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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 25 kwietnia 2022 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 691) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedmiotowa ustawa, jak wskazano w uzasadnieniu jej projektu, „przewiduje zmiany, 

które wynikają z konieczności przygotowania rozwiązań dotyczących organizacji i sposobu 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w latach szkolnych 

2021/2022–2023/2024, w których egzaminy te zdawać będą uczniowie i absolwenci, którzy 

dużą część swego kształcenia realizowali w warunkach stanu epidemii wywołanej wirusem 

SARS-CoV-2, tj. realizowali zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. Zmiany w sposobie przeprowadzania ww. egzaminów, wynikające ze skutków 

realizacji kształcenia w warunkach stanu epidemii, w latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 

uregulowano w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.). W związku z tym, że to rozporządzenie 

ma czasowy charakter obowiązywania, konieczne jest określenie sposobu przeprowadzania 

egzaminów zewnętrznych w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024”. 

W związku z powyższym wprowadzane zmiany w szczególności powodują, że w roku 

szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną 

przeprowadzone na podstawie odrębnych wymagań egzaminacyjnych. Wymagania te będą 

zawężone w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego. 
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Jednocześnie ustawa wprowadza zmianę polegającą na rezygnacji z przeprowadzania –

od roku szkolnego 2022/2023 – egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu 

obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia 

lub historia.  

W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 do egzaminu maturalnego będą przystępowali 

absolwenci starego ustroju szkolnego (szkoły ponadgimnazjalne) i nowego ustroju szkolnego 

(szkoły ponadpodstawowe). 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o systemie oświaty: 

1) absolwenci szkół ponadpodstawowych, aby zdać egzamin maturalny, powinni uzyskać 

30% punktów możliwych do uzyskania zarówno z przedmiotów obowiązkowych, 

jak i z jednego przedmiotu dodatkowego; 

2) absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, aby zdać egzamin maturalny, powinni uzyskać 

30% punktów możliwych do uzyskania z przedmiotów obowiązkowych i przystąpić 

do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego. 

Wprowadzane zmiany przewidują, że w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 

absolwent szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej zda egzamin maturalny i uzyska 

świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzyma z każdego przedmiotu obowiązkowego co najmniej 

30% punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu z przedmiotu dodatkowego. 

Natomiast od roku szkolnego 2024/2025 obowiązek uzyskania 30 % punktów z jednego 

przedmiotu dodatkowego będzie dotyczył wszystkich absolwentów szkół 

ponadpodstawowych. 

Ponadto wprowadzane zmiany w zakresie egzaminu ósmoklasisty powodują, że od roku 

szkolnego 2022/2023 egzamin ten będzie przeprowadzany: 

1) w terminie głównym: 

a) w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka 

kończy się w semestrze wiosennym – w maju, 

b) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – 

w styczniu; 

2) w terminie dodatkowym: 

a) w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka 

kończy się w semestrze wiosennym – w czerwcu, 
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b) szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – 

w maju. 

Przesunięcie terminu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z kwietnia na maj 

wymaga dostosowania ustawowych terminów rekrutacyjnych.  

Mając na uwadze powyższe w ustawie – Prawo oświatowe wprowadzone zostały 

zmiany w zakresie terminów dokonywania poszczególnych czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym polegające na skróceniu terminów przewidzianych dla czynności 

poszczególnych stron postępowania to jest: 

1) skrócenie do 5 dni terminu dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta), którego zadaniem 

jest potwierdzenie okoliczności zawartych w określonych oświadczeniach, składanych 

we wniosku o przyjęcie w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół i placówek 

oświatowych,  

2) skrócenie do 3 dni terminu na poszczególnych etapach postępowania odwoławczego 

dla rodziców niepełnoletnich kandydatów lub pełnoletnich kandydatów oraz dla komisji 

rekrutacyjnej i dyrektora publicznej szkoły lub placówki oświatowej (dotychczas 

terminy te wynosiły odpowiednio 5 lub 7 dni). 

Jednocześnie ustawa rozszerza zakres czynności, które mogą być dokonywane 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków 

łączności, a w przypadku czynności podejmowanych przez komisje rekrutacyjne – także 

w trybie obiegowym. 

Niezależnie od powyższego ustawa przewiduje rozwiązania między innymi w zakresie: 

1) możliwości powoływania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

zespołów doradczych lub ekspertów w celu przedstawienia opinii lub ekspertyzy 

na potrzeby tego ministra; 

2) umożliwienia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania ustanawiania 

programów inwestycyjnych w celu realizacji polityki oświatowej państwa; 

3) wprowadzenia obowiązku posiadania akredytacji na kwalifikacyjny kurs zawodowy 

prowadzony przez instytucje rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-

szkoleniową; 

4) wprowadzenia obowiązku uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty, jako warunku 

wpisania niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego lub niepublicznego centrum 
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kształcenia zawodowego do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu 

terytorialnego; 

5) poszerzenia katalogu informacji jakie powinien zawierać statut niepublicznej szkoły 

lub placówki; 

6) wprowadzenia rozwiązań dotyczących organizowania i prowadzenia zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie zawieszenia zajęć 

stacjonarnych w przedszkolach, szkołach i placówkach; 

7) wprowadzenia rozwiązań dotyczących realizacji zajęć indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego, jak również nauczania oraz kształcenia dzieci 

i młodzieży przebywających w podmiotach leczniczych, z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość; 

8) zachowania w mocy przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki 

systemu oświaty (w tym zachowania w mocy powyższego rozwiązania w stosunku 

do osoby niebędącej nauczycielem) dokonanego przed dniem 2 września 2021 r. 

Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela oraz ustawie 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wzmocnienia pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom. 

W uzasadnieniu projektu przedmiotowej ustawy wskazano, że „regulacje te mają na celu 

zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości wsparcia udzielanego dzieciom 

i młodzieży w procesie kształcenia, wychowania i opieki, co jest konieczne z punktu 

widzenia informacji płynących z badań dotyczących kondycji psychofizycznej dzieci 

i młodzieży”. 

W świetle obowiązujących przepisów wsparcie z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniów jest udzielane przez nauczycieli odpowiednio wychowania 

przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli przedmiotu oraz nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu we współpracy z nauczycielami pedagogami, psychologami, 

terapeutami pedagogicznymi i logopedami. Zmiany wprowadzone w ustawie – Karta 

Nauczyciela rozszerzają ten katalog o stanowisko pedagoga specjalnego. 

Jednocześnie został wprowadzony przepis, który określa, że w przedszkolu niebędącym 

przedszkolem specjalnym, w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum 

i branżowej szkole I stopnia, niebędących szkołami specjalnymi, w szkole artystycznej 

realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum 
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ogólnokształcącego oraz w zespole, w skład którego wchodzi to przedszkole lub ta szkoła, 

zatrudnia się nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów 

lub terapeutów pedagogicznych. 

Ponadto zostały wprowadzone zmiany, które mają na celu określenie minimalnej łącznej 

liczby etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów 

lub terapeutów pedagogicznych, którzy mają być zatrudnieni w przedszkolu niebędącym 

przedszkolem specjalnym, w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum 

i branżowej szkole I stopnia, niebędących szkołami specjalnymi, w szkole artystycznej 

realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum 

ogólnokształcącego oraz w zespole, w skład którego wchodzi to przedszkole lub ta szkoła. 

Ustawa określa także maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych 

na dodatkowe finansowanie realizacji zadania w zakresie zatrudniania nauczycieli 

pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów 

pedagogicznych. 

Zmiany wprowadzone w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych umożliwiają 

ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania – w celu realizacji zadań 

publicznych w zakresie oświaty i wychowania – udzielanie dotacji celowej na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji związanych z: 

1) realizacją programów inwestycyjnych; 

2) zakupem nieruchomości oraz budową lub dostosowaniem obiektów, niezbędnych 

dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek; 

3) wyposażeniem przedszkoli, szkół lub placówek. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem 

rozwiązań dotyczących organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość między innymi w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych 

w przedszkolach, szkołach i placówkach, a także zachowania mocy obsadzenia stanowiska 

dyrektora jednostki systemu oświaty dokonanego przed dniem 2 września 2021 r. 

na podstawie przepisów wykonawczych. Przepisy te mają wejść w życie z dniem 

1 września 2022 r. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

został wniesiony przez Radę Ministrów (druk sejmowy nr 2096). 

Marszałek Sejmu skierowała w dniu 22 marca 2022 r. projekt ustawy do Komisji 

Edukacji, Nauki i Młodzieży. Komisja po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 

rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 24 marca 2022 r. wniosła o jego 

uchwalenie w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 2117).  

W odniesieniu do przedłożenia rządowego zakres wprowadzanych zmian został 

rozszerzony między innymi o regulację, która umożliwia ministrowi właściwemu do spraw 

oświaty i wychowania ustanawianie programów inwestycyjnych. Dodana została także 

nowelizacja ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, która 

umożliwia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania udzielanie dotacji 

celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji, w tym 

związanych z realizacją programów inwestycyjnych. Ponadto zmieniony został termin 

wejścia ustawy w życie. 

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 24 marca 2022 r. zostały 

zgłoszone 4 poprawki, których celem było: 

1) usunięcie regulacji, która umożliwia ministrowi właściwemu do spraw oświaty 

i wychowania ustanawianie programów inwestycyjnych, a także udzielanie dotacji 

celowej na finansowanie kosztów realizacji remontów i określonych inwestycji; 

2) usunięcie rozwiązania umożliwiającego ministrowi właściwemu do spraw oświaty 

i wychowania powoływanie zespołów doradczych lub ekspertów; 

3) wprowadzenie regulacji, która, w przypadku konieczności obsadzenia stanowiska 

dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2022 r., przewidywała 

możliwość przedłużenia powierzenia tego stanowiska. 

Poprawki nie uzyskały poparcia. 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2022 r. w brzmieniu 

przedłożenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. 

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 437 posłów, 1 był przeciw, 18 wstrzymało się 

od głosu. 
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III. Uwagi szczegółowe 

1. Art. 5 pkt 4, dodawany w ustawie – Karta Nauczyciela art. 30d umożliwia ministrowi 

właściwemu do spraw oświaty i wychowania powoływanie zespół doradczych lub ekspertów 

w celu przedstawienia opinii lub ekspertyzy na jego potrzeby. 

Wprowadzana regulacja nie zawiera przepisów precyzujących warunki, jakie miałyby 

spełniać osoby wchodzące w skład zespołów doradczych czy też powoływane w charakterze 

ekspertów. Regulacja ta nie określa również trybu na podstawie, którego mogłyby być 

tworzone zespoły doradcze.  

Przyjęte rozwiązanie budzi obawę, że powoływanie zespołów doradczych 

oraz ekspertów może mieć charakter uznaniowy. 

W związku z powyższym wydaje się zasadnym rozważnie możliwości przyjęcia 

poprawek w celu dookreślenia wprowadzanej regulacji w zakresie wymogów, jakie muszą 

spełniać osoby powoływane w skład zespołów doradczych oraz eksperci, a także trybu 

wyłaniania zespołów doradczych. 

 

2. Art. 39 ust. 4 pkt 1 nakłada na ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

obowiązek dokonania określonych obliczeń oraz ogłoszenia, w drodze obwieszczenia, 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wartości łącznej 

liczby etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów 

lub terapeutów pedagogicznych w roku 2022 do dnia 1 maja. 

Ponadto czynności czy też działania określone w art. 11 w ust. 4 i 6 (informatory 

wraz z aneksami, które ma ogłosić dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej), art. 35 

(możliwość kontynuacji prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych), art. 36 w ust. 1 

i 2 (sposób rozpatrzenia wniosku o przyznanie akredytacji na kształcenie ustawiczne 

prowadzone w formie pozaszkolnej) oraz w art. 37 w ust. 1 i 2 (sposób postępowania 

ze zgłoszeniami o wpis do ewidencji niepublicznych placówek) są związane z terminem 

15 maja 2022 r. 

Biorąc pod uwagę harmonogram prac nad ustawą – rozpatrzenie ustawy przez Senat, 

ewentualne stanowisko Sejmu w odniesieniu do stanowiska Senatu, czas na podpisanie 

ustawy przez Prezydenta i zarządzenie jej ogłoszenia, a także czas na jej publikację – 
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dotrzymanie terminów wyznaczonych przez wymienione przepisy może okazać się 

niemożliwe. 

W związku z powyższym koniecznym jest przyjęcie poprawek mających na celu 

odpowiednie przesunięcie tych terminów. 

 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


