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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do  ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. 

 

o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 265) 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) 

 

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 

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; 
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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 [.] <;> 

<5) koszty konsultacji i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

prowadzonych przez konsultantów, o których mowa w art. 9g ust. 11a pkt 5 lit. c, 

artystów o znaczącym dorobku artystycznym lub dydaktycznym lub specjalistów 

w danym zakresie sztuki albo nauki, dla nauczycieli zajęć edukacyjnych 

artystycznych w szkołach artystycznych.> 

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 

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. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy. 

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; 
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2)   zadania w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, zlecane 

szkołom wyższym lub innym podmiotom. 

9. (uchylony). 

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. 

[2a. Kar porządkowych, o których mowa w ust. 2, nie wymierza się za popełnienie czynu 

naruszającego prawa i dobro dziecka. O popełnieniu przez nauczyciela czynu 

naruszającego prawa i dobro dziecka dyrektor szkoły, a w przypadku popełnienia takiego 

czynu przez dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę, zawiadamia rzecznika 

dyscyplinarnego, o którym mowa w art. 83, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od 

dnia powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu.] 

<2a. Kar porządkowych, o których mowa w ust. 2, nie wymierza się za popełnienie 

czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. O podejrzeniu popełnienia przez 

nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka dyrektor szkoły, a w 

przypadku podejrzenia popełnienia takiego czynu przez dyrektora szkoły – organ 

prowadzący szkołę, zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego, o którym mowa w art. 

83, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o podejrzeniu 

popełnienia takiego czynu, chyba że okoliczności bezspornie wskazują, że nie doszło 

do popełnienia takiego czynu.> 

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. 

Art. 85. 

1. Rzecznik dyscyplinarny powołany przy komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji 

wszczyna postępowanie wyjaśniające na polecenie organu, który go powołał. 

2. O wszczęciu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny zawiadamia 

nauczyciela, którego dotyczy to postępowanie, oraz dyrektora szkoły, w której nauczyciel 

jest zatrudniony, a w przypadku nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły - tego 

nauczyciela oraz organ prowadzący szkołę. O wszczęciu postępowania wyjaśniającego 
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dotyczącego czynu naruszającego prawa i dobro dziecka rzecznik dyscyplinarny 

zawiadamia także Rzecznika Praw Dziecka. 

[3. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny, za zgodą 

organu, który go powołał, kieruje do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji wniosek o 

wszczęcie postępowania dyscyplinarnego albo wydaje postanowienie o umorzeniu 

postępowania wyjaśniającego.] 

<3. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, nie później niż w terminie 3 

miesięcy od dnia wszczęcia tego postępowania, rzecznik dyscyplinarny, za zgodą 

organu, który go powołał, kieruje do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji 

wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego albo wydaje postanowienie o 

umorzeniu postępowania wyjaśniającego.> 

<3a. Jeżeli nauczyciel, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, z powodu 

nieobecności w pracy nie ma możliwości złożenia wyjaśnień, bieg terminu, o którym 

mowa w ust. 3, ulega zawieszeniu do dnia jego stawienia się do pracy.> 

4. Postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje się, jeżeli: 

1)   postępowanie wyjaśniające nie potwierdziło popełnienia przez nauczyciela czynu 

uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 

6; 

2)   za popełniony czyn nauczyciel został ukarany karą porządkową zgodnie z art. 108 

Kodeksu pracy; 

3)   nauczyciel, w chwili popełnienia zarzucanego czynu, nie był zatrudniony na 

stanowisku nauczyciela w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 

1 oraz ust. 2 pkt 1a i 2; 

4)   nauczyciel zmarł; 

5)   postępowanie dyscyplinarne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało 

prawomocnie zakończone lub wcześniej wszczęte toczy się; 

6)   nastąpiło przedawnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

5. Na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego nauczycielowi, którego 

dotyczy to postępowanie, oraz dyrektorowi szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a 

w przypadku nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły - temu nauczycielowi oraz 

organowi prowadzącemu szkołę, służy zażalenie do komisji dyscyplinarnej pierwszej 

instancji w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Na postanowienie o 

umorzeniu postępowania wyjaśniającego dotyczącego czynu naruszającego prawa i dobro 
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dziecka Rzecznikowi Praw Dziecka służy zażalenie do komisji dyscyplinarnej pierwszej 

instancji w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

6. Postanowienie komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji jest ostateczne. 

 

Art. 85o. 

[1. Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 3 miesięcy od dnia 

powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, 

wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub 

obowiązkom, o których mowa w art. 6, oraz po upływie 3 lat od popełnienia tego czynu.] 

<1. Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 5 miesięcy od dnia 

powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej 

instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu 

nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6, oraz po upływie 2 lat od 

popełnienia tego czynu.> 

2. W przypadku popełnienia czynu o charakterze seksualnym na szkodę małoletniego 

przedawnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej nie może nastąpić przed ukończeniem 

przez niego 24. roku życia. 

3. Jeżeli nauczyciel, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, z powodu nieobecności w 

pracy nie ma możliwości złożenia wyjaśnień, bieg [trzymiesięcznego] 

<pięciomiesięcznego> terminu, o którym mowa w ust. 1, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty 

ulega zawieszeniu do dnia jego stawienia się do pracy. 

4. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, wszczęto postępowanie dyscyplinarne, karalność 

czynu uzasadniającego nałożenie kary dyscyplinarnej ustaje z upływem 5 lat od dnia 

popełnienia tego czynu. 

5. Bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu od dnia wydania 

postanowienia o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego, o którym mowa w art. 85f 

ust. 1, do dnia powzięcia przez przewodniczącego komisji dyscyplinarnej wiadomości o 

ustaniu przeszkody albo o prawomocnym zakończeniu postępowania karnego albo 

postępowania w sprawach o wykroczenia. 

6. Jeżeli czyn stanowi przestępstwo, okresy, o których mowa w ust. 1 i 4, nie mogą być 

krótsze niż okres przedawnienia karalności tego przestępstwa. 

[7. Jeżeli czyn narusza prawa i dobro dziecka postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte 

także po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja 
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dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego 

godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6.] 

 

Art. 85t. 

1. Dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący 

szkołę - nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto 

postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, 

jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest 

odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole. W sprawach 

niecierpiących zwłoki nauczyciel i nauczyciel pełniący funkcję dyrektora szkoły mogą 

być zawieszeni przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. 

[2. Dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący 

szkołę - nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte postępowanie 

karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy czynu 

naruszającego prawa i dobro dziecka.] 

<2. Dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący 

szkołę – nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte 

postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego 

dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, chyba że we wniosku o 

wszczęcie postępowania dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny wnosi o 

wymierzenie kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1, i jednocześnie 

ze względu na powagę i wiarygodność zarzutów niecelowe jest odsunięcie 

odpowiednio nauczyciela albo nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły od 

wykonywania obowiązków w szkole.> 

3. Nauczyciel i nauczyciel pełniący funkcję dyrektora szkoły zostają z mocy prawa 

zawieszeni w pełnieniu obowiązków w razie ich tymczasowego aresztowania lub w razie 

pozbawienia ich wolności w związku z postępowaniem karnym. 

4. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, chyba że 

przeciwko nauczycielowi lub nauczycielowi pełniącemu funkcję dyrektora szkoły toczy 

się jeszcze postępowanie karne lub postępowanie dyscyplinarne, w związku z którym 

nastąpiło zawieszenie. 

5. Od decyzji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków odpowiednio nauczycielowi albo 

nauczycielowi pełniącemu funkcję dyrektora szkoły przysługuje odwołanie do komisji 
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dyscyplinarnej pierwszej instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za 

pośrednictwem odpowiednio dyrektora szkoły albo organu prowadzącego szkołę. 

6. Komisja dyscyplinarna pierwszej instancji rozpatruje odwołanie od decyzji o zawieszeniu 

w pełnieniu obowiązków w składzie 3 członków, na posiedzeniu niejawnym, które 

powinno odbyć się w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Art. 82 stosuje się 

odpowiednio. 

7. Komisja dyscyplinarna pierwszej instancji wydaje postanowienie o utrzymaniu w mocy lub 

uchyleniu decyzji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków. 

8. Komisja dyscyplinarna pierwszej instancji uchyla decyzję o zawieszeniu w pełnieniu 

obowiązków, jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego nie został uprawdopodobniony 

zarzut uchybienia godności zawodu lub obowiązkom nauczyciela, o których mowa w art. 

6, a także gdy rzecznik dyscyplinarny przy komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji 

wniósł o wymierzenie kary, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1, i jednocześnie ze 

względu na powagę i wiarygodność zarzutów niecelowe jest odsunięcie odpowiednio 

nauczyciela albo nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły od wykonywania 

obowiązków w szkole. 

9. Na postanowienie komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji organowi, który wydał 

decyzję o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków, nauczycielowi albo nauczycielowi 

pełniącemu funkcję dyrektora szkoły służy zażalenie do odwoławczej komisji 

dyscyplinarnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem 

komisji, która wydała postanowienie. 

10. Odwoławcza komisja dyscyplinarna rozpatruje odwołanie od decyzji o zawieszeniu w 

pełnieniu obowiązków w składzie 3 członków, na posiedzeniu niejawnym, które powinno 

odbyć się w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania. Art. 82 stosuje się 

odpowiednio. 

11. Postanowienie odwoławczej komisji dyscyplinarnej jest ostateczne. 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) 

 

Art. 9a. 

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

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu 

zawodowego 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 zawodowym 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 zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych, o 

których mowa w art. 10 ust. 1 i 3; 

5)    analizowanie wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu 

zawodowego 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. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875); 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2322827:part=a357u1p1&full=1
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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;] 

<8) organizowanie i prowadzenie analiz oraz organizowanie testów diagnostycznych 

w zakresie poziomu przygotowania uczniów albo zdających do egzaminu 

ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego oraz 

opracowywanie nowych rozwiązań w zakresie egzaminowania;> 

<8a) prowadzenie, na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

badań dotyczących egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu 

zawodowego w zakresie określonym przez tego ministra;> 

9)    realizowanie porozumień międzynarodowych i międzyresortowych w zakresie 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu 

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

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

Komisji Egzaminacyjnej: 

a)  komunikatów w sprawie: 

–  harmonogramu przeprowadzania egzaminu 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 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a2p4&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a2p4&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a117u2&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a2p4&full=1
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oświatowe, i pracodawcom certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz terminów 

przekazywania szkołom dyplomów zawodowych, 

<– listy jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego 

z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości 

etnicznej i języka regionalnego,> 

–  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 których mowa w art. 10 ust. 1 i 3. 

--         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 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a46u1&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a2p4&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a117u2&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a2p4&full=1
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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. 

 

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 

zawodowego 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 zawodowego 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; 
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<4a) prowadzenie analiz i przeprowadzanie testów diagnostycznych, o których mowa 

w art. 9a ust. 2 pkt 8, w zakresie określonym przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną, w warunkach zapewniających ochronę materiałów służących do 

prowadzenia tych analiz i przeprowadzania tych testów przed nieuprawnionym 

ujawnianiem; w celu prowadzenia tych analiz i przeprowadzania tych testów 

okręgowa komisja egzaminacyjna pozyskuje następujące dane ucznia albo 

zdającego: numer PESEL, a w przypadku ucznia albo zdającego 

nieposiadającego numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość, klasę, oddział, do którego uczeń albo 

zdający odpowiednio uczęszcza lub uczęszczał, oraz informację o rodzaju 

niepełnosprawności określonej w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego;> 

5)    analizowanie wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu 

zawodowego 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 

zawodowego, 

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 

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 lub centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - 

Prawo oświatowe, pracodawcom i podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a2p4&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a2p4&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a117u2&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a2p4&full=1
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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 zawodowego 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). 

<2aa. Dane ucznia albo zdającego, o których mowa w ust. 2 pkt 4a, są przechowywane 

przez okres 6 miesięcy.> 

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

egzaminu zawodowego okręgowe komisje egzaminacyjne nadają 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, 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 zawodowy, 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, 

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; 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a117u2&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2322827:part=a357u1p2&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a2p4&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a117u2&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a117u2&full=1
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3)   spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2-4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215); 

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 zawodowego. 

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 2020 r. poz. 680), 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 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2288170:part=a10u5p2&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a2p4&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a15u6&full=1
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zawodowego 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 zawodowego oraz egzaminów 

eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, lub zasad oceniania 

rozwiązań zadań, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2; 

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

4)   w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa. 

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

drodze decyzji administracyjnej dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

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

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

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

ramowy program szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposób prowadzenia 

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 

zawodowego 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 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. 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a117u2&full=1
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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 zawodowego 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 i 13. 

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. 9da. 

1. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może zlecić dyrektorowi okręgowej 

komisji egzaminacyjnej przeprowadzenie badań, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 

8a, w zakresie określonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w 

warunkach zapewniających ochronę materiałów służących do przeprowadzania tych 

badań przed nieuprawnionym ujawnieniem. W celu przeprowadzenia tych badań 

okręgowa komisja egzaminacyjna pozyskuje następujące dane ucznia albo 

zdającego: numer PESEL, a w przypadku ucznia albo zdającego nieposiadającego 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2288170:part=a42u2p2&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2288170:part=a42u2p1&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2288170:part=a42u2p1&full=1
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numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, klasę, oddział, do którego uczeń albo zdający odpowiednio uczęszcza lub 

uczęszczał, oraz informację o rodzaju niepełnosprawności określonej w orzeczeniu o 

potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Dane ucznia albo zdającego, o których mowa w ust. 1, są przechowywane przez okres 

6 miesięcy.> 

Art. 9e. 

1. Przygotowywanie materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego 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 zawodowego 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 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.] 

<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, 

oraz zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego, o których mowa 

w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret piąte.> 
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Art. 21. 

1. (uchylony). 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania inicjuje, koordynuje i nadzoruje 

organizację ogólnopolskich olimpiad i turniejów dla uczniów, a także może zlecić zadania 

z tego zakresu, w drodze umowy, szkołom wyższym, placówkom naukowym, 

stowarzyszeniom naukowym, zawodowym i innym podmiotom prowadzącym statutową 

działalność oświatową lub naukową. 

<3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub 

specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy – Prawo 

oświatowe, może organizować i przeprowadzać konkursy dla uczniów szkół i 

placówek artystycznych, a także może: 

1) zlecać czynności związane z ich przeprowadzaniem, w drodze umowy, 

publicznym szkołom artystycznym prowadzonym przez jednostki samorządu 

terytorialnego, uczelniom artystycznym, instytucjom kultury, a także fundacjom 

i stowarzyszeniom prowadzącym działalność kulturalną lub edukacyjną w 

zakresie odpowiadającym rodzajowi konkursu; 

2) powierzać czynności związane z ich przeprowadzaniem publicznym szkołom 

artystycznym prowadzonym przez tego ministra.> 

 

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;] 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064:part=a37u4&full=1
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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. 94b. 

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić Fundacji Rozwoju Systemu 

Edukacji, będącej fundacją Skarbu Państwa, realizację zadań w zakresie oświaty i 

wychowania w ramach programów Unii Europejskiej dotyczących kształcenia, szkolenia, 

młodzieży i sportu. Na realizację tych zadań Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji otrzymuje 

dotację celową z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania. 

<Art. 94ba. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić Instytutowi Badań 

Edukacyjnych w Warszawie wykonanie, w zakresie działalności statutowej tej 

jednostki, zadań z zakresu oświaty i wychowania, w szczególności badań, analiz, 

ekspertyz lub raportów, których przygotowanie wynika z krajowych lub 

międzynarodowych zobowiązań tego ministra. 

2. Na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, Instytut Badań Edukacyjnych 

w Warszawie otrzymuje dotację celową z części budżetu państwa, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić Instytutowi Badań 

Edukacyjnych w Warszawie wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1, w ramach 

programów Unii Europejskiej, zapewniając środki na ich realizację.> 
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USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1942 oraz z 2020 r. poz. 695) 

Art. 60. 

1. Dane nauczyciela, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 2 i art. 59 pkt 2, mogą być 

pozyskane przez podmiot uprawniony do ich pozyskania po wyrażeniu przez nauczyciela, 

w formie pisemnej, zgody na ich pozyskanie. 

2. Pozyskanie danych, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 2 i art. 59 pkt 2, odbywa się po 

przekazaniu do bazy danych SIO przez kierownika podmiotu uprawnionego do ich 

pozyskania oświadczenia o wyrażeniu przez nauczyciela zgody, o której mowa w ust. 1, a 

w przypadku pozyskania danych, o których mowa w art. 59 pkt 2 - również danych 

identyfikacyjnych nauczyciela. 

<Art. 60a. 

Dane ucznia oraz dane nauczyciela, o których mowa odpowiednio w art. 44a ust. 7 pkt 1 

lit. a i b oraz pkt 2 lit. a–c ustawy – Prawo oświatowe, są pozyskiwane z bazy danych 

SIO do bazy danych narzędzia informatycznego, o którym mowa w art. 44a ust. 1 

ustawy – Prawo oświatowe, w celu odzwierciedlenia struktury organizacyjnej szkoły lub 

placówki oświatowej.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) 

 

Art. 28a. 

1. W szkołach publicznych i niepublicznych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, z 

wyjątkiem szkół artystycznych, mogą być tworzone oddziały przygotowania wojskowego. 

2. Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego wymaga zezwolenia Ministra Obrony 

Narodowej, udzielonego w drodze decyzji administracyjnej. 

3. Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego nie może naruszać uprawnień ucznia do 

uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły 

oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych 

przepisach, a w przypadku szkół publicznych nie może również 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. 
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4. Warunkiem udzielenia zezwolenia jest: 

1)   zapewnienie warunków i odpowiednio wykwalifikowanej kadry do prowadzenia 

szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6; 

2)   występowanie potrzeb rekrutacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w 

danym regionie; 

3)   możliwość zapewnienia wsparcia w prowadzeniu zajęć praktycznych, o których mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6; 

4)   pozytywna ocena dotychczasowej współpracy szkoły z jednostkami wojskowymi. 

5. Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego składa organ 

prowadzący szkołę, w której ma zostać utworzony ten oddział, w terminie do dnia 31 

marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym oddział przygotowania 

wojskowego ma rozpocząć działalność. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, określa: 

1)   organizację kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego w sposób 

umożliwiający uczniom godzenie zajęć z zakresu programu szkolenia, określonego w 

przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, z realizacją obowiązkowych zajęć 

dydaktycznych; 

2)   datę rozpoczęcia funkcjonowania oddziału. 

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się: 

1)   opinię rady pedagogicznej; 

2)   zobowiązanie organu prowadzącego szkołę do ponoszenia kosztów kształcenia w 

oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na 

jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły. 

8. Minister Obrony Narodowej udziela zezwolenia na prowadzenie oddziału przygotowania 

wojskowego po zasięgnięciu opinii właściwego: 

1)   kuratora oświaty, zawierającej ocenę możliwości organizacyjnych i kadrowych 

pozwalających na realizowanie w szkole programu szkolenia, określonego w 

przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, w sposób umożliwiający uczniom 

godzenie realizacji tego programu z realizacją obowiązkowych zajęć dydaktycznych, 

oraz ocenę spełniania przez szkołę warunków, o których mowa w ust. 3; 

2)   szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, zawierającej ocenę potrzeb prowadzenia 

przygotowania wojskowego w danym regionie, dotychczasowej współpracy szkoły z 

jednostkami wojskowymi oraz ocenę spełniania przez szkołę warunków, o których 
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mowa w ust. 4, i jej przygotowanie do realizacji programu szkolenia, określonego w 

przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6. 

9. W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 8, Minister Obrony Narodowej wskazuje jednostkę 

wojskową odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów oddziału 

przygotowania wojskowego. 

10. Minister Obrony Narodowej może cofnąć zezwolenie na utworzenie oddziału 

przygotowania wojskowego w przypadku: 

1)   stwierdzenia przez kuratora oświaty, że działalność oddziału przygotowania 

wojskowego jest sprzeczna z warunkiem, o którym mowa w ust. 3, lub realizacja 

programu szkolenia, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, 

przebiega w sposób uniemożliwiający realizację obowiązkowych zajęć 

dydaktycznych; 

2)   niewykonywania przez organ prowadzący szkołę zobowiązania, o którym mowa w 

ust. 7 pkt 2; 

3)   negatywnej oceny szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w zakresie realizacji 

programu oraz współpracy z jednostkami wojskowymi, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, lub w zakresie spełniania przez szkołę 

warunków, o których mowa w ust. 4. 

11. Cofnięcie zezwolenia jest równoznaczne z likwidacją oddziału przygotowania 

wojskowego. Likwidacja następuje w terminie określonym w decyzji o cofnięciu 

zezwolenia. 

12. Minister Obrony Narodowej określi corocznie, w drodze rozporządzenia, limit zezwoleń 

wydawanych na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego, uwzględniając 

potrzeby rekrutacyjne i możliwości szkoleniowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

oraz środki przeznaczone na ten cel w budżecie państwa. 

 

<Art. 28b. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania inicjuje, koordynuje i wspiera 

prowadzenie działalności innowacyjnej lub eksperymentalnej w systemie oświaty, a 

także może zlecić zadania z tego zakresu, w drodze umowy, podmiotom, o których 

mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4–6, 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086), 
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stowarzyszeniom naukowym, zawodowym i innym podmiotom prowadzącym 

statutową działalność oświatową. 

2. Jeżeli zadanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy zlecenia nauczania lub kształcenia 

kadr naukowych podmiotowi, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zlecenie tego zadania 

następuje w trybie określonym odpowiednio w art. 464 ust. 1 lub 2 tej ustawy.> 

 

Art. 44. 

1. Szkoły i placówki podejmują niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych 

warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego 

rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego. 

2. Działania, o których mowa w ust. 1, dotyczą: 

1)   efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań 

statutowych; 

2)   organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki; 

3)   tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności, uczniów; 

4)   współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 

5)   zarządzania szkołą lub placówką. 

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

odniesieniu do różnych typów szkół i rodzajów placówek, wymagania wobec szkół i 

placówek, dotyczące prawidłowości i skuteczności działań, o których mowa w ust. 1, w 

zakresie: 

1)   przebiegu procesów kształcenia, wychowania i opieki; 

2)   umożliwienia każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości; 

3)   podejmowania przez szkołę lub placówkę działań podnoszących jakość jej pracy; 

4)   angażowania uczniów, rodziców i nauczycieli w działania szkoły lub placówki; 

5)   współpracy ze środowiskiem lokalnym; 

6)   uzyskiwanych efektów kształcenia i wychowania; 

7)   aktywności uczniów i ich rozwoju osiąganego adekwatnie do potrzeb i możliwości; 

8)   doskonalenia pracy szkoły lub placówki przy zaangażowaniu społeczności szkolnej i 

środowiska lokalnego. 
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<Art. 44a. 

1. W celu wspierania realizacji działań, o których mowa w art. 44 ust. 1 i 2, minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia szkołom i placówkom narzędzie 

informatyczne oraz zapewnia jego funkcjonowanie, w tym: 

1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do narzędzia 

informatycznego; 

2) zapewnia integralność danych w narzędziu informatycznym; 

3) przeciwdziała uszkodzeniom narzędzia informatycznego; 

4) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych przetwarzanych w 

narzędziu informatycznym. 

2. Dyrektor szkoły lub placówki, która korzysta z narzędzia informatycznego, 

udostępnia uczniowi, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – także jego rodzicom, 

oraz nauczycielowi identyfikator (login) i hasło dostępu, które umożliwiają 

rozpoczęcie korzystania przez ucznia i nauczyciela z narzędzia informatycznego. 

3. Identyfikator (login) i hasło dostępu, które umożliwiają rozpoczęcie korzystania z 

narzędzia informatycznego, mogą być używane wyłącznie przez ucznia, a w 

przypadku ucznia niepełnoletniego – ucznia lub jego rodziców, albo nauczyciela, 

którym dyrektor szkoły albo placówki  je udostępnił. 

4. Dostęp do narzędzia informatycznego posiadają również osoby, które korzystają z 

narzędzia informatycznego niezależnie od struktury organizacyjnej szkoły lub 

placówki, o której mowa w art. 60a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji oświatowej, w szczególności w celu uzupełniania wiedzy dla rozwoju 

umiejętności z zakresu kształcenia ogólnego oraz kwalifikacji zawodowych i 

specjalistycznych. 

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić wykonanie zadań, o 

których mowa w ust. 1, lub ich części jednostce organizacyjnej podległej temu 

ministrowi lub przez niego nadzorowanej. 

6. Informację o miejscu udostępnienia narzędzia informatycznego minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania zamieszcza na stronie internetowej urzędu 

obsługującego tego ministra. 

7. W narzędziu informatycznym, o którym mowa w ust. 1, przetwarza się: 

1) dane ucznia: 

a) imię (imiona) i nazwisko ucznia, 
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b) informacje o: uczęszczaniu ucznia do szkoły lub placówki oraz oddziale, 

semestrze i klasie, do której uczeń uczęszcza, 

c) adres poczty elektronicznej ucznia, o ile go posiada, 

d) wizerunek i głos udostępniany przez ucznia w czasie rzeczywistym za 

pośrednictwem transmisji audiowizualnej, 

e) treści wytworzone przez ucznia z wykorzystaniem funkcjonalności narzędzia 

informatycznego; 

2) dane nauczyciela: 

a) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela, 

b) numer PESEL nauczyciela, a w przypadku nauczyciela nieposiadającego 

numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia, 

c) informacje o zatrudnieniu nauczyciela w szkole lub placówce oraz nazwie 

i adresie siedziby tej szkoły lub placówki, 

d) adres poczty elektronicznej nauczyciela, o ile go posiada, 

e) wizerunek i głos udostępniany przez nauczyciela w czasie rzeczywistym za 

pośrednictwem transmisji audiowizualnej, 

f) treści wytworzone przez nauczyciela z wykorzystaniem funkcjonalności 

narzędzia informatycznego; 

3) dane osoby, która korzysta z narzędzia informatycznego niezależnie od struktury 

organizacyjnej szkoły lub placówki, o której mowa w art. 60a ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej: 

a) imię (imiona) i nazwisko osoby, 

b) adres poczty elektronicznej osoby, 

c) wizerunek i głos udostępniany przez osobę w czasie rzeczywistym za 

pośrednictwem transmisji audiowizualnej, 

d) treści wytworzone przez osobę z wykorzystaniem funkcjonalności narzędzia 

informatycznego. 

8. Dane ucznia oraz dane nauczyciela, o których mowa odpowiednio w ust. 7 pkt 1 lit. a i 

b oraz pkt 2 lit. a–c, są pozyskiwane zgodnie z art. 60a ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji oświatowej. 

9. Adres poczty elektronicznej ucznia albo nauczyciela jest przekazywany odpowiednio 

przez ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – przez jego rodzica, albo przez 
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nauczyciela, w szczególności w celu wykorzystania funkcjonalności narzędzia 

informatycznego przeznaczonych do komunikowania się. 

10. Dane, o których mowa w ust. 7 pkt 3, za zgodą osoby, o której mowa w ust. 7 pkt 3, 

są przetwarzane w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności narzędzia 

informatycznego. 

11. Dane ucznia, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a–c i e, są przechowywane w bazie 

danych narzędzia informatycznego przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia: 

1) korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu 

lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej; 

2) uczęszczania do danej szkoły lub placówki albo na kształcenie ustawiczne 

w formach pozaszkolnych. 

12. Dane nauczyciela, o których mowa w ust. 7 pkt 2 lit. a–d i f, są przechowywane w 

bazie danych narzędzia informatycznego przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia 

roku szkolnego, w którym rozwiązano stosunek pracy z tym nauczycielem. 

13. Dane ucznia, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a–c i e, na wniosek ucznia, 

a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica, są przechowywane w bazie 

danych narzędzia informatycznego przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia: 

1) korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu 

lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej; 

2) uczęszczania do danej szkoły lub placówki albo na kształcenie ustawiczne 

w formach pozaszkolnych. 

14. Dane nauczyciela, o których mowa w ust. 7 pkt 2 lit. a–d i f, na jego wniosek są 

przechowywane w bazie danych narzędzia informatycznego przez okres 6 miesięcy 

od dnia rozwiązania stosunku pracy z tym nauczycielem. 

15. Dane, o których mowa w ust. 7 pkt 3 lit. a, b i d, są przechowywane w bazie danych 

narzędzia informatycznego do czasu usunięcia ich przez osobę, o której mowa w ust. 

7 pkt 3, lub po upływie 6 miesięcy od dnia ostatniej aktywności tej osoby w narzędziu 

informatycznym. 

16. Dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. d, pkt 2 lit. e i pkt 3 lit. c, są przetwarzane w 

bazie danych narzędzia informatycznego w czasie rzeczywistym i nie podlegają 

utrwaleniu i przechowywaniu w tej bazie. 

17. Przepisy ust. 1–3, ust. 7 pkt 1 i 2, ust. 8, 9, 11–14 i 16 stosuje się odpowiednio do 

innych form wychowania przedszkolnego. 



- 27 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

18. Przepisy ust. 1–3, ust. 7 pkt 1 i 2, ust. 8, 9, 11–14 i 16 stosuje się odpowiednio do szkół 

i zespołów szkół w Polsce, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c tiret pierwsze. 

19. Przepisy ust. 1, 4, ust. 7 pkt 3, ust. 10, 15 i 16 stosuje się odpowiednio do: 

1) szkół polskich; 

2) szkół i zespołów szkół w Polsce, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c tiret 

drugie; 

3) szkół i zespołów szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie 

konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, 

o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c.> 

 

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, 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 
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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; 

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]. 

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

pedagogicznego może również prowadzić badania jakości kształcenia artystycznego 

w publicznych szkołach artystycznych oraz niepublicznych szkołach artystycznych 

posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, mające na celu w 

szczególności ocenę poziomu osiągania przez uczniów efektów kształcenia 

artystycznego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 2. 

1c. Badania jakości kształcenia artystycznego, o których mowa w ust. 1b, mogą być 

przeprowadzane przez nauczycieli szkół artystycznych, nauczycieli akademickich 

lub artystów o uznanym dorobku artystycznym w zakresie właściwym dla danego 

zawodu szkolnictwa artystycznego, którzy posiadają kwalifikacje w zakresie 

zgodnym z zakresem objętym danym badaniem jakości kształcenia artystycznego, 

upoważnionych przez dyrektora specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa 

w ust. 1. 

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

dnia 30 września w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o formach, zakresie 
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i terminach badań jakości kształcenia artystycznego, o których mowa w ust. 1b, 

zaplanowanych na dany rok szkolny.  

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

drodze rozporządzenia, tryb i formy badań jakości kształcenia artystycznego, o 

których mowa w ust. 1b, uwzględniając wymogi sprawności, skuteczności i 

efektywności tych badań.> 

[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. 

2a. Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór pedagogiczny nad realizacją szkolenia, o 

którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, w szkołach 

ponadpodstawowych prowadzących oddziały przygotowania wojskowego. 

3. Specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w ust. 1 i 2, są państwowymi 

jednostkami budżetowymi finansowanymi odpowiednio z budżetu ministra właściwego 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw 
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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 6 i 7. 

6. (uchylony). 

Art. 173. 

1. Przepisy art. 106 ust. 1-3, 5 i 6 stosuje się odpowiednio do szkół niepublicznych. 

2. Przepisy art. 108 stosuje się do przedszkoli niepublicznych. 

<3. Przepisy art. 44a stosuje się odpowiednio do szkół i placówek niepublicznych oraz 

niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1334) 

Art. 6. 

<1.> W przypadku gdy warunki techniczne istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej nie 

pozwalają na świadczenie usługi spełniającej parametry, o których mowa w art. 5 pkt 2, 

minister właściwy do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej, na wniosek operatora OSE, zawierający: 

1)   uzasadnienie braku możliwości świadczenia usługi spełniającej parametry, o których 

mowa w art. 5 pkt 2, oraz 

2)   wskazanie maksymalnych parametrów usługi, której świadczenie jest możliwe 

-   może zezwolić na świadczenie usługi niespełniającej parametrów określonych w art. 5 

pkt 2 na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

<2. Operator OSE może finansować szkole usługę szerokopasmowego dostępu do 

Internetu nieświadczoną przez operatora OSE, w przypadku gdy została zawarta 
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umowa, o której mowa w art. 7 ust. 4, ale z przyczyn niezależnych od operatora OSE 

nie ma on możliwości świadczenia szkole usługi, o której mowa w art. 5 pkt 2. Usługa 

ta jest finansowana do dnia rozpoczęcia świadczenia przez operatora OSE usługi, 

o której mowa w art. 5 pkt 2, chyba że szkoła do tego dnia rozwiązała umowę 

o świadczenie usług przez operatora OSE. 

3. Finansowanie, o którym mowa w ust. 2, odpowiada rzeczywistemu kosztowi 

korzystania przez szkołę z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu 

nieświadczonej przez operatora OSE, jednak nie może przekroczyć kosztów 

świadczenia szkole przez operatora OSE usługi o symetrycznej przepustowości 

100 Mb/s.> 

Art. 7. 

1. Operator OSE sporządza i na bieżąco aktualizuje, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, 

harmonogram wskazujący możliwy termin rozpoczęcia świadczenia usług, o których 

mowa w art. 5 pkt 2 i 3 albo [art. 6] <art. 6 ust. 1>, uwzględniając informacje o 

istniejącej i planowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej umożliwiającej świadczenie 

szkole tych usług. 

2. Harmonogram udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

operatora OSE. 

3. Organ prowadzący szkołę wskazaną w harmonogramie albo dyrektor szkoły, za zgodą tego 

organu, może złożyć do operatora OSE wniosek o świadczenie usług, o których mowa w 

art. 5 pkt 2 i 3 albo [art. 6] <art. 6 ust. 1> . 

4. Operator OSE rozpoczyna świadczenie usług, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 albo [art. 

6] <art. 6 ust. 1>, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zawarcia z organem 

prowadzącym szkołę albo dyrektorem szkoły, za zgodą tego organu, umowy o 

świadczenie tych usług. 

5. Organ prowadzący szkołę zapewnia tej szkole szerokopasmowy dostęp do Internetu o 

symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s, jeżeli organ ten albo dyrektor szkoły, 

za zgodą tego organu: 

1)   nie złożył do operatora OSE wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia wskazania szkoły 

w harmonogramie lub 

2)   zaprzestał korzystania z usług operatora OSE, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 albo 

art. 6. 
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6. Organ prowadzący szkołę obowiązany zapewnić szkole szerokopasmowy dostęp do 

Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s może złożyć do ministra 

właściwego do spraw informatyzacji wniosek o udzielenie zgody na świadczenie usługi 

niespełniającej parametrów określonych w ust. 5, zawierający: 

1)   uzasadnienie braku możliwości wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 5; 

2)   wskazanie przyczyn niezłożenia wniosku do operatora OSE; 

3)   wskazanie maksymalnych parametrów usługi, której zapewnienie przez organ 

prowadzący szkołę jest możliwe. 

7. Minister właściwy do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej, udziela, w formie decyzji, zgody, o której mowa w ust. 6, w 

przypadku gdy warunki techniczne istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej nie 

pozwalają na wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 5. W decyzji określa się czas, 

na który udzielana jest zgoda, nie dłuższy niż 12 miesięcy, oraz minimalne parametry 

usługi, której świadczenie zapewnia organ prowadzący szkołę. 

 

Art. 8. 

1. W ramach wykonywania zadań, o których mowa w art. 5 pkt 1-3 i [art. 6] <art. 6 ust. 1>, 

operator OSE wykorzystuje istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną, z 

uwzględnieniem przedsiębiorstw będących własnością Skarbu Państwa, z zachowaniem 

zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji oraz otwartej, przejrzystej i 

niedyskryminującej procedury uzyskiwania dostępu do tej infrastruktury lub korzystania z 

usług transmisji danych. 

1a. Operator OSE może korzystać z infrastruktury telekomunikacyjnej należącej do jednostek 

samorządu terytorialnego prowadzących działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy 

z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 r. poz. 471 i 875), lub korzystać z usług transmisji danych 

świadczonych przez te jednostki bez zachowania procedury, o której mowa w ust. 1. 

2. Operator OSE może: 

1)   budować infrastrukturę telekomunikacyjną niezbędną do przygotowania OSE, jeżeli 

nie jest możliwe wykorzystanie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej; 

2)   doprowadzić przyłącze telekomunikacyjne do szkoły w celu świadczenia usługi, o 

której mowa w art. 5 pkt 2, jeżeli: 

a)  przyłącze telekomunikacyjne nie istnieje albo 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307077:part=a3u1&full=1
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b)  istniejące przyłącze nie pozwala na świadczenie szkole usługi spełniającej 

parametry, o których mowa w art. 5 pkt 2 

-   a doprowadzenie przyłącza pozwalającego na świadczenie szkole usługi 

spełniającej parametry, o których mowa w art. 5 pkt 2, nie jest planowane w 

ramach inwestycji realizowanych ze środków publicznych lub w ramach planów 

inwestycyjnych zgłoszonych zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra 

właściwego do spraw informatyzacji na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 

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

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818). 

3. Operator OSE: 

1)   zapewnia w szkole infrastrukturę obejmującą co najmniej jeden punkt dostępowy 

wraz z co najmniej dwudziestoczteroportowym przełącznikiem sieciowym, służącą 

podłączeniu w szkole komputerów, w miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły, do 

szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 

100 Mb/s; 

2)   w szkole nieposiadającej punktu dostępowego - podłącza w szkole co najmniej jeden 

punkt dostępowy umożliwiający bezprzewodowe korzystanie z szerokopasmowego 

dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s; 

3)   w szkole posiadającej infrastrukturę o parametrach umożliwiających korzystanie z 

Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s - wykorzystuje 

istniejącą infrastrukturę do podłączenia w szkole komputerów, w miejscu wskazanym 

przez dyrektora szkoły, do szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej 

przepustowości co najmniej 100 Mb/s oraz podłącza co najmniej jeden punkt 

dostępowy umożliwiający bezprzewodowe korzystanie z szerokopasmowego dostępu 

do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s. 

 

Art. 11. 

Ze środków dotacji celowej, o której mowa w art. 10 ust. 1, operator OSE w celu 

wykonywania zadań, o których mowa w art. 5, art. 5a i art. 6, może ponosić wydatki: 

1)   na nabycie i eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej, urządzeń i systemów 

informatycznych, wartości niematerialnych i prawnych, przygotowanie dokumentacji oraz 

analiz niezbędnych do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, w szczególności na 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2362752:part=a27u4&full=1


- 34 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

sporządzenie projektów technicznych, oraz na wsparcie w procesie zakupowym i 

instalacyjnym; 

2)   na wykonanie robót budowlanych, w tym nabycie niezbędnych materiałów, dotyczących 

infrastruktury i urządzeń, o których mowa w pkt 1, oraz na pokrycie związanych z tymi 

robotami należności publicznoprawnych, należnych na podstawie odrębnych przepisów, 

w szczególności za wydanie decyzji, zgód i zezwoleń; 

3)   na pokrycie kosztów administracyjnych, w tym kosztów zatrudnienia osób 

uczestniczących w realizacji zadań operatora OSE na podstawie umów o pracę lub umów 

cywilnoprawnych, oraz kosztów związanych z zapewnieniem wsparcia użytkownikom 

OSE; 

4)   związane z uzyskaniem: 

a)  dostępu telekomunikacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 16 lipca 

2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907), 

b)  dostępu, o którym mowa w art. 139 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne, oraz dostępu, o którym mowa w art. 13, art. 17, art. 27 i art. 33 

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875); 

5)   na najem, dzierżawę lub leasing infrastruktury telekomunikacyjnej; 

6)   na usługi: 

a)  transmisji danych, 

b)  dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, 

c)  dostawy energii, 

d)  serwisu i naprawy infrastruktury i urządzeń, o których mowa w pkt 1, 

e)  utrzymania i rozwoju oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych, 

f)  doradcze, w tym opinie prawne lub ekspertyzy [;] <,> 

<g) o których mowa w art. 6 ust. 2;> 

7)   na najem powierzchni wraz z kosztami eksploatacyjnymi; 

8)   na nabycie, tworzenie i utrzymanie usług bezpieczeństwa teleinformatycznego, o których 

mowa w art. 5 pkt 3; 

9)   na nabycie, tworzenie, utrzymanie i udostępnianie usług, o których mowa w art. 5 pkt 5; 

10)  na pokrycie należności publicznoprawnych oraz kosztów obsługi finansowej; 

11)  na opracowanie, druk i dystrybucję materiałów informacyjnych i szkoleniowych; 

12)  na organizację szkoleń, seminariów i warsztatów; 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2309604:part=a2p6&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2309604:part=a139&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307077:part=a13&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307077:part=a17&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307077:part=a27&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307077:part=a33&full=1
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13)   na: 

a)  nabycie i udostępnianie sprzętu komputerowego i innych urządzeń multimedialnych, 

b)  nabycie, udostępnianie i utrzymywanie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu i 

urządzeń umożliwiających korzystanie z tych usług, 

c)  nabycie, tworzenie, udostępnianie i utrzymywanie oprogramowania - o których mowa 

w art. 5a. 

Art. 16. 

Operator OSE świadczy usługi, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 i [art. 6] <art. 6 ust. 1>, od 

dnia 1 września 2018 r. 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 

534, 1287 i 2248) 

Art. 103. 

1. Akredytacja kuratora oświaty przyznana przed dniem 1 września 2019 r. na podstawie art. 

118 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowuje moc do 

zakończenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, nie dłużej niż do dnia 

31 grudnia 2020 r. 

2. Postępowania o przyznanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie 

pozaszkolnej złożone i nierozpatrzone przed dniem 1 września 2019 r., rozpatruje się 

zgodnie z przepisami art. 118 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą. Wnioskodawca dostosuje wniosek do wymagań określonych w art. 118 ust. 3 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 31 grudnia 

2019 r. 

<3. Akredytacja przyznana przez kuratora oświaty przed dniem 1 września 2017 r. na 

podstawie art. 68b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym 

przed dniem 1 września 2017 r., zachowuje moc do dnia zakończenia kształcenia 

ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 

2021 r.> 
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