
                                                                                         Druk nr 598 
                 SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                                                              
VII kadencja 

 
S P R A W O Z D A N I E  

 
KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I  MŁODZIEŻY ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU  

 
TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ 

 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (druk nr 589)  

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu,  skierowała          
w dniu 12 lipca 2012 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - do  pierwszego  czytania. 

 
         Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy                      
na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2012 r.   

wnoszą:  
 
     W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 
 Komisje – zgodnie z art. 43 ust. 3 regulaminu Sejmu – przedstawiają na żądanie 
wnioskodawcy, następujący wniosek mniejszości: 
 
w art. 1 w zmianie 2 w lit. c skreślić ust. 3j. 
 - poseł L. Sprawka  
 
Warszawa, dnia 23 lipca 2012 r. 
 
 

Przewodniczący Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 

 
/-/Piotr Zgorzelski 

Przewodniczący Komisji  
 Edukacji, Nauki i Młodzieży  

 
/-/Artur Bramora 

 
 

Sprawozdawca 
 

/-/Wiesław Suchowiejko 



Liczba stron :  3     Data :   2012-07-24      Nazwa pliku :   90-33.NK.DOCX  1 
VII kadencja/druk nr 589 

 

 

Projekt  
 
 
 

USTAWA 
z dnia                          2012 r. 

 
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

 
Art. 1.  

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 80: 
a) po ust. 3h dodaje się ust. 3i w brzmieniu: 

„3i. W przypadku szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  
w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwiet-
niu lub czerwcu, dotacja, o której mowa w ust. 3, przysługuje również 
na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w któ-
rym absolwent ukończył szkołę.”, 

b) ust. 6a otrzymuje brzmienie: 
„6a. Do dotacji, o których mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio ust. 3d–

3g oraz 3i.”; 
2) w art. 90: 

a) po ust. 2e dodaje się ust. 2f w brzmieniu: 
„2f. W przypadku szkół niepublicznych  o uprawnieniach szkół publicz-

nych, w których  zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  w klasach (seme-
strach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, 
dotacja, o której mowa w ust. 2a, przysługuje również na każdego ab-
solwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent 
ukończył szkołę.”, 

b) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 

2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, 
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i 
Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, 
Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 
1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 
1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, 
poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 
205, poz. 1206. 
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„Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 
niewymienionych w ust. 2a przysługują na każdego ucznia uczestniczą-
cego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym 
miesiącu, w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie od-
powiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych 
w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na 
jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepu-
bliczną poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną 
liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzają-
cego rok udzielania dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3h oraz 3i.”, 

 

c) po ust. 3g dodaje się ust. 3h–3j w brzmieniu: 
„3h. Dotacje dla szkół, o których mowa w ust. 3, przysługują za lipiec i 

sierpień na każdego ucznia, który w czerwcu spełnił warunek uczestni-
czenia w zajęciach, o którym mowa w ust. 3. 

3i. Do szkół, o których mowa w ust. 3, w których zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze  w klasach (semestrach) programowo najwyższych koń-
czą się w kwietniu lub czerwcu, przepis ust. 2f stosuje się odpowiednio. 

3j. W przypadku szkół, o których mowa w ust. 3, liczba uczniów, na któ-
rych przekazywana jest dotacja za dany miesiąc, ustalana jest na pod-
stawie oświadczenia złożonego przez osobę prowadzącą szkołę w ter-
minie określonym przez organ właściwy do udzielania dotacji, zawiera-
jącego informację o liczbie uczniów uczęszczających do szkoły. W 
przypadku przekazania w danym miesiącu dotacji naliczonej na 
uczniów, którzy nie spełnili warunku uczestniczenia w zajęciach, o któ-
rym mowa w ust. 3, dotacja w kolejnym miesiącu podlega odpowied-
niemu zmniejszeniu.”, 

d) ust. 4c otrzymuje brzmienie: 
„4c. Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach 

szkół publicznych niewymienionych w ust. 4b przysługują na każdego 
ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edu-
kacyjnych w danym miesiącu, w wysokości nie niższej niż 50% wydat-
ków bieżących ustalonych dla szkół tego samego typu prowadzonych 
przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego 
w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca 
niepubliczną szkołę poda ministrowi właściwemu do spraw kultury i 
dziedzictwa narodowego planowaną liczbę uczniów, nie później niż do 
dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.”, 

e) ust. 4f otrzymuje brzmienie: 
„4f. Do dotacji, o których mowa w ust. 4a–4d, stosuje się odpowiednio 

ust. 2f oraz 3d–3j.”. 
 

Art. 2. 
W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) w art. 22 w pkt 2 kropkę zastępuje 
się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 
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„3) art. 1 pkt 27 w zakresie dotyczącym art. 64 ust. 4 i 5, który wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2014 r.”. 

 
Art. 3.  

Dotacje, o których mowa w art. 80 ust. 3 oraz art. 90 ust. 2a i 3 ustawy wymienionej 
w art. 1 niniejszej ustawy, w przypadku szkół, w których zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w 
kwietniu lub czerwcu 2012 r., przysługują również na każdego absolwenta szkoły w 
okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca 
roku szkolnego 2011/2012. 

 
Art. 4.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 
1 lit. b i pkt 2 lit. b–e, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.  
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