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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

 Warszawa, 29 lipca 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych 

(druk nr 1261) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa wprowadza możliwość tworzenia nowego typu oddziałów szkolnych – 

oddziałów przygotowania wojskowego w szkołach publicznych i niepublicznych. 

Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego będzie wymagało zezwolenia Ministra 

Obrony Narodowej. Wymieniony minister będzie udzielał zezwolenia na prowadzenie 

oddziału szkolnego w drodze decyzji administracyjnej po zasięgnięciu opinii właściwego 

kuratora oświaty oraz szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Przepisy ustawy 

przewidują, że warunkiem udzielenia zezwolenia będzie: 

1) zapewnienie warunków i odpowiednio wykwalifikowanej kadry do prowadzenia 

szkolenia realizowanego w oddziale przygotowania wojskowego; 

2) występowanie potrzeb rekrutacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

w danym regionie; 

3) możliwość zapewnienia wsparcia w prowadzeniu zajęć praktycznych; 

4) pozytywna ocena dotychczasowej współpracy szkoły z jednostkami wojskowymi. 

Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego będzie 

składał organ prowadzący szkołę, w której ma być utworzony ten oddział. 

W myśl przepisów ustawy program szkolenia realizowany w oddziale przygotowania 

wojskowego, organizacja i formy zajęć, a także warunki realizacji zajęć praktycznych w tego 
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typu oddziałach szkolnych zostaną określone w rozporządzeniu wydanym przez Ministra 

Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania. 

Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przygotowania wojskowego zostanie 

przeprowadzone na rok szkolny 2020/2021. 

Ponadto ustawa wprowadza zmianę w ustawie z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203, z późn. zm.), która polega 

na upoważnieniu Ministra Obrony Narodowej do określenia, w drodze rozporządzenia, 

zakresu wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 84. posiedzeniu w efekcie rozpatrzenia poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 3548). 

Marszałek Sejmu skierował projekt do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży 

oraz Komisji Obrony Narodowej. Wymienione Komisje przeprowadziły pierwsze czytanie 

oraz rozpatrzyły projekt na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2019 r. i wniosły o jego uchwalenie 

w kształcenie zaproponowanym w sprawozdaniu (druk nr 3671). W odniesieniu 

do przedłożenia poselskiego materia projektu uległa zmianie w celu uwzględnienia 

stanowiska rządu wobec projektowanych regulacji. Zmiany te polegały między innymi na: 

1) doprecyzowaniu kompetencji Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania w zakresie warunków i zasad funkcjonowania 

oddziałów przygotowania wojskowego w szkołach ponadpodstawowych; 

2) sprecyzowaniu zasad rekrutacji; 

3) rozstrzygnięciu kwestii dotyczących sprawowania nadzoru pedagogicznego nad tego 

typu oddziałami; 

4) określeniu kompetencji organów samorządu terytorialnego; 

5) uszczegółowieniu zasad rekrutacji do tego typu oddziałów 

6)  wprowadzeniu zmiany w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych. 

W trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 18 lipca 2019 r. zostało 

zgłoszonych 10 poprawek i w związku z tym projekt został przekazany do wymienionych 
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Komisji w celu przedstawienia dodatkowego sprawozdania (druk numer 3671-A). Poprawki 

te miały na celu rozszerzenie regulacji dotyczącej wprowadzenia nowych oddziałów 

szkolnych o odziały przygotowania służb mundurowych. 

Podczas głosowania w dniu 19 lipca 2019 r. poprawki nie uzyskały poparcia. 

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 411 posłów, 2 było przeciwko, 2 wstrzymało się 

głosu. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

W myśl dodawanego art. 28a ust. 11 (art. 1 pkt 4) cofnięcie zezwolenia jest 

równoznaczne z likwidacją oddziału przygotowania wojskowego. Przepisy ustawy 

nie precyzują, na jakich zasadach uczniowie likwidowanego oddziału będą mogli 

kontynuować naukę. Wydaje się, że kwestia ta wymaga wyjaśnienia i ewentualnego 

doprecyzowania. 

  

 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


