowano internat. 

6. Niepubliczne szkoły artystyczne nieposiadające uprawnień [szkoły publicznej] <publicznej 

szkoły artystycznej> mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa. 

 

<Art. 41a. 

1. Specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy – Prawo 

oświatowe, oblicza wysokość i przekazuje dotacje, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3 

oraz art. 41 ust. 1, 2, 5 i 6. Specjalistyczna jednostka nadzoru weryfikuje i 

przeprowadza kontrole prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Dyrektor 

specjalistycznej jednostki nadzoru wydaje jako organ pierwszej instancji decyzje o 

zwrocie dotacji, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych. 

2. Kontrole prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, o których mowa w art. 40 

ust. 1 i 3 oraz art. 41 ust. 1, 2, 5 i 6, przeprowadza się na zasadach i w trybie 

określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.> 

 

Art. 42. 

1. Dotacje, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3 oraz art. 41 ust. 1, 2 i 5, są przekazywane na 

rachunek bankowy szkoły lub zespołu szkół w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia 

każdego miesiąca, z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie 

odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego. 

2. Do dotacji, o których mowa w: 

1) art. 40 ust. 1 i 3 - stosuje się odpowiednio art. 25 ust. 7, art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 1-3 oraz 

art. 36 ust. 1-5; 

2) art. 41 ust. 1, 2 i 5 - stosuje się odpowiednio art. 26 ust. 4 i 7, art. 33 ust. 1 pkt 1, art. 34 

ust. 2 i 3, [art. 35 ust. 1-3 oraz art. 36] <art. 35 ust. 1–3, art. 36 oraz art. 37> ; 

3) art. 41 ust. 6 - stosuje się odpowiednio art. 26 ust. 4 i 7, [art. 35 ust. 1-3 oraz art. 36] <art. 

35 ust. 1–3, art. 36 oraz art. 37>. 

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

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 
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1) tryb przekazywania przez organ prowadzący szkołę informacji niezbędnych dla ustalenia 

wysokości dotacji, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3 oraz art. 41 ust. 1, 2, 5 i 6, oraz wzór 

wniosku o udzielenie dotacji zawierającego te informacje, 

2) tryb udzielania oraz rozliczania wykorzystania dotacji, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3 

oraz art. 41 ust. 1, 2, 5 i 6, wzór składanego przez szkołę formularza zawierającego 

informację o liczbie uczniów i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej 

części dotacji przypadającej na dany miesiąc oraz wzór formularza rozliczenia 

wykorzystania tych dotacji, 

[3) tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, o 

których mowa w art. 40 ust. 1 i 3 oraz art. 41 ust. 1, 2, 5 i 6] 

- uwzględniając typy szkół, których informacje dotyczą, oraz odpowiedni stopień 

szczegółowości danych, możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i 

informatycznych nośników danych przy składaniu wniosku o udzielenie dotacji oraz 

rozliczaniu wykorzystania tych dotacji, a także konieczność zapewnienia weryfikacji 

prawidłowości wydatkowania środków publicznych i odpowiedniego udokumentowania 

przebiegu kontroli. 

Art. 43. 

1. [Kwota dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-

30, art. 40 i art. 41, ulega aktualizacji:] 

 <Kwota dotacji, o której mowa w art. 15–21, art. 25 ust. 1–4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, 

art. 28–30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41, ulega aktualizacji:> 

1) w wyniku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 i art. 13, 

dokonanej na podstawie art. 44 ust. 1; 

2) w wyniku zmiany kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostki samorządu terytorialnego, dokonanej na podstawie art. 45; 

3) w wyniku zmiany wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2, 

dokonanej na podstawie art. 14 ust. 8; 

4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

2. [Aktualizacji kwoty dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 

i 8, art. 28-30, art. 40 i art. 41, dokonuje się:] 

 <Aktualizacji kwoty dotacji, o której mowa w art. 15–21, art. 25 ust. 1–4 i 8, art. 26 

ust. 1, 2 i 8, art. 28–30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41, dokonuje się:> 

1) w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od 
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dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy, zwanym dalej "miesiącem 

pierwszej aktualizacji" - w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3; 

2) w październiku roku budżetowego - w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 1 pkt 

1; 

3) w dowolnym miesiącu roku budżetowego - w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 

1 pkt 4. 

3. [Zaktualizowana kwota dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 

1, 2 i 8, art. 28-30, art. 40 i art. 41, obowiązuje od:] 

 <Zaktualizowana kwota dotacji, o której mowa w art. 15–21, art. 25 ust. 1–4 i 8, art. 

26 ust. 1, 2 i 8, art. 28–30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41, obowiązuje od:> 

1) pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu pierwszej aktualizacji - w przypadku 

aktualizacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1; 

2) pierwszego dnia listopada roku budżetowego - w przypadku aktualizacji, o której mowa w 

ust. 2 pkt 2; 

3) pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu aktualizacji - w przypadku 

aktualizacji, o której mowa w ust. 2 pkt 3. 

[4. Jeżeli wysokość dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 

8, art. 28-30, art. 40 i art. 41, uległa zmianie, suma kolejnych przekazywanych części 

dotacji odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, 

wychowanka lub uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, począwszy od 

pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, stanowi różnicę pomiędzy 

wysokością dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 

ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 40 i art. 41, według stanu na pierwszy dzień obowiązywania 

zaktualizowanej kwoty dotacji, a sumą części dotacji przekazanych odpowiednio na 

dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka lub uczestnika 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od początku roku budżetowego do dnia 

poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji. 

5. W przypadku wyrównywania kwoty dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, 

art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 40 i art. 41, zgodnie z ust. 4, średnia arytmetyczna 

kolejnych przekazywanych części dotacji odpowiednio na dziecko objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka lub uczestnika zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty 

dotacji, może zwiększyć się maksymalnie o 50% albo zmniejszyć się maksymalnie o 25% 
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średniej arytmetycznej części dotacji przekazanych odpowiednio na dziecko objęte 

wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka lub uczestnika zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego 

pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.] 

<4. Jeżeli wysokość dotacji, o której mowa w art. 15–21, art. 25 ust. 1–4 i 8, art. 26 ust. 1, 

2 i 8, art. 28–30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41, uległa zmianie, suma kolejnych 

przekazywanych części dotacji odpowiednio na dziecko objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, począwszy od 

pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, stanowi różnicę 

pomiędzy wysokością dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 15–21, art. 25 ust. 1–

4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28–30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41, według stanu na 

pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, a sumą części dotacji 

przekazanych odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, 

ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchacza 

kwalifikacyjnego kursu zawodowego od początku roku budżetowego do dnia 

poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji. 

5. W przypadku wyrównywania kwoty dotacji, o której mowa w art. 15–21, art. 25 ust. 

1–4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28–30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41, zgodnie z ust. 4, 

średnia arytmetyczna kolejnych przekazywanych części dotacji odpowiednio na 

dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu 

zawodowego, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty 

dotacji, może zwiększyć się maksymalnie o 50% albo zmniejszyć się maksymalnie o 

25% średniej arytmetycznej części dotacji przekazanych odpowiednio na dziecko 

objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień 

obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.> 

 

Art. 45. 

Jeżeli ustawa budżetowa na rok budżetowy została ogłoszona po dniu 1 grudnia roku 

bazowego, wysokość dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, [art. 26 ust. 
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1, 2 i 8 oraz art. 28-30] < art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28–30 oraz art. 31 ust. 1>, w zakresie 

kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 

terytorialnego, ustala się: 

1) w okresie do ostatniego dnia miesiąca pierwszej aktualizacji - z uwzględnieniem kwoty 

przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 

terytorialnego w roku bazowym; 

2) w okresie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu pierwszej aktualizacji - 

z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. 

 

Art. 46. 

1. W Biuletynie Informacji Publicznej jednostki samorządu terytorialnego, która udziela 

dotacji, o których mowa w art. 16-21, art. 25 i art. 28, ogłasza się informację o: 

1) podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12, oraz jej aktualizacji dokonywanej na 

podstawie art. 44 ust. 1; 

2) statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, 

wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz jej aktualizacji 

dokonywanej na podstawie art. 11 ust. 2; 

3) wskaźniku zwiększającym, o którym mowa w art. 14 ust. 1, 2 i 8; 

4) najbliższej gminie lub najbliższym powiecie, [o których mowa w art. 10 ust. 1-18] <o 

których mowa w art. 10 ust. 1–12 i 15–18> oraz art. 14 ust. 7. 

2. W Biuletynie Informacji Publicznej specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w 

art. 53 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, ogłasza się informację o: 

1) podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 13, oraz jej aktualizacji dokonywanej na 

podstawie art. 44 ust. 1; 

2) statystycznej liczbie uczniów lub wychowanków oraz jej aktualizacji dokonywanej na 

podstawie art. 11 ust. 2. 

Art. 47. 

 Czynności podejmowane przez organ dotujący, o którym mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, 

art. 28-32, art. 40 i art. 41, w celu ustalenia wysokości lub przekazania dotacji, o których 

mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, [art. 28-32, art. 40 i art. 41] < art. 28–32 i art. 40–

41a>, stanowią czynności z zakresu administracji publicznej, o których mowa w art. 3 § 2 

pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 
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administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 i 1370). 

 

Art. 48. 

[1. W przypadku nieprzekazania dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-

31, art. 40 i art. 41, na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania 

przedszkolnego, szkoły, placówki lub zespołu szkół w terminie, o którym mowa 

odpowiednio w art. 25 ust. 6, art. 26 ust. 6, art. 31 ust. 2, art. 34 ust. 1 i art. 42 ust. 1, z 

winy organu, o którym mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31, art. 40 i art. 41, 

nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od 

dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin przekazania dotacji.] 

<1. W przypadku nieprzekazania dotacji, o której mowa w art. 15–21, art. 25, art. 26, 

art. 28–31a, art. 40 i art. 41, na rachunek bankowy przedszkola, innej formy 

wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki lub zespołu szkół w terminie, o którym 

mowa odpowiednio w art. 25 ust. 6, art. 26 ust. 6, art. 31b, art. 34 ust. 1 i art. 42 ust. 1, 

z winy organu, o którym mowa w art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–31a, art. 40, art. 

41 i art. 41a, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin 

przekazania dotacji.> 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku aktualizacji kwoty dotacji dokonanej na 

podstawie art. 43 ust. 1 oraz w przypadku wstrzymania dotacji na podstawie art. 36 ust. 7 

lub art. 37 ust. 2. 

Art. 51. 

1. Jeżeli do publicznego przedszkola, o którym mowa w art. 16 ust. 1, uczęszcza uczeń objęty 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest 

uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty 

dotacji udzielonej zgodnie z art. 16 ust. 1, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w 

art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. 

2. Jeżeli do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 1, uczęszcza uczeń 

objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w 

którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie 

jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa 

koszty dotacji udzielonej zgodnie z art. 17 ust. 1, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której 
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mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. 

3. Jeżeli do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 3, uczęszcza uczeń 

objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w 

którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie 

jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa 

koszty dotacji udzielonej zgodnie z art. 17 ust. 3, do wysokości iloczynu podstawowej 

kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego 

ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 

ust. 3, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając 

powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia 

na dany rok budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia 

kosztów udzielonej dotacji niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 3, 

zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje się 

wskaźnik procentowy w wysokości 75%. 

4. Jeżeli do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, o którym mowa w 

art. 18 ust. 1, uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy 

dotującej tę szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, który nie 

jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa 

koszty dotacji udzielonej zgodnie z art. 18 ust. 1, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której 

mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. 

5. Jeżeli do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w 

art. 19 ust. 1, uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy 

dotującej tę szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, który nie 

jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa 

koszty dotacji udzielonej zgodnie z art. 19 ust. 1, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której 

mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. 

6. Jeżeli do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w 

art. 19 ust. 3, uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy 

dotującej tę szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, który nie 

jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa 
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koszty dotacji udzielonej zgodnie żart. 19 ust. 3 do wysokości iloczynu podstawowej 

kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, 

określonej dla gminy dotującej, i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby 

dotowania niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział 

przedszkolny, o których mowa w art. 19 ust. 3, w gminie zobowiązanej do pokrycia 

kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której 

mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. W przypadku 

braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji niepublicznej 

szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 

19 ust. 3, zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje 

się wskaźnik procentowy w wysokości 75%. 

7. Jeżeli do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 20 ust. 

1, uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę inną 

formę wychowania przedszkolnego, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, 

której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art. 20 ust. 

1 do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy 

dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania publicznych 

innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 20 ust. 1, w gminie 

zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o 

kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok 

budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów 

udzielonej dotacji publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w 

art. 20 ust. 1, zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym 

przyjmuje się wskaźnik procentowy w wysokości 50%. 

8. Jeżeli do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 

ust. 1, uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w 

roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę 

inną formę wychowania przedszkolnego, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, 

gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z 

art. 21 ust. 1 do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej 

dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania 

niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1, 
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w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy 

iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany 

rok budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów 

udzielonej dotacji niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa 

w art. 21 ust. 1, zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym 

przyjmuje się wskaźnik procentowy w wysokości 50%. 

9. Jeżeli do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 

ust. 3, uczęszcza uczeń [w wieku do lat 5] < objęty wychowaniem przedszkolnym do 

końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat,> niebędący 

mieszkańcem gminy dotującej tę inną formę wychowania przedszkolnego, który nie jest 

uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty 

dotacji udzielonej zgodnie z art. 21 ust. 3 do wysokości iloczynu podstawowej kwoty 

dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego 

ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych innych form wychowania 

przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 3, w gminie zobowiązanej do pokrycia 

kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której 

mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. W przypadku 

braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji niepublicznej 

innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 3, zamiast 

wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje się wskaźnik 

procentowy w wysokości 40%. 

10. Gmina, o której mowa w ust. 1-9, w związku z pokrywaniem kosztów dotacji, udzielonej 

zgodnie z art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 1 i 3, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i 3, art. 20 ust. 1 i art. 

21 ust. 1 i 3, może przetwarzać dane osobowe uczniów placówek wychowania 

przedszkolnego, w tym z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych służących do 

gromadzenia danych osobowych. 

 

Art. 52. 

1. Rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów 

objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę: 

1) publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w 

czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - 



- 643 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Prawo oświatowe; 

2) publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla publicznych przedszkoli na 

podstawie art. 13 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe. 

2. Rada gminy może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o 

których mowa w ust. 1. 

3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż 1 zł [za godzinę zajęć] 

<za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania 

przedszkolnego>. 

4. Maksymalna wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3, podlega waloryzacji. Waloryzacja 

dokonywana po raz pierwszy polega na pomnożeniu kwoty opłaty, o której mowa w ust. 3, 

przez wskaźnik waloryzacji i zaokrągleniu w dół do pełnych groszy. Kolejne waloryzacje 

wysokości opłaty polegają na pomnożeniu kwoty opłaty z roku, w którym była 

dokonywana ostatnia waloryzacja, przez wskaźnik waloryzacji i zaokrągleniu w dół do 

pełnych groszy. Waloryzacji dokonuje się od dnia 1 września roku kalendarzowego, w 

którym ogłoszono wysokość wskaźnika waloryzacji ustalonego zgodnie z ust. 5 lub 6. 

5. Jeżeli średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określany 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120) za rok kalendarzowy, w którym była przeprowadzona 

ostatnia waloryzacja, a w przypadku waloryzacji dokonywanej po raz pierwszy - za rok 

2013, wyniósł co najmniej 110, to wartość tego wskaźnika podzieloną przez 100 przyjmuje 

się jako wskaźnik waloryzacji. 

6. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 5, nie został spełniony, to wskaźnik waloryzacji 

ustala się jako iloczyn podzielonych przez 100 wartości średniorocznych wskaźników cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określanych przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na 

podstawie art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszący co najmniej 1,1 w okresie od roku 

kalendarzowego, w którym była przeprowadzona ostatnia waloryzacja, do roku 

poprzedzającego termin waloryzacji, a w przypadku waloryzacji dokonywanej po raz 
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pierwszy, w okresie od roku 2013 do roku poprzedzającego termin waloryzacji. 

7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do końca marca roku, w którym 

jest dokonywana waloryzacja, o której mowa w ust. 4, wysokość wskaźnika waloryzacji 

oraz maksymalną wysokość kwoty opłaty, o której mowa w ust. 1, po waloryzacji. 

8. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

osoby fizyczne publiczne przedszkola, szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi 

oraz inne formy wychowania przedszkolnego pobierają opłaty za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w wysokości nie wyższej niż wysokość opłat ustalonych 

przez radę gminy na podstawie ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu 

dziecka w przedszkolu przekraczającą czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 

ustalony odpowiednio na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 ustawy - Prawo 

oświatowe. 

9. Organ prowadzący publiczne przedszkole, szkołę podstawową z oddziałami 

przedszkolnymi i inną formę wychowania przedszkolnego, niepubliczne przedszkole, o 

którym mowa w art. 17 ust. 1, niepubliczną szkołę podstawową z oddziałami 

przedszkolnymi, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub niepubliczną inną formę wychowania 

przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1, zwalnia rodziców w całości lub w części z 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, na warunkach określonych przez radę 

gminy na podstawie ust. 2. Organ prowadzący może upoważnić do udzielania tych 

zwolnień odpowiednio dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej. 

10. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego oraz osoba fizyczna 

prowadząca publiczne przedszkole, szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi i 

inną formę wychowania przedszkolnego, niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 

17 ust. 1, niepubliczną szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi, o której mowa w 

art. 19 ust. 1, lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w 

art. 21 ust. 1, może przyznać częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego również w przypadkach innych niż określone przez radę 

gminy na podstawie ust. 2. 

11. Rodzic zamierzający ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat, o którym 

mowa w ust. 2, przedstawia w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia 

uprawnienia do tego zwolnienia. 

12. Do ustalania opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania 
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przedszkolnego przepisy art. 106 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio. 

13. Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi i inne formy 

wychowania przedszkolnego, niepubliczne przedszkola, o których mowa w art. 17 ust. 1, 

niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, o których mowa w art. 19 

ust. 1, oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 

21 ust. 1, nie mogą pobierać opłat innych niż opłaty ustalone zgodnie z ust. 1, 2, 8, 12 i 14. 

14. Do przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi lub innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez organy, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 

17 ustawy - Prawo oświatowe, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-7, 9, 11 i 12, z tym 

że kompetencje rady gminy określone w ust. 1 i 2 wykonują te organy. 

15. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach 

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz 

opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe 

należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

Rozdział 7 

Wyposażenie [publicznych i niepublicznych szkół oraz szkolnych punktów konsultacyjnych] < 

szkół oraz szkół polskich> w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 

 

Art. 54. 

1. Uczniowie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących 

kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej 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. Uczniowie [szkolnych punktów konsultacyjnych]  < szkół polskich>, o których mowa w 

art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo oświatowe, oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 

5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają tym uczniom uzupełnienie 

wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej, 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. 47 ust. 3 pkt 1 
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ustawy - Prawo oświatowe. Do szkolnych punktów konsultacyjnych przepisy ust. 3 i 4 

oraz art. 64 stosuje się odpowiednio. 

3. Publiczna szkoła podstawowa i szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w 

zakresie szkoły podstawowej 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. 

4. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych określa dyrektor publicznej szkoły podstawowej i szkoły artystycznej 

realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, uwzględniając 

konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub 

materiałów. 

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do szkół dla dorosłych. 

 

Art. 71. 

1. Stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, o których mowa w art. 90c ust. 3 

pkt 1 ustawy o systemie oświaty, są finansowane z dochodów jednostek samorządu 

terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 4-6. 

2. Publiczne szkoły prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz osoby fizyczne otrzymują środki na stypendia za wyniki w nauce lub za 

osiągnięcia sportowe, o których mowa w art. 90c ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, w 

ramach dotacji, o której mowa w art. 25 ust. 1-4. 

3. Niepubliczne szkoły otrzymują środki na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 

sportowe, o których mowa w art. 90c ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, w ramach 

dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 1 i 2. 

4. W publicznych szkołach prowadzonych przez ministrów stypendia za wyniki w nauce lub 

za osiągnięcia sportowe, o których mowa w art. 90c ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie 

oświaty, są finansowane z budżetu państwa z części, których dysponentami są ci 

ministrowie. 

5. Publiczne szkoły artystyczne prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne otrzymują środki na stypendia za wyniki w 

nauce lub za osiągnięcia sportowe, o których mowa w art. 90c ust. 3 pkt 1 ustawy o 
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systemie oświaty, w ramach dotacji, o której mowa w art. 40 ust. 1. 

6. [Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych] < Niepubliczne 

szkoły artystyczne o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych> otrzymują 

środki na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, o których mowa w art. 

90c ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, w ramach dotacji, o której mowa w art. 41 ust. 

1 i 2. 

7. Stypendium Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w art. 90c ust. 3 pkt 2 ustawy o 

systemie oświaty, jest finansowane z budżetu państwa, a stypendium ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania oraz stypendium ministra właściwego do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego, o których mowa w art. 90c ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy o 

systemie oświaty, są finansowane z budżetu państwa z części, których dysponentami są ci 

ministrowie. 

Art. 81. 

W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1453) w art. 28 w ust. 6 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje 

się pkt 6 i 7 w brzmieniu: 

["6) zróżnicowania kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w 

zależności od prognozowanej nadwyżki lub deficytu zapotrzebowania na pracowników w 

danym zawodzie na wojewódzkim rynku pracy w stosunku do liczby kandydatów chętnych 

do podjęcia pracy;] 

<6) zróżnicowania kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w 

oparciu o prognozowane zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie na 

krajowym i wojewódzkim rynku pracy;> 

7) liczby uczniów, którzy zdali odpowiednio egzamin maturalny lub egzamin potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, szkołach 

policealnych oraz w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy 

zawodowe.". 

Art. 123. 

1. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych i 

niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe. 

[2. Oceny pracy nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego dokonuje się po raz 

pierwszy na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, do dnia 31 sierpnia 2021 r., a jeżeli nauczyciel w tym okresie 
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rozpocznie staż na kolejny stopień awansu zawodowego - po zakończeniu tego stażu. 

3. Oceny pracy nauczyciela dyplomowanego, który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się 

co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela 

dyplomowanego, dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w art. 6a ustawy 

zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 30 czerwca 2020 r.] 

<2. Oceny pracy nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego dokonuje się po 

raz pierwszy na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 76, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 31 sierpnia 2023 r., a jeżeli nauczyciel 

w tym okresie rozpocznie staż na kolejny stopień awansu zawodowego – po 

zakończeniu tego stażu. 

3. Oceny pracy nauczyciela dyplomowanego dokonuje się po raz pierwszy na zasadach 

określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, do dnia 30 czerwca 2022 r.> 

 

Art. 133. 

1. Dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości określonej w art. 33a ust. 1 ustawy zmienianej 

w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, po raz pierwszy przysługuje od dnia 1 

września 2022 r. 

2. W okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. dodatek za wyróżniającą 

pracę dla nauczyciela dyplomowanego zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć ustala się 

w wysokości: 

1) od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. - 3%, 

2) od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. - 6% 

- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. 

[3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje nauczycielowi dyplomowanemu 

legitymującemu się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia 

nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy dokonaną na zasadach 

określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą.] 

<3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje nauczycielowi dyplomowanemu 

legitymującemu się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania 

stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy dokonaną na 

zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym 
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niniejszą ustawą, w okresie ostatnich trzech lat pracy.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 

138, 650, 730, 1544, 1562 i 1669) 

Art. 191. 

1. W przypadku funkcjonariusza, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą, każdemu z 

dzieci będących na jego utrzymaniu, które w dniu jego śmierci spełniały warunki do 

uzyskania renty rodzinnej, Komendant SOP przyznaje pomoc finansową na kształcenie ze 

środków przeznaczonych na ten cel w budżecie SOP. 

[2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, przysługuje uczniom ponadpodstawowych szkół 

publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla 

dorosłych oraz słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników 

służb społecznych, oraz studentom szkół wyższych do czasu ukończenia kształcenia, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.] 

<2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, przysługuje uczniom i słuchaczom 

ponadpodstawowych szkół publicznych i niepublicznych oraz publicznych i 

niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły 

ponadpodstawowej, a także słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, 

oraz studentom szkół wyższych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż 

do ukończenia 25. roku życia.> 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki i tryb przyznawania pomocy, o której mowa w ust. 1, uwzględniając tryb 

przyznawania i wysokość pomocy w zależności od poziomu kształcenia i rodzaju szkoły. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 

1668 i 2024) 

Art. 69. 

1. Przyjęcie na studia następuje przez: 

1)   rekrutację; 
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2)   potwierdzenie efektów uczenia się; 

3)   przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej. 

2. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może być przyjęta osoba, 

która posiada: 

1)   świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach 

egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o 

systemie oświaty; 

2)   świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie 

nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 

<2a) świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie 

technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;> 

3)   świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z 

poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 

zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie 

oświaty; 

<3a) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z 

poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na 

poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;> 

4)   świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument 

uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560); 

5)   świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o 

której mowa w pkt 4; 

6)   świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający 

do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym 

uznawaniu wykształcenia; 

7)   świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu 

dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r. 

3. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia 

studiów. 

4. Przypisanie studenta do określonego kierunku studiów może nastąpić nie później niż od 

drugiego roku studiów. 
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Art. 70. 

1. Uczelnia ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób 

jej przeprowadzenia. Uchwała senatu jest udostępniana nie później niż do dnia 30 czerwca 

roku poprzedzającego rok akademicki, w którym ma się odbyć rekrutacja, a w przypadku 

utworzenia uczelni lub studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu - niezwłocznie. 

2. Uczelnia uwzględnia możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla osób, które 

ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na 

danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz 

których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został 

podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 

44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

[3. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie są 

wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości. Podstawę przyjęcia mogą również 

stanowić wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości i egzaminu lub 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Uczelnia ustala, jakie wyniki 

stanowią podstawę przyjęcia na studia, i podaje do wiadomości publicznej w terminie, o 

którym mowa w ust. 1. 

4. Uczelnia może przeprowadzić dodatkowo egzaminy wstępne w zakresie przedmiotów 

nieobjętych egzaminami, o których mowa w ust. 3, oraz w przypadku konieczności 

sprawdzenia uzdolnień artystycznych lub sprawności fizycznej. Informacje o 

przeprowadzeniu egzaminów wstępnych i ich zakresie uczelnia podaje do wiadomości 

publicznej w terminie, o którym mowa w ust. 1. Wyniki egzaminu wstępnego 

sprawdzającego uzdolnienia artystyczne lub sprawność fizyczną mogą stanowić do 100% 

łącznego wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji.] 

<3. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie są 

wyniki: 

1) egzaminu dojrzałości; 

2) egzaminu maturalnego; 

3) egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie; 

4) egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów 

zawodowych. 

Uczelnia ustala, jakie wyniki stanowią podstawę przyjęcia na studia, i podaje do 
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wiadomości publicznej w terminie, o którym mowa w ust. 1. 

4. Uczelnia może przeprowadzić dodatkowo egzaminy wstępne tylko w przypadku 

konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych, sprawności fizycznej lub 

szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów niesprawdzanych w trybie 

egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego albo egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy te nie mogą dotyczyć przedmiotów objętych 

egzaminem maturalnym lub kwalifikacji objętej egzaminem zawodowym lub 

egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Informacje 

o przeprowadzeniu egzaminów wstępnych i ich zakresie uczelnia podaje do 

wiadomości publicznej w terminie, o którym mowa w ust. 1. Wyniki egzaminu 

wstępnego sprawdzającego uzdolnienia artystyczne lub sprawność fizyczną mogą 

stanowić do 100% łącznego wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku 

rekrutacji.> 

<4a. Uczelnia może przeprowadzić egzaminy wstępne dla osób ubiegających się o 

przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na podstawie 

świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4–7, 

w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych, sprawności 

fizycznej lub szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów lub w zakresie 

nieobjętym wynikami egzaminu zagranicznego lub wynikami kształcenia ujętymi na 

tym świadectwie, dyplomie lub dokumencie. Informacje o przeprowadzeniu 

egzaminów wstępnych i ich zakresie uczelnia podaje do wiadomości publicznej w 

terminie, o którym mowa w ust. 1. Wyniki egzaminu wstępnego sprawdzającego 

uzdolnienia artystyczne lub sprawność fizyczną mogą stanowić do 100% łącznego 

wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji.> 

[5. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do wyników egzaminu zagranicznego lub wyników 

kształcenia, potwierdzonych dokumentem, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4-6.] 

<5. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do wyników egzaminu zagranicznego lub 

wyników kształcenia, potwierdzonych świadectwem, dyplomem lub innym 

dokumentem, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4–7.> 

6. Uczelnia publiczna: 

1)   określa zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia 

centralnego, 

2)   może określić zasady przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych 
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oraz ogólnopolskich 

- i podaje je do wiadomości publicznej w terminie, o którym mowa w ust. 1, z wyprzedzeniem 

co najmniej 4 lat. 

 

 

 


