
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do  ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

 

o pracy na statkach rybackich 

 

(druk nr 1307) 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) 

 

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. 
(52)

 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. 
(53)

 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 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. 
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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. 
(54)

 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 

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. 
(55)

 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. 
(56)

 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. 
(57)

 Programy nauczania zawodów podstawowych dla rybołówstwa mogą być 

dopuszczone do użytku w danej szkole po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra 

właściwego do spraw rybołówstwa.] 
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<11. Programy nauczania zawodów podstawowych dla rybołówstwa mogą być 

dopuszczone do użytku w danej szkole po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra 

właściwego do spraw rybołówstwa w zakresie zgodności z postanowieniami 

konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw 

oraz pełnienia wacht.> 

 

 

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1452 i 

1702) 

Art. 11. 

1. Statek może być używany w żegludze morskiej, jeżeli odpowiada wymaganiom 

bezpieczeństwa w zakresie jego budowy, stałych urządzeń i wyposażenia oraz warunkom 

życia i pracy na statku określonym w: 

1)   umowach międzynarodowych; 

2)    przepisach ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 32); 

3)   przepisach ustawy. 

2. Wymagań określonych w Konwencji MLC, dotyczących warunków zakwaterowania i 

zaplecza rekreacyjnego, mogą nie spełniać statki zbudowane przed dniem 20 sierpnia 

2013 r., które spełniają wymagania określone w: 

1)   Konwencji nr 92 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pomieszczenia 

załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 

r. (Dz. U. z 1954 r. poz. 202); 

2)   Konwencji nr 133 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pomieszczenia 

załogi na statku (postanowienia uzupełniające), przyjętej w Genewie dnia 30 

października 1970 r. (Dz. U. z 1994 r. poz. 512). 

2a. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może uznać za obowiązujące przepisy 

techniczne w zakresie budowy statków podlegających umowom międzynarodowym i 

stałych platform wiertniczych, ich urządzeń i wyposażenia, wydawane przez organizację, 

w przypadku gdy zapewniają one bezpieczeństwo tych statków i platform. 

<2b. Wymagań określonych w Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze 

rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji 

Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. poz. …), dotyczących warunków 
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zakwaterowania i zaplecza rekreacyjnego, mogą nie spełniać statki rybackie 

o długości co najmniej 24 m oraz statki rybackie zbudowane przed dniem 15 

listopada 2019 r., pod warunkiem że spełniają wymagania, o których mowa w art. 

12.> 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, kierując się koniecznością zapewnienia 

bezpieczeństwa statków i stałych platform wiertniczych oraz życia i zdrowia osób na tych 

statkach i platformach, może, w drodze rozporządzenia: 

1)   uznać za obowiązujące przepisy uznanej organizacji, jeżeli spełnione są szczegółowe 

warunki określone w przepisach wydanych na podstawie pkt 2; 

2)   określić szczegółowe warunki i sposób uznawania przepisów technicznych wydanych 

przez organizację za spełniające wymagania bezpieczeństwa, mając na uwadze 

posiadane uznanie Komisji Europejskiej przez tę organizację; 

3)   zwiększyć wymagania wobec statków podlegających umowom międzynarodowym, w 

zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia w stosunku do wymagań 

określonych tymi umowami, zgodnie z ich przepisami; 

4)   wyłączyć statki podlegające umowom międzynarodowym spod działania niektórych 

postanowień tych umów, zgodnie z ich przepisami. 

4. W przypadku uznania przepisów klasyfikacyjnych organizacji innej niż uznana 

organizacja, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej przekazuje informację w tej 

sprawie Komisji Europejskiej oraz pozostałym państwom członkowskim Unii 

Europejskiej. 

 

 

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616 i 2245) 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1)
 Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywy: 

1) dyrektywę Rady 92/29/EWG z dnia 31 marca 1992 r. dotyczącą minimalnych wymagań w dziedzinie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu poprawy opieki medycznej na statkach (Dz. Urz. WE L 113 z 

30.04.1992, str. 19, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 21); 

2) dyrektywę Rady 1999/63/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. dotyczącą Umowy w sprawie organizacji czasu pracy 

marynarzy przyjętej przez Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) i Federację 

Związków Zawodowych Pracowników Transportu w Unii Europejskiej (FST) - Załącznik: Umowa 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.319399&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.319360&full=1
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Europejska w sprawie organizacji czasu pracy marynarzy (Dz. Urz. WE L 167 z 02.07.1999, str. 33, z późn. 

zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 3, str. 363); 

3) dyrektywę 1999/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. dotyczącą egzekwowania 

przepisów odnoszących się do godzin pracy marynarzy na pokładach statków zawijających do portów 

Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 14 z 20.01.2000, str. 29; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 3, 

str. 407); 

4) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (Dz. Urz. UE L 323 z 03.12.2008, str. 33, z późn. zm.); 

5) dyrektywę Rady 2009/13/WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między 

Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników 

Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 

1999/63/WE (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2009, str. 30); 

6) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie kontroli 

przeprowadzanej przez państwo portu (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 57, z późn. zm.); 

7) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/54/UE z dnia 20 listopada 2013 r. dotyczącą pewnych 

obowiązków państwa bandery w zakresie zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r. oraz jej 

egzekwowania (Dz. Urz. UE L 329 z 10.12.2013, str. 1) [.] <;> 

<8) dyrektywę Rady (UE) 2018/131 z dnia 23 stycznia 2018 r. wdrażającą Umowę zawartą między 

Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników 

Transportu (ETF) w sprawie zmiany dyrektywy Rady 2009/13/WE zgodnie z wprowadzonymi w 2014 

r. poprawkami do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., zatwierdzonymi przez Międzynarodową 

Konferencję Pracy w dniu 11 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 22 z 26.01.2018, str. 28).> 

 

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 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.319361&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.725327&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.765704&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.767681&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1269835&full=1


- 6 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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)   
(2)

 praktykancie - należy przez to rozumieć ucznia szkoły ponadpodstawowej lub 

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 

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.] 

<6) praktykancie – należy przez to rozumieć: 

a)  ucznia szkoły ponadpodstawowej oraz kandydata i studenta uczelni, o których 

mowa w art. 74 ust. 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 lub na podstawie 

umowy zawartej bezpośrednio między praktykantem a tym armatorem, 

b)  każdego innego ucznia oraz kandydata i studenta, odbywającego praktykę 

zawodową na statku armatora na podstawie umowy zawartej między szkołą lub 
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uczelnią a tym armatorem lub na podstawie umowy zawartej bezpośrednio 

między praktykantem 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 

wyłącznie specjalną służbę państwową, 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. 3. 

1. Na statku może być zatrudniona osoba, która ukończyła 18 lat. 

2. Marynarz może być zatrudniony na statku, jeżeli posiada: 

1)   dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe; 

2)   ważne świadectwo zdrowia; 

3)   ważną książeczkę żeglarską. 

3. Dopuszcza się zatrudnienie na statku młodocianego, który ukończył 16 lat, wyłącznie w 

celu przygotowania zawodowego. 

[4. Na statku mogą odbywać praktykę zawodową praktykanci, zgodnie z programem 

nauczania szkoły lub kształcenia na kierunku studiów wyższych w uczelni, o której mowa 

w art. 74 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, 

zwanej dalej "uczelnią".] 

<4. Na statku mogą odbywać praktykę zawodową praktykanci.> 

 

Art. 4. 

1. Na statku może być zatrudniony marynarz, który w wyniku badania lekarskiego został 

uznany za zdolnego do pracy na statku. 

2. Stan zdrowia marynarza potwierdza orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa 

zdrowia, podpisane przez uprawnionego lekarza. 

<2a. Świadectwa zdrowia rejestruje i wydaje w systemie kontrolno-informacyjnym dla 

portów polskich (PHICS) uprawniony lekarz.> 
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3. Do przeprowadzania badań lekarskich w celu wydawania świadectw zdrowia są uprawnieni 

lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej, 

medycyny pracy, medycyny transportu lub spełniający dodatkowe wymagania 

kwalifikacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu 

pracy. 

4. W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz może skierować marynarza na 

konsultacje do lekarza specjalisty lub psychologa albo zlecić przeprowadzenie 

pomocniczych badań diagnostycznych. 

5. Świadectwo zdrowia wydaje się na okres 2 lat, a w przypadku gdy osoba ubiegająca się o 

zatrudnienie na statku nie ukończyła 18 lat - na okres 1 roku. 

6. Marynarzowi, który ukończył 50 lat, oraz marynarzowi, którego stan zdrowia, według 

uprawnionego lekarza, nie pozwala na wydanie świadectwa zdrowia na okres 2 lat, 

świadectwo zdrowia może być wydane na okres krótszy niż 2 lata. 

7. Badanie lekarskie w zakresie dotyczącym zdolności do rozpoznawania kolorów jest ważne 

w okresie nie dłuższym niż 6 lat. 

8. W świadectwie zdrowia stwierdza się zdolność albo brak zdolności marynarza do pracy na 

statku na określonym stanowisku pracy oraz ograniczenia dotyczące zdolności do pracy, 

w szczególności w odniesieniu do czasu pracy lub zakresu obowiązków, jeżeli takie 

występują. 

9. Świadectwo zdrowia sporządza się w języku polskim i angielskim. 

10. Koszty przeprowadzenia badania lekarskiego w celu wydania świadectwa zdrowia ponosi 

armator. 

11. Świadectwo zdrowia wydane w innym państwie uznaje się za równoważne ze 

świadectwem zdrowia wydanym na podstawie ustawy, jeżeli spełnia ono zasadnicze 

wymagania określone w 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), zwanej dalej "Konwencją STCW". 

 

Art. 5. 

1. Marynarzowi oraz armatorowi, który skierował marynarza na badanie lekarskie, służy 

odwołanie od świadectwa zdrowia. 
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1a. 
(4)

 Kandydatowi do szkoły ponadpodstawowej, uczniowi szkoły ponadpodstawowej oraz 

dyrektorowi szkoły, o których mowa w art. 4a ust. 4, służy odwołanie od świadectwa 

zdrowia. 

2. 
(5)

 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)   
(6)

 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. 
(7)

 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] 

<3) wzór świadectwa zdrowia oraz tryb rejestracji i wydawania świadectw 

w systemie informacyjno-kontrolnym dla portów polskich (PHICS)> 

- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego i kompleksowego przebiegu 

badań lekarskich oraz konieczność posiadania i dokumentowania przez marynarzy 
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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. 

 

Art. 94b. 

1. Jeżeli inspekcja odnowieniowa została zakończona w okresie 3 miesięcy przed dniem 

upływu ważności certyfikatu, nowy certyfikat jest ważny od dnia zakończenia inspekcji 

przez okres nieprzekraczający 5 lat, licząc od dnia upływu ważności certyfikatu. 

2. Jeżeli inspekcja odnowieniowa została zakończona wcześniej niż 3 miesiące przed dniem 

upływu ważności certyfikatu, nowy certyfikat jest ważny przez okres nieprzekraczający 5 

lat, licząc od dnia zakończenia inspekcji. 

<3. Jeżeli mimo pozytywnych wyników inspekcji odnowieniowej nowy certyfikat nie 

może zostać dostarczony na statek przed upływem ważności certyfikatu, organ 

inspekcyjny może przedłużyć ważność certyfikatu na okres nieprzekraczający 5 

miesięcy. Okres ważności nowego certyfikatu ustala się zgodnie z ust. 1 i 2.> 

 

Art. 100. 

1. Do stosunków pracy na statkach niekonwencyjnych stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy dotyczące: 

[1)   minimalnych wymagań dla marynarzy do pracy na statku, z uwzględnieniem 

obowiązujących wymagań międzynarodowych i krajowych dotyczących rybaków 

morskich oraz pracowników szkół i uczelni morskich;] 

<1) minimalnych wymagań dla marynarzy do pracy na statku, z uwzględnieniem 

obowiązujących wymagań międzynarodowych i krajowych dotyczących 

pracowników szkół i uczelni morskich;> 

2)   warunków zatrudnienia i organizacji pracy na statku - z wyjątkiem przepisów art. 34, 

art. 40, art. 41, art. 43-47, art. 50, art. 51 ust. 2 i art. 53-56; 

3)   warunków pracy i życia na statku - z wyjątkiem przepisów art. 28 ust. 1 i 2, art. 63, 

art. 64 ust. 2-4, art. 65, art. 67 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2, z tym że przepis art. 63 ust. 

3 stosuje się do statków, o których mowa w art. 103; 

4)   ochrony zdrowia i ochrony socjalnej. 

2. Do statków niekonwencyjnych mogą być stosowane przepisy ustawy dotyczące 

pośrednictwa pracy. 
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3. Na statkach niekonwencyjnych, które nie odbywają podróży międzynarodowych, nie 

stosuje się przepisów dotyczących repatriacji marynarzy. 

4. Na statkach niekonwencyjnych marynarska umowa o pracę może przewidywać inne 

składniki wynagrodzenia niż określone w art. 35 ust. 3. 

<5. Do stosunków pracy na statkach niekonwencyjnych wykorzystywanych w granicach 

portów do świadczenia usług pilotowych, holowniczych lub cumowniczych stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, z 

wyłączeniem art. 3 ust. 2 pkt 3 i ust. 4, art. 7–15 oraz art. 67 ust. 4–5.> 

 

[Art. 101. 

1. W okresie prowadzenia połowów lub innej działalności związanej bezpośrednio z 

rybołówstwem czas pracy na statku rybackim może być przedłużony do 14 godzin na dobę 

i 72 godzin na tydzień. 

2. Statek rybacki przebywa w morzu od chwili wyjścia w morze w celu wykonywania 

rybołówstwa do chwili przybycia do portu, po zakończeniu rybołówstwa. Dzień wyjścia w 

morze i przybycia do portu uznaje się za dni przebywania w morzu. 

3. W okresie przebywania statku rybackiego w morzu dopuszcza się wprowadzenie wymiaru i 

rozkładu czasu pracy uzależnionego od warunków połowowych z zapewnieniem 

pracownikowi co najmniej sześciogodzinnego nieprzerwanego odpoczynku w ciągu doby. 

Przerwa między dwoma następującymi po sobie okresami odpoczynku nie może być 

dłuższa niż 14 godzin. 

4. Praca wykonywana według wymiaru i rozkładu czasu pracy określonych w ust. 3 nie jest 

pracą w godzinach nadliczbowych. 

5. Przepis art. 81 stosuje się odpowiednio.] 

 

Art. 102. 

[1. Stosunek pracy na statku rybackim może powstać na mocy spółdzielczej umowy o pracę.] 

<1. Stosunki pracy na statkach rybackich określają przepisy o pracy na statkach 

rybackich.> 

[2. Umowę o pracę na statku rybackim można także zawrzeć na okres sezonu połowowego. 

Pracownikom zatrudnionym na podstawie takiej umowy przysługuje prawo do urlopu 

wypoczynkowego w wymiarze 2 dni roboczych za każdy przepracowany miesiąc. 
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3. Umowa o pracę na statku rybackim, oprócz elementów określonych w art. 27, określa 

również: 

1)   warunki wyżywienia na statku rybackim albo ustalenia dotyczące wypłaty 

ekwiwalentu za wyżywienie; 

2)   normy przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego; 

3)   wysokość wynagrodzenia za pozostawanie w gotowości do pracy; 

4)   wysokość wynagrodzenia za dni wolne.] 

 

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 

1287, 1680 i 1681) 

Art. 54. 

1. W przypadku publicznych i niepublicznych szkół prowadzących kształcenie w zawodach 

dla żeglugi morskiej kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny, we współdziałaniu z 

ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, w zakresie realizowania w procesie 

kształcenia w tych szkołach postanowień 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). 

2. W przypadku publicznych i niepublicznych szkół prowadzących kształcenie w zawodach 

podstawowych dla żeglugi śródlądowej kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny, 

we współdziałaniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej w zakresie 

realizacji programów nauczania do zawodów podstawowych dla żeglugi śródlądowej. 

[3. W przypadku publicznych i niepublicznych szkół prowadzących kształcenie w zawodach 

podstawowych dla rybołówstwa kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny, we 

współdziałaniu z ministrem właściwym do spraw rybołówstwa w zakresie realizacji 

programów nauczania do zawodów podstawowych dla rybołówstwa.] 

<3. W przypadku publicznych i niepublicznych szkół prowadzących kształcenie w 

zawodach podstawowych dla rybołówstwa kurator oświaty sprawuje nadzór 

pedagogiczny, we współdziałaniu z ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, w 

zakresie realizowania w procesie kształcenia w tych szkołach postanowień konwencji 

dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia 

wacht.> 
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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 2018 r. poz. 1155, 1669 i 2245); 

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 i 2245), 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 2019 r. poz. 341 i 622); 

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 [.] <;> 

<6) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie 

podstawowym dla rybołówstwa, dla którego podstawa programowa kształcenia w 

zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami 
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określonymi w postanowieniach konwencji dotyczących wymagań w zakresie 

wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht – posiadają orzeczenie 

lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku 

rybackim, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. …), przy czym do kandydatów nie 

stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2.> 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 

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. 
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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 

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. 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 

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 
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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 [.] <;> 

<7) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie 

podstawowym dla rybołówstwa, dla którego podstawa programowa kształcenia w 

zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami 

określonymi w postanowieniach konwencji dotyczących wymagań w zakresie 

wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht – posiadają orzeczenie 

lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 6, przy czym do kandydatów nie 

stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3.> 

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. (uchylony) 

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 

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)    (uchylony); 
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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: 

1)   w przypadku kandydata niepełnoletniego - kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2; 

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 na semestr 

pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia integracyjnej lub oddziału 

integracyjnego w publicznej branżowej szkole II stopnia ogólnodostępnej, w przypadku 
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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 

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; 

<2d) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie 

podstawowym dla rybołówstwa, dla którego podstawa programowa kształcenia w 

zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami 

określonymi w postanowieniach konwencji dotyczących wymagań w zakresie 

wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht – posiadają orzeczenie 

lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 6, przy czym do kandydatów nie 

stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2;> 

3)   w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły realizującej program 

nauczania wymagający szczególnych indywidualnych uzdolnień lub predyspozycji 
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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: 

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. 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; 
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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, z późn. zm.), 

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, 

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 

2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730); 

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 prow adzący 

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 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 
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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 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, 

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 
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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, 

<fd) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie podstawowym dla 

rybołówstwa lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie podstawowym dla rybołówstwa, dla którego 

podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego 

przewiduje kształcenie zgodnie z wymaganiami określonymi w 

postanowieniach konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, 

wydawania świadectw oraz pełnienia wacht – świadectwo zdrowia o zdolności 

do pracy na statku rybackim, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. o pracy na statkach rybackich,> 

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 opieki zdrowotnej, 

i)  pisemną zgodę rodziców, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 2 i art. 143 ust. 1 pkt 

3, 

j)   (uchylona) 

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. 
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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. U. z 2018 r. poz. 2134 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 

577 i 730). 

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. 
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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. 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)  
(203)

 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)  
(204)

 w przypadku szkół artystycznych: 

a)  nazwy zawodów oraz nazwy specjalności lub specjalizacji, w których kształci 

szkoła, 

b)  organizację zajęć edukacyjnych; 

4c)  
(205)

 szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów; 

4d)  
(206)

 formę kształcenia - w przypadku szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II 

stopnia, szkoły policealnej; 

5)   
(207)

 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: 
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a)   art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1 i 2, art. 136 ust. 1 i [art. 150 ust. 2 pkt 4 lit. e-fc] 

<art. 150 ust. 2 pkt 4 lit. e–fd>  - 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)   
(208)

 w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły 

artystycznej - 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. 


