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CZEŚĆ II 

 

Art. 44zzr. 

1. 
(173)

 Uczeń lub absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego i 

egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju 

niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia. 

2. 
(174)

 Uczeń lub absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem 

społecznym może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w 

warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub 

zagrożenia niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia. 

3. 
(175)

 Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub absolwent, 

który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu maturalnego, posiadał 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do egzaminu 

gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z jego stanu zdrowia, na 

podstawie tego orzeczenia. 

4. 
(176)

 Uczeń, słuchacz albo absolwent chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do 

egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w warunkach odpowiednich ze względu 

na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez 

lekarza. 

5. 
(177)

 Uczeń, słuchacz albo absolwent posiadający opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu 

się, wydaną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb, może przystąpić do 

egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego 
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potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych 

trudności, na podstawie tej opinii. 

6. 
(178)

 Uczeń, słuchacz albo absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do 

egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego, był objęty pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym 

kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub 

traumatyczną, może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w 

warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub 

sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii rady 

pedagogicznej. 

[7. Uczeń albo absolwent, o którym mowa w art. 94a ust. 1 i 1a, któremu ograniczona 

znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, może przystąpić do: 

1)   
(179)

 części pierwszej lub części drugiej egzaminu gimnazjalnego - w warunkach i formie 

dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

wynikających z tego ograniczenia, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej; 

2)   
(180)

 egzaminu maturalnego, z wyjątkiem egzaminu maturalnego z języka obcego 

nowożytnego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka 

regionalnego - w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych wynikających z tego ograniczenia, na podstawie pozytywnej 

opinii rady pedagogicznej.] 

<7. Uczeń albo absolwent, o którym mowa w art. 165 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo 

oświatowe, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie 

czytanego tekstu, może przystąpić do:  

1)  egzaminu ósmoklasisty, z wyjątkiem egzaminu ósmoklasisty z języka obcego 

nowożytnego – w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych wynikających z tego ograniczenia, na podstawie 

pozytywnej opinii rady pedagogicznej;  

2) egzaminu maturalnego, z wyjątkiem egzaminu maturalnego z języka obcego 

nowożytnego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka 

regionalnego – w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych wynikających z tego ograniczenia, na podstawie 

pozytywnej opinii rady pedagogicznej.> 
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8. 
(181)

 Dostosowanie formy egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, o którym 

mowa w ust. 1, polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych 

dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności ucznia lub absolwenta niepełnosprawnego, 

z tym że nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dla absolwentów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. 

9. 
(182)

 Dostosowanie formy egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, polega 

na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb ucznia, 

któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu. 

10. 
(183)

 Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego, o których mowa w ust. 1-7, polega odpowiednio na: 

1)   zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia, słuchacza albo 

absolwenta; 

2)   zapewnieniu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi miejsca pracy odpowiedniego do 

jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych; 

3)   wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych; 

4)   
(184)

 odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu 

gimnazjalnego i egzaminu maturalnego; 

5)   
(185)

 ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania 

egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2, 

uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, 

słuchacza albo absolwenta; 

6)   
(186)

 zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego nauczyciela wspomagającego ucznia lub absolwenta w czytaniu lub pisaniu 

lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, 

niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to 

niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub absolwentem lub pomocy w 

obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. 

11. Dla ucznia, słuchacza albo absolwenta, o którym mowa w ust. 2-6, nie przygotowuje się 

odrębnych arkuszy egzaminacyjnych. 

12. 
(187)

 Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form 

przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, wymienionych w 
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komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie, wskazuje sposób 

lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu 

gimnazjalnego i egzaminu maturalnego dla ucznia, słuchacza albo absolwenta, o którym 

mowa w ust. 1-7. 

13. 
(188)

 Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie 

rodziców ucznia, słuchacza albo absolwenta o wskazanych sposobach dostosowania 

warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego do 

jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. 

14. Rodzice ucznia, słuchacz albo absolwent składają oświadczenie o korzystaniu albo 

niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, o których mowa w ust. 13, w 

terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13. 

15. W przypadku absolwenta, o którym mowa w ust. 4 i 5, który ukończył szkołę we 

wcześniejszych latach, sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania 

egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości absolwenta, spośród możliwych 

sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, 

wymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie, 

wskazuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzs ust. 3. 

Przepisy ust. 13 i 14 stosuje się odpowiednio. 

16. 
(189)

 Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w warunkach i 

formie dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia, słuchacza albo absolwenta, o 

którym mowa w ust. 1-7, zapewnia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o którym 

mowa w art. 44zzs ust. 3. 

17. 
(190)

 W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek 

rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z 

wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia, słuchacza albo absolwenta do 

egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego 

potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie, o 

którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie. 

 

Art. 44zzu. 

1. Prace egzaminacyjne uczniów, słuchaczy albo absolwentów sprawdzają i przyznają punkty 

egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7, 
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wyznaczeni przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Egzaminatorzy stosują 

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

2. Prace egzaminacyjne uczniów, słuchaczy albo absolwentów mogą być sprawdzane z 

wykorzystaniem narzędzi elektronicznych. 

[3. 
(198)

 Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 1, tworzą odpowiednio zespół egzaminatorów z 

danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danego przedmiotu w 

przypadku egzaminu maturalnego. W przypadku części trzeciej egzaminu gimnazjalnego 

egzaminatorzy tworzą zespół egzaminatorów z danego języka obcego nowożytnego.] 

<3. Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 1, tworzą odpowiednio zespół egzaminatorów 

w zakresie danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem 

maturalnym. W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego 

egzaminatorzy tworzą zespół egzaminatorów w zakresie danego języka obcego 

nowożytnego.> 

4. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, spośród członków zespołu egzaminatorów, o 

którym mowa w ust. 3, wyznacza przewodniczącego tego zespołu. 

5. Część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przeprowadzają i 

przyznają punkty zespoły przedmiotowe, o których mowa w art. 44zzs ust. 4 pkt 2. 

 

Art. 44zzv. 

W przypadku: 

1)   stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, słuchacza albo 

absolwenta lub 

2)   wniesienia lub korzystania przez ucznia, słuchacza albo absolwenta w sali egzaminacyjnej 

z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych 

niewymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie, 

lub 

[3)   
(199)

 zakłócania przez ucznia, słuchacza albo absolwenta prawidłowego przebiegu 

danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego albo części 

ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego, w sposób utrudniający pracę 

pozostałym uczniom, słuchaczom albo absolwentom] 

<3) zakłócania przez ucznia, słuchacza albo absolwenta prawidłowego przebiegu 

egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu albo części ustnej lub części pisemnej 
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egzaminu maturalnego, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, 

słuchaczom albo absolwentom > 

[- 
(200)

 przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi, 

słuchaczowi albo absolwentowi odpowiednio dany zakres albo poziom odpowiedniej 

części egzaminu gimnazjalnego albo egzamin maturalny z danego przedmiotu 

odpowiednio w części ustnej lub w części pisemnej. Informację o przerwaniu i 

unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu odpowiednio egzaminu 

gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.] 

<– przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi, 

słuchaczowi albo absolwentowi odpowiednio egzamin ósmoklasisty z danego 

przedmiotu albo egzamin maturalny z danego przedmiotu odpowiednio w części 

ustnej lub w części pisemnej. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza 

się w protokole przebiegu odpowiednio egzaminu ósmoklasisty i egzaminu 

maturalnego.> 

Art. 44zzw. 

1. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora: 

1)   niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia, słuchacza albo 

absolwenta, 

2)   występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia, słuchacza albo absolwenta jednakowych 

sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi, słuchaczowi 

albo absolwentowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia, słuchacza albo absolwenta 

[- 
(201)

 dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora 

szkoły, uczniowi lub jego rodzicom, słuchaczowi albo absolwentowi pisemną informację o 

zamiarze unieważnienia temu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi odpowiednio 

danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego albo 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej. Dyrektor szkoły 

niezwłocznie przekazuje tę informację uczniowi lub jego rodzicom, słuchaczowi albo 

absolwentowi.] 

<– dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem 

dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom, słuchaczowi albo absolwentowi 

pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi, słuchaczowi albo 

absolwentowi odpowiednio egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu albo 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej. Dyrektor szkoły 
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niezwłocznie przekazuje tę informację uczniowi lub jego rodzicom, słuchaczowi albo 

absolwentowi.> 

[2. 
(202)

 Uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent mają prawo złożyć wniosek o wgląd 

do dokumentacji, na podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej 

zamierza unieważnić odpowiednio dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego albo egzamin maturalny z danego przedmiotu w części pisemnej. Wniosek 

składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od 

dnia otrzymania pisemnej informacji, o której mowa w ust. 1.] 

<2. Uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent mają prawo złożyć wniosek o wgląd 

do dokumentacji, na podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej 

zamierza unieważnić odpowiednio egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu albo 

egzamin maturalny z danego przedmiotu w części pisemnej. Wniosek składa się do 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia 

otrzymania pisemnej informacji, o której mowa w ust. 1.> 

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej umożliwia uczniowi lub jego rodzicom, słuchaczowi 

albo absolwentowi zapoznanie się z dokumentacją oraz złożenie wyjaśnień, we 

wskazanym miejscu i czasie. 

4. 
(203)

 [Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu odpowiednio 

danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej, w terminie 14 dni od dnia:] 

 <Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu 

odpowiednio egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej, w terminie 14 dni od dnia:> 

1)   otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo 

2)   upływu terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2. 

[5. 
(204)

 Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje uczniowi lub jego rodzicom, 

słuchaczowi albo absolwentowi pisemną informację o unieważnieniu odpowiednio danego 

zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej, wraz z uzasadnieniem.] 

<5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje uczniowi lub jego rodzicom, 

słuchaczowi albo absolwentowi pisemną informację o unieważnieniu odpowiednio 
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egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu w części pisemnej, wraz z uzasadnieniem.> 

6. Uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent, w terminie 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania informacji o unieważnieniu, o której mowa w ust. 5, mogą wnieść do 

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej. 

7. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 6, wraz z dokumentacją niezbędną do ich 

rozpatrzenia, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później niż 

następnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej, chyba że dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uwzględni 

zastrzeżenia złożone przez ucznia lub jego rodziców, słuchacza albo absolwenta. 

8. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w 

ust. 6, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń wraz z dokumentacją niezbędną do 

ich rozpatrzenia. Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest 

ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego. 

[9. 
(205)

 W przypadku braku możliwości przekazania uczniowi lub jego rodzicom, słuchaczowi 

albo absolwentowi pisemnej informacji, o której mowa w ust. 1, dyrektor szkoły 

niezwłocznie informuje o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, który, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od dyrektora szkoły, rozstrzyga o 

unieważnieniu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej. W 

przypadku unieważnienia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za 

pośrednictwem dyrektora szkoły, pisemną informację o tym unieważnieniu wraz z 

uzasadnieniem uczniowi lub jego rodzicom, słuchaczowi albo absolwentowi. Przepisy ust. 

2 i 3 stosuje się odpowiednio.] 

<9. W przypadku braku możliwości przekazania uczniowi lub jego rodzicom, 

słuchaczowi albo absolwentowi pisemnej informacji, o której mowa w ust. 1, 

dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, który, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od dyrektora 

szkoły, rozstrzyga o unieważnieniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej. W przypadku 

unieważnienia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za 
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pośrednictwem dyrektora szkoły, pisemną informację o tym unieważnieniu wraz z 

uzasadnieniem uczniowi lub jego rodzicom, słuchaczowi albo absolwentowi. Przepisy 

ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.> 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent 

mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 3 dni roboczych od dnia: 

1)   otrzymania informacji o unieważnieniu, o której mowa w ust. 9, albo 

2)   zapoznania się z dokumentacją oraz złożenia wyjaśnień, o których mowa w ust. 2 i 3. 

11. Do zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10, przepisy ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

12. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 44zza ust. 8 pkt 1, dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej wydaje po rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia. 

13. Świadectwo dojrzałości, o którym mowa w art. 44zzl ust. 4, dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej wydaje po rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia, jeżeli w wyniku tego 

rozstrzygnięcia absolwent spełnia warunki, o których mowa w art. 44zzl [ust. 1] < ust. 1 

lub 1a>. 

14. Aneks do świadectwa dojrzałości, o którym mowa w art. 44zzo ust. 2, lub zaświadczenie, 

o którym mowa w art. 44zzp ust. 2, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wydaje 

po rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia, jeżeli w wyniku tego rozstrzygnięcia 

absolwent podwyższył wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części 

pisemnej. 

[15. 
(206)

 Uczeń lub słuchacz, któremu unieważniono odpowiednio dany zakres albo poziom 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, przystępuje ponownie do odpowiednio 

danej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego w dodatkowym terminie w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem. 

16. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, o którym 

mowa w art. 44zzd ust. 5, danego absolwenta, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej 

ustala wynik egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego jako "0%".] 

<15. Uczeń lub słuchacz, któremu unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego 

przedmiotu, przystępuje ponownie do egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu w 

dodatkowym terminie w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem. 

16. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego danego absolwenta z 

przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w art. 44zzd ust. 5 i 5a, dyrektor 
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okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu maturalnego z tego 

przedmiotu dodatkowego jako „0%”.> 

 

[Art. 44zzx. 

(207)
 W przypadku unieważnienia z przyczyn, o których mowa w art. 44zzv lub art. 44zzw ust. 

1, odpowiednio danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego, przeprowadzonego w terminie dodatkowym, w sytuacjach określonych w 

art. 44zz ust. 1 i art. 44zzw ust. 15, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala 

wynik odpowiednio danej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego jako "0%".] 

 

<Art. 44zzx. 

W przypadku unieważnienia z przyczyn, o których mowa w art. 44zzv lub art. 44zzw 

ust. 1, egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, przeprowadzonego w terminie 

dodatkowym, w sytuacjach określonych w art. 44zz ust. 1 i art. 44zzw ust. 15, dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu jako „0%”.> 

Art. 44zzy. 

[1. 
(208)

 Uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent mogą, w terminie 2 dni roboczych od 

dnia przeprowadzenia odpowiednio danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej 

lub części pisemnej, zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy 

dotyczące jego przeprowadzania.] 

<1. Uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent mogą, w terminie 2 dni roboczych 

od dnia przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej, zgłosić 

zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, 

jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego 

przeprowadzania.> 

2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, do egzaminu maturalnego z 

danego przedmiotu w części ustnej dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwraca 
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się do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o przedstawienie wyjaśnień 

dotyczących wniesionego zastrzeżenia. 

3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w 

ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje pisemnie ucznia lub jego 

rodziców, słuchacza albo absolwenta o wyniku rozstrzygnięcia. 

4. Uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent, w terminie 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania informacji o wyniku rozstrzygnięcia, o której mowa w ust. 3, mogą wnieść do 

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej. 

5. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4, wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później niż następnego dnia 

roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, chyba że dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uwzględni 

zastrzeżenia złożone przez ucznia lub jego rodziców, słuchacza albo absolwenta. 

6. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w 

ust. 4, w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu 

administracyjnego. 

[7. 
(209)

 W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania 

egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego, na skutek zastrzeżeń, o których 

mowa w ust. 1, lub z urzędu, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu 

z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić dany zakres albo 

poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub egzamin maturalny z danego 

przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej i zarządzić ich ponowne przeprowadzenie, 

jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu. 

8. 
(210)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 6, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

może unieważnić dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego 

lub egzamin maturalny z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej i 

zarządzić ich ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik 

egzaminu. O rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia dyrektor Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej informuje dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.] 
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<7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, na skutek zastrzeżeń, o których 

mowa w ust. 1, lub z urzędu, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w 

porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić 

egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzamin maturalny z danego 

przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej i zarządzić ich ponowne 

przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu.  

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

może unieważnić egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzamin maturalny 

z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej i zarządzić ich ponowne 

przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik egzaminu. O 

rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia dyrektor Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej informuje dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.> 

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 8, unieważnienie może nastąpić w stosunku do 

wszystkich uczniów, słuchaczy albo absolwentów, uczniów, słuchaczy albo absolwentów 

w poszczególnych szkołach, a także w stosunku do poszczególnych uczniów, słuchaczy 

albo absolwentów. 

[10. 
(211)

 W przypadku niemożności ustalenia wyników danego zakresu albo poziomu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu w części pisemnej z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych, 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia dany zakres albo poziom odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego lub egzamin maturalny z danego przedmiotu w części pisemnej 

danego ucznia, słuchacza albo absolwenta i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.] 

<10. W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej z 

powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych, dyrektor okręgowej 

komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, unieważnia egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub 

egzamin maturalny z danego przedmiotu w części pisemnej danego ucznia, słuchacza 

albo absolwenta i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.> 

11. 
(212)

 Termin ponownego egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego ustala 

dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
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Art. 44zzz. 

1. Uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent mają prawo wglądu do sprawdzonej i 

ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, słuchacza albo absolwenta, w miejscu i 

czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 

miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną: 

1)   zaświadczenia, o którym mowa w art. 44zza ust. 8 pkt 1; 

2)   świadectwa dojrzałości, o którym mowa w art. 44zzl ust. 4; 

3)   aneksu do świadectwa dojrzałości, o którym mowa w art. 44zzo ust. 2; 

4)   zaświadczenia, o którym mowa w art. 44zzp ust. 2; 

5)   
(213)

 informacji o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego albo informacji o 

wynikach egzaminu maturalnego - w przypadkach, o których mowa odpowiednio w art. 

44zza ust. 8 pkt 3 i art. 44zzl ust. 5. 

2. Podczas dokonywania wglądu, o którym mowa w ust. 1, uczniowi lub jego rodzicom, 

słuchaczowi albo absolwentowi zapewnia się możliwość zapoznania się z zasadami 

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

2a. 
(214)

 Podczas dokonywania wglądu, o którym mowa w ust. 1, uczeń lub jego rodzice, 

słuchacz albo absolwent mogą sporządzać notatki i wykonywać fotografie pracy 

egzaminacyjnej. 

3. Uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent mogą zwrócić się z wnioskiem o 

weryfikację sumy punktów, o których mowa w art. 44zza ust. 2 lub art. 44zzk ust. 2. 

Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. 

4. 
(215)

 Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, 

o którym mowa w ust. 3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej do weryfikacji 

sumy punktów wyznacza egzaminatora wpisanego do ewidencji egzaminatorów, o której 

mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7, innego niż egzaminator, który sprawdzał i oceniał pracę 

egzaminacyjną, której dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 3. 

5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie ucznia lub jego rodziców, 

słuchacza albo absolwenta o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3. 

6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowe wyniki odpowiednio: 
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1)   
(216)

 egzaminu gimnazjalnego oraz anuluje dotychczasowe zaświadczenie, o którym mowa 

w art. 44zza ust. 8 pkt 1, i wydaje nowe zaświadczenie; 

2)   egzaminu maturalnego oraz: 

a)  wydaje świadectwo dojrzałości, jeżeli absolwent spełnił warunki określone w art. 44zzl 

[ust. 1] < ust. 1 lub 1a>, lub 

b)  anuluje dotychczasowe świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości, o 

którym mowa w art. 44zzo ust. 2, lub zaświadczenie, o którym mowa w art. 44zzp ust. 2, i 

wydaje nowe świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie. 

 

Art. 44zzza. 

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

szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego, w tym: 

1)   
(218)

 wykaz języków obcych nowożytnych, z których jest przeprowadzany egzamin 

gimnazjalny i egzamin maturalny, 

2)   wykaz przedmiotów dodatkowych, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, z 

uwzględnieniem przedmiotów, dla których podstawa programowa kształcenia ogólnego 

określa wymagania w zakresie rozszerzonym, 

3)   zakres danych, które powinna zawierać deklaracja o przystąpieniu do egzaminu 

maturalnego, oraz tryb składania tej deklaracji, 

4)   
(219)

 zakres i terminy przekazywania dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej 

informacji niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego, w tym informacji zawartych w deklaracjach, o których mowa w art. 44zy i 

art. 44zzi, 

5)   tryb wydawania opinii, o których mowa w art. 44zzr ust. 6 i 7, 

6)   skład zespołów, o których mowa w art. 44zzs ust. 4, 

7)   szczegółowe zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów, o 

których mowa w art. 44zzs ust. 4, 

8)   zakres informacji, które zamieszcza się w protokołach, o których mowa w art. 44zzs ust. 

6, 

9)   sposób postępowania z materiałami egzaminacyjnymi dostarczanymi do szkół, w tym tryb 

zgłaszania nieprawidłowości w tym zakresie, 
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[10)  
(220)

 czas trwania, sposób organizacji i przeprowadzania każdej części egzaminu 

gimnazjalnego oraz części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu, sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia lub nagłego zakłócenia 

przebiegu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, przeprowadzania egzaminu 

gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w miejscu innym niż szkoła ze względu na stan 

zdrowia ucznia, słuchacza lub jego niepełnosprawność,] 

<10) czas trwania, sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z 

poszczególnych przedmiotów oraz części ustnej i części pisemnej egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu, sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia 

lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w miejscu innym 

niż szkoła ze względu na stan zdrowia ucznia, słuchacza lub jego 

niepełnosprawność,> 

11)  
(221)

 termin przechowywania prac uczniów, słuchaczy i absolwentów oraz dokumentacji 

egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, 

12)  
(222)

 osoby, które nie wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego i nie biorą udziału w 

przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, które mogą 

przebywać w sali egzaminacyjnej podczas tych egzaminów, w tym osoby, które mogą 

występować w charakterze obserwatorów podczas egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego, 

13)  wysokość opłat pobieranych za egzamin maturalny w przypadkach określonych w art. 

44zzq ust. 1 oraz tryb i termin złożenia wniosku o zwolnienie z opłaty za egzamin 

maturalny 

- 
(223)

 z uwzględnieniem konieczności zapewnienia właściwej organizacji i przebiegu oraz 

właściwego dokumentowania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, 

zapewnienia w składzie zespołów, o których mowa w art. 44zzs ust. 4, co najmniej jednej 

osoby zatrudnionej w innej szkole lub w placówce, zapewnienia możliwości wglądu, o 

którym mowa w art. 44zzz ust. 1, oraz że wysokość opłaty za dany egzamin maturalny nie 

może być wyższa niż średni koszt przeprowadzania egzaminu maturalnego z 

poszczególnych przedmiotów w części pisemnej. 

 

Art. 44zzzb. 
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1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania 

przez osoby, o których mowa w ust. 3, wiadomości i umiejętności z zakresu jednej 

kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach. 

2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany na podstawie 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. 

3. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany dla: 

[1)   uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów i słuchaczy szkół 

policealnych, 

2)   absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,] 

<1) uczniów branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia i techników oraz 

uczniów i słuchaczy szkół policealnych, 

2) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, branżowych szkół I stopnia, 

branżowych szkół II stopnia, techników i szkół policealnych,> 

3)   osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, 

4)   osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do 

pracy dorosłych, o których mowa odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 

149, z późn. zm.), jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględniał wymagania określone 

w podstawie programowej kształcenia w zawodach, 

5)   osób spełniających warunki dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 10 ust. 5 

- zwanych dalej "zdającymi". 

Art. 44zzzc. 

[1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany w ciągu całego 

roku szkolnego w terminach ustalonych przez dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.] 

<1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany w ciągu 

całego roku szkolnego, a w przypadku części praktycznej tego egzaminu – w 

szczególności w okresie ferii letnich lub zimowych, w terminach ustalonych przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, na podstawie harmonogramu 
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ogłoszonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret 

pierwsze.> 

2. Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie 

później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie. 

Art. 44zzzd. 

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z części pisemnej i części 

praktycznej. 

<1a. W technikum zdający przystępuje do: 

1) części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w trakcie nauki 

w technikum;  

2) części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w ostatnim 

roku nauki w technikum. 

1b. W uzasadnionych przypadkach związanych ze specyfiką kształcenia w danym 

zawodzie lub wynikających ze względów organizacyjnych związanych z 

przeprowadzaniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, 

część praktyczna tego egzaminu, o której mowa w ust. 1a pkt 2, po uzgodnieniu z 

dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej, może zostać przeprowadzona w 

roku szkolnym poprzedzającym ostatni rok nauki w technikum.> 

2. Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego, a część praktyczna w 

formie zadania lub zadań praktycznych. 

3. Część pisemna jest przeprowadzana: 

1)   z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, po uzyskaniu upoważnienia, o którym mowa w art. 44zzzl ust. 

1, albo 

2)   z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. 

4. Część praktyczna polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których 

rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja. 

[5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej udostępnia szkole, placówce, o której mowa w 

art. 2 pkt 3a, pracodawcy lub podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, 

o którym mowa w art. 68a ust. 2, elektroniczny system przeprowadzania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.] 
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<5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej udostępnia szkole, placówce, o której 

mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, pracodawcy lub podmiotowi 

prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 

ustawy – Prawo oświatowe, elektroniczny system przeprowadzania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.> 

 

Art. 44zzzi. 

 [1. Za organizację i przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w danej 

szkole, placówce, o której mowa w art. 2 pkt 3a, u danego pracodawcy lub w danym 

podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 68a ust. 2, 

odpowiada dyrektor tej szkoły, placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3a, ten pracodawca 

lub upoważniony przez niego pracownik lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs 

zawodowy, o którym mowa w art. 68a ust. 2, lub upoważniony przez niego pracownik. 

2. Do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dyrektor szkoły, 

placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3a, pracodawca lub podmiot prowadzący 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 68a ust. 2, powołuje zespół 

egzaminacyjny. 

3. Dyrektor szkoły, placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3a, pracodawca lub upoważniony 

przez niego pracownik lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym 

mowa w art. 68a ust. 2, lub upoważniony przez niego pracownik jest przewodniczącym 

zespołu egzaminacyjnego. W przypadku choroby przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego lub innych ważnych przyczyn uniemożliwiających jego udział w 

egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie albo wynikających z konieczności 

zapewnienia właściwej organizacji tego egzaminu, przewodniczącym zespołu 

egzaminacyjnego może być osoba wskazana przez dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej.] 

<1. Za organizację i przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 

danej szkole, placówce, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, u 

danego pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs 

zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, odpowiada 

dyrektor tej szkoły, placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo 

oświatowe, ten pracodawca lub upoważniony przez niego pracownik lub podmiot 
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prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy 

– Prawo oświatowe, lub upoważniony przez niego pracownik.  

2. Do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dyrektor 

szkoły, placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, 

pracodawca lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym 

mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, powołuje zespół egzaminacyjny.  

3. Dyrektor szkoły, placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, 

pracodawca lub upoważniony przez niego pracownik lub podmiot prowadzący 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo 

oświatowe, lub upoważniony przez niego pracownik jest przewodniczącym zespołu 

egzaminacyjnego. W przypadku choroby przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego lub innych ważnych przyczyn uniemożliwiających jego udział w 

egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie albo wynikających z 

konieczności zapewnienia właściwej organizacji tego egzaminu, przewodniczącym 

zespołu egzaminacyjnego może być osoba wskazana przez dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej.> 

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, spośród członków zespołu egzaminacyjnego, 

powołuje zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz zespoły 

nadzorujące przebieg części praktycznej tego egzaminu w poszczególnych salach 

egzaminacyjnych i wyznacza przewodniczących tych zespołów. 

5. [Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg w danej szkole, 

placówce, o której mowa w art. 2 pkt 3a, u danego pracodawcy lub w danym podmiocie 

prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 68a ust. 2, egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym:] 

 <Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg w danej 

szkole, placówce, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, u danego 

pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, 

o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym:> 

1)   informuje zdających, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, o tym egzaminie; 
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2)   zapewnia przekazanie do okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji niezbędnych do 

przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; 

3)   zapewnia warunki do samodzielnej pracy zdających podczas egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie; 

4)   zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem materiały egzaminacyjne niezbędne do 

przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od momentu 

odbioru materiałów egzaminacyjnych do momentu ich przekazania dyrektorowi 

okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

6. Przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest dokumentowany w 

protokole tego egzaminu. 

[Art. 44zzzk. 

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadza się w danej szkole, 

placówce, o której mowa w art. 2 pkt 3a, u danego pracodawcy albo w miejscu 

wskazanym przez pracodawcę, w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs 

zawodowy, o którym mowa w art. 68a ust. 2, albo w miejscu wskazanym przez ten 

podmiot. 

2. Dla osób, o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 3, egzamin potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie organizuje podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym 

mowa w art. 68a ust. 2.] 

<Art. 44zzzk. 

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadza się w danej szkole, 

placówce, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, u danego 

pracodawcy albo w miejscu wskazanym przez pracodawcę, w danym podmiocie 

prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 

ustawy – Prawo oświatowe, albo w miejscu wskazanym przez ten podmiot.  

2. Dla osób, o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 3, egzamin potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie organizuje podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs 

zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.> 

 

Art. 44zzzl. 

[1. Część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz część pisemną 

tego egzaminu przeprowadzaną z wykorzystaniem elektronicznego systemu 

przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadza się 
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w szkole, placówce, o której mowa w art. 2 pkt 3a, u pracodawcy lub w podmiocie 

prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 68a ust. 2, 

posiadających upoważnienie wydane przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.] 

<1. Część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz część 

pisemną tego egzaminu przeprowadzaną z wykorzystaniem elektronicznego systemu 

przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

przeprowadza się w szkole, placówce, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo 

oświatowe, u pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs 

zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, 

posiadających upoważnienie wydane przez dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej.> 

2. [Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, potwierdza, że szkoła, placówka, o której mowa w 

art. 2 pkt 3a, pracodawca lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o 

którym mowa w art. 68a ust. 2, posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:] 

 <Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, potwierdza, że szkoła, placówka, o której 

mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, pracodawca lub podmiot 

prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy 

– Prawo oświatowe, posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:> 

1)   w przypadku części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 

a)  zapewnia warunki do realizacji kształcenia w danym zawodzie, określone w podstawie 

programowej kształcenia w zawodach, 

b)  zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania przez zdających zadań 

egzaminacyjnych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, z uwzględnieniem 

bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz warunki socjalne, 

c)  zapewnia zdającym przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości, 

d)  zapewnia zdającym pierwszą pomoc medyczną; 

2)   w przypadku części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

przeprowadzanej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 
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a)  posiada odpowiednie wyposażenie indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych 

wspomaganych elektronicznie, 

b)  zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez 

zdających. 

3. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na okres nie dłuższy niż 3 lata. 

[4. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na wniosek szkoły, placówki, o której 

mowa w art. 2 pkt 3a, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs 

zawodowy, o którym mowa w art. 68a ust. 2.] 

<4. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na wniosek szkoły, placówki, o 

której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, pracodawcy lub podmiotu 

prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 

ustawy – Prawo oświatowe.> 

5. Upoważnienie może zostać przedłużone na kolejne okresy nie dłuższe niż 3 lata. Przepisy 

ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

Art. 44zzzo. 

1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ustala dyrektor okręgowej 

komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego: 

1)   w części pisemnej: 

a)  po odczytaniu odpowiedzi zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie 

przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - w przypadku gdy 

część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzana 

z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania tego egzaminu, 

b)  po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi - w przypadku gdy część pisemna 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzana z 

wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi; 

2)   w części praktycznej - po elektronicznym odczytaniu karty oceny. 

2. Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyskał: 

1)   z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz 

2)   z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. 

3. Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje 

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez okręgową komisję 

egzaminacyjną. Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
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zawodzie, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową 

komisję egzaminacyjną. 

<3a. Zdający, o którym mowa w art. 44zzzd ust. 1a, po każdej części pisemnej lub 

każdej części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

otrzymuje informację o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie z danej części tego egzaminu, opracowaną przez okręgową komisję 

egzaminacyjną.> 

4. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie są ostateczne i nie służy na 

nie skarga do sądu administracyjnego. 

 

Art. 44zzq. 

1. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania i oceniania zadania lub zadań 

egzaminacyjnych przez egzaminatora, jeżeli jedynym rezultatem końcowym wykonania 

zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja: 

1)   niesamodzielnego wykonania zadania lub zadań przez zdającego w części praktycznej 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

2)   występowania w pracy zdającego jednakowych sformułowań wskazujących na 

udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego 

zdającego 

- dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje zdającemu, a w przypadku ucznia, o 

którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczniowi lub jego rodzicom, pisemną 

informację o zamiarze unieważnienia temu zdającemu części praktycznej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

[2. W przypadku zdających, o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1-3, informację, o której 

mowa w ust. 1, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje za pośrednictwem 

dyrektora szkoły, dyrektora placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3a, pracodawcy lub 

podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 68a ust. 2. 

Dyrektor szkoły, dyrektor placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3a, pracodawca albo 

podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 68a ust. 2, 

niezwłocznie przekazuje tę informację zdającemu, a w przypadku ucznia, o którym mowa 

w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczniowi lub jego rodzicom.] 

<2. W przypadku zdających, o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1–3, informację, o 

której mowa w ust. 1, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje za 
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pośrednictwem dyrektora szkoły, dyrektora placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 

ustawy – Prawo oświatowe, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny 

kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe. 

Dyrektor szkoły, dyrektor placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo 

oświatowe, pracodawca albo podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o 

którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, niezwłocznie przekazuje 

tę informację zdającemu, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 

pkt 1 – uczniowi lub jego rodzicom.> 

3. Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego 

rodzice, mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić część praktyczną 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Wniosek składa się do dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania 

pisemnej informacji, o której mowa w ust. 1. 

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej umożliwia zdającemu, a w przypadku ucznia, o 

którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczniowi lub jego rodzicom, zapoznanie się z 

dokumentacją oraz złożenie wyjaśnień w tej sprawie, we wskazanym miejscu i czasie. 

5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu części praktycznej 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w terminie 14 dni od dnia: 

1)   otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, albo 

2)   upływu terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3. 

6. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje zdającemu, a w przypadku ucznia, 

o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczniowi lub jego rodzicom, pisemną 

informację o unieważnieniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie, wraz z uzasadnieniem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

7. Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego 

rodzice, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o unieważnieniu, o 

której mowa w ust. 6, mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za 

pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do 

rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

8. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 7, wraz z dokumentacją niezbędną do ich 

rozpatrzenia, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później niż 
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następnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej, chyba że dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uwzględni 

zastrzeżenia złożone przez zdającego, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 

44zzzb ust. 3 pkt 1 - ucznia lub jego rodziców. 

9. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w 

ust. 7, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń wraz z dokumentacją niezbędną do 

ich rozpatrzenia. Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest 

ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego. 

[10. W przypadku braku możliwości przekazania zdającemu, o którym mowa w art. 44zzzb 

ust. 3 pkt 1-3, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczniowi 

lub jego rodzicom, informacji, o której mowa w ust. 1, dyrektor szkoły, dyrektor placówki, 

o której mowa w art. 2 pkt 3a, pracodawca albo podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs 

zawodowy, o którym mowa w art. 68a ust. 2, niezwłocznie informuje o tym dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej, który, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej 

informacji, rozstrzyga o unieważnieniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie. W przypadku unieważnienia dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, dyrektora placówki, o 

której mowa w art. 2 pkt 3a, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs 

zawodowy, o którym mowa w art. 68a ust. 2, pisemną informację o unieważnieniu wraz z 

uzasadnieniem, zdającemu, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 

1 - uczniowi lub jego rodzicom. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.] 

<10. W przypadku braku możliwości przekazania zdającemu, o którym mowa w art. 

44zzzb ust. 3 pkt 1–3, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 

1 – uczniowi lub jego rodzicom, informacji, o której mowa w ust. 1, dyrektor szkoły, 

dyrektor placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, 

pracodawca albo podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym 

mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, niezwłocznie informuje o tym 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, który, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania tej informacji, rozstrzyga o unieważnieniu części praktycznej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W przypadku unieważnienia dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, 

dyrektora placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, 

pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym 
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mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, pisemną informację o 

unieważnieniu wraz z uzasadnieniem, zdającemu, a w przypadku ucznia, o którym 

mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 – uczniowi lub jego rodzicom. Przepisy ust. 3 i 4 

stosuje się odpowiednio.> 

11. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania przez zdającego, o którym mowa w art. 

44zzzb ust. 3 pkt 4 i 5, informacji, o której mowa w ust. 1, dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu części praktycznej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W przypadku unieważnienia dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje pisemną informację o unieważnieniu temu 

zdającemu. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa 

w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego rodzice, mogą wnieść do dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, 

zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 

3 dni roboczych od dnia: 

1)   otrzymania informacji o unieważnieniu, o której mowa w ust. 10, albo 

2)   zapoznania się z dokumentacją oraz złożenia wyjaśnień, o których mowa w ust. 3 i 4. 

13. Do zastrzeżeń, o których mowa w ust. 12, przepisy ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio. 

[14. Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, o którym mowa w art. 44zzzo ust. 3, 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wydaje po dokonaniu rozstrzygnięcia w 

sprawie unieważnienia, jeżeli w wyniku tego rozstrzygnięcia nie została unieważniona 

część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie tego zdającego i 

zdający spełnił warunki, o których mowa w art. 44zzzo ust. 2.] 

<14. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej po dokonaniu rozstrzygnięcia w 

sprawie unieważnienia wydaje: 

1) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, o którym mowa w art. 44zzzo 

ust. 3, jeżeli w wyniku tego rozstrzygnięcia nie została unieważniona część 

praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie tego zdającego i 

zdający spełnił warunki, o których mowa w art. 44zzzo ust. 2, lub 

2) informację, o której mowa w art. 44zzzo ust. 3a.> 

15. W przypadku unieważnienia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie danego zdającego, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik 

uzyskany z części praktycznej tego egzaminu jako "0%". 
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Art. 44zzzr. 

1. Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego 

rodzice, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia: 

1)   części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

2)   części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której jedynym 

rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja 

- mogą zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy 

dotyczące jego przeprowadzania. 

2. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w 

ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje pisemnie zdającego, a w 

przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - ucznia lub jego rodziców, o 

wyniku rozstrzygnięcia. 

3. Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego 

rodzice, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku 

rozstrzygnięcia, o której mowa w ust. 2, mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, 

zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

4. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3, wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później niż następnego dnia 

roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, chyba że dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uwzględni 

zastrzeżenia złożone przez zdającego, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 

44zzzb ust. 3 pkt 1 - ucznia lub jego rodziców. 

5. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w 

ust. 3, w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu 

administracyjnego. 

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 

1, lub z urzędu, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z 

dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić daną część egzaminu 
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potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i zarządzić jej ponowne przeprowadzenie, 

jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może 

unieważnić daną część egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i zarządzić 

jej ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik egzaminu. O 

rozstrzygnięciu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuje dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

[8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, unieważnienie może nastąpić w stosunku do 

wszystkich zdających, zdających w poszczególnych szkołach, placówkach, o których mowa 

w art. 2 ust. 3a, u pracodawców lub w podmiotach prowadzących kwalifikacyjne kursy 

zawodowe, o których mowa w art. 68a ust. 2, a także w stosunku do poszczególnych 

zdających.] 

<8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, unieważnienie może nastąpić w 

stosunku do wszystkich zdających, zdających w poszczególnych szkołach, 

placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, u 

pracodawców lub w podmiotach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, o 

których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, a także w stosunku do 

poszczególnych zdających.> 

9. W przypadku niemożności ustalenia wyników danej części egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, z powodu zaginięcia lub zniszczenia kart oceny lub prac 

egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w 

porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia daną część 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie danego zdającego i zarządza jego 

ponowne przeprowadzenie. 

10. Termin ponownego przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 

Art. 44zzzt. 

 1. Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego 

rodzice, mają prawo wglądu do: 

1)   karty odpowiedzi - w przypadku części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie, 
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2)   karty oceny - w przypadku części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie 

- w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w 

terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectwa 

potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub informacji o wynikach egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o których mowa w art. 44zzzo ust. 3. Jeżeli 

jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania egzaminacyjnego w części 

praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest dokumentacja, 

zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w [art. 44zzzb ust. 3] <art. 44zzzo ust. 3 

lub 3a > pkt 1 - uczeń lub jego rodzice, mają prawo wglądu także do tej dokumentacji. 

2. Podczas dokonywania wglądu, o którym mowa w ust. 1, zdającemu, a w przypadku ucznia, 

o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczniowi lub jego rodzicom, zapewnia się 

możliwość zapoznania się z zasadami oceniania rozwiązań zadań, o których mowa w art. 

9a ust. 2 pkt 2. 

2a. 
(224)

 Podczas dokonywania wglądu, o którym mowa w ust. 1, zdający, a w przypadku 

ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego rodzice mogą 

sporządzać notatki i wykonywać fotografie karty odpowiedzi, karty oceny lub 

dokumentacji, o których mowa w ust. 1. 

3. Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego 

rodzice, mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów, o których mowa w 

art. 44zzzo ust. 1. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. 

4. 
(225)

 Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, 

o którym mowa w ust. 3. W przypadku części praktycznej egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania 

egzaminacyjnego jest dokumentacja, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej do 

weryfikacji sumy punktów wyznacza egzaminatora wpisanego do ewidencji 

egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7, innego niż egzaminator, który 

sprawdzał i oceniał tę część egzaminu zdającego. 

5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie zdającego, a w przypadku 

ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - ucznia lub jego rodziców, o wyniku 

weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym 

mowa w ust. 3. 
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6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowy wynik egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz: 

1)   wydaje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, jeżeli zdający spełnił 

warunki określone w art. 44zzzo ust. 2 albo 

2)   anuluje dotychczasowe świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz wydaje 

nowe świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie[.] <;> 

<3) anuluje dotychczasową informację, o której mowa w art. 44zzzo ust. 3a, i wydaje 

nową informację, o której mowa w art. 44zzzo ust. 3a.> 

 

Art. 44zzzu. 

1. Zdający, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1: 

1)   który nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub 

odpowiedniej części tego egzaminu w wyznaczonym terminie albo 

2)   którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie została unieważniona, albo 

3)   który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie liczby punktów z danej części tego egzaminu 

- ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub 

odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania w 

trakcie nauki. 

2. Zdający, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 2 i 3: 

1)   który nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub 

odpowiedniej części tego egzaminu w wyznaczonym terminie albo 

2)   którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie została unieważniona, albo 

3)   który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie liczby punktów z danej części tego egzaminu 

- 
(226)

 ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub 

odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania, z tym 

że w przypadku gdy przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

lub jego części po raz trzeci lub kolejny, zdaje ten egzamin lub jego część na zasadach 
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określonych dla egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

z tym że tego zdającego nie dotyczy wykaz zawodów, o którym mowa w art. 10 ust. 6. 

3. Zdający, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 4 i 5, który przystąpił do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i nie uzyskał z jednej części tego egzaminu 

wymaganej do zdania liczby punktów, ma prawo przystąpić do tej części egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kolejnych terminach jego przeprowadzania 

przez okres 5 lat, licząc od dnia, w którym przystąpił do tego egzaminu po raz pierwszy. 

4. Po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym zdający po raz pierwszy: 

1)   przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i nie uzyskał z jednej 

części tego egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów, 

2)   którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie została unieważniona, albo 

3)   nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie w wyznaczonym terminie 

- zdający ten przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pełnym 

zakresie. 

< Art. 44zzzua. 

Zdający, o którym mowa w art. 44zzzd ust. 1a, który przystąpił wyłącznie do części 

pisemnej albo części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, i 

który nie kontynuuje nauki w technikum, może przystąpić odpowiednio do części 

praktycznej albo części pisemnej tego egzaminu na zasadach określonych dla egzaminu 

eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.> 

 

Art. 44zzzv. 

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

szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie, w tym: 

1)   zakres danych, które powinna zawierać deklaracja o przystąpieniu do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, oraz tryb składania tej deklaracji, 

2)   zakres i terminy przekazywania dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej 

informacji niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie, w tym informacji zawartych w deklaracjach, o których mowa w art. 44zzzg, 

3)   tryb wydawania opinii, o której mowa w art. 44zzzf ust. 6, 
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4)   skład zespołów, o których mowa w art. 44zzzi ust. 4, 

5)   szczegółowe zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów 

nadzorujących, o których mowa w art. 44zzzi, egzaminatorów i zespołów egzaminatorów 

w zakresie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a 

także nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, 

6)   zakres informacji, które zamieszcza się w protokołach, o których mowa w art. 44zzzi ust. 

6, 

[7)   sposób postępowania z materiałami egzaminacyjnymi dostarczanymi do szkół, placówek, 

o których mowa w art. 2 pkt 3a, pracodawców, podmiotów prowadzących kwalifikacyjne 

kursy zawodowe, o których mowa w art. 68a ust. 2, w tym tryb zgłaszania 

nieprawidłowości w tym zakresie, 

8)   sposób organizacji i przeprowadzania każdej części egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia lub nagłego 

zakłócenia przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w miejscu innym 

niż szkoła, placówka, o której mowa w art. 2 pkt 3a, u danego pracodawcy lub w danym 

podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 68a ust. 2, 

ze względu na stan zdrowia zdającego lub jego niepełnosprawność,] 

<7) sposób postępowania z materiałami egzaminacyjnymi dostarczanymi do szkół, 

placówek, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, pracodawców, 

podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 

117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, w tym tryb zgłaszania nieprawidłowości w tym 

zakresie, 

8) sposób organizacji i przeprowadzania każdej części egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia lub nagłego 

zakłócenia przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w miejscu 

innym niż szkoła, placówka, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, 

u danego pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs 

zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, ze względu 

na stan zdrowia zdającego lub jego niepełnosprawność,> 
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9)   termin przechowywania prac zdających oraz dokumentacji egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, 

[10)  zakres informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 44zzzl ust. 4, termin 

złożenia tego wniosku oraz tryb udzielania i przedłużania upoważnienia szkołom, 

placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 3a, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym 

kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 68a ust. 2,] 

<10) zakres informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 44zzzl ust. 4, 

termin złożenia tego wniosku oraz tryb udzielania i przedłużania upoważnienia 

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,> 

11)  osoby, które nie wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego i nie biorą udziału w 

przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które mogą 

przebywać w sali egzaminacyjnej podczas tego egzaminu, w tym osoby, które mogą 

występować w charakterze obserwatorów podczas egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, 

12)  wysokość opłat pobieranych za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

przeprowadzany dla uczniów - młodocianych pracowników, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 Kodeksu pracy, oraz dla 

osób dorosłych, o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 4, oraz możliwość zwalniania 

osób o niskich dochodach z całości lub części opłat za egzamin potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie oraz tryb tego zwalniania 

- z uwzględnieniem konieczności zapewnienia właściwej organizacji i przebiegu oraz 

właściwego dokumentowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

zapewnienia w składzie zespołów, o których mowa w art. 44zzzi ust. 4, co najmniej jednej 

osoby zatrudnionej w innej szkole lub w placówce, o której mowa w [art. 2 pkt 3a] < art. 

2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe>, zapewnienia możliwości wglądu, o którym mowa 

w art. 44zzzt ust. 1, oraz że wysokość opłaty za egzamin potwierdzający kwalifikacje w 

zawodzie nie może być wyższa niż koszt przeprowadzania tego egzaminu. 

 

[Art. 44zzzw. 

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji 

Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z 
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przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem 

maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym 

przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających odpowiednio do: 

1)   
(227)

 zwolnienia z przystąpienia do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu albo części 

pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

2)   
(228)

 przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół 

wymienionych w art. 20d 

- nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania.] 

<Art. 44zzzw. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji 

Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych 

przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty 

lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych 

związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających 

odpowiednio do:  

1) zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu albo części pisemnej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,  

2) przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad lub turniejów w pierwszej 

kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe  

– nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania. 

2. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 

może dokonać zmian w wykazie, o którym mowa w ust. 1. Wykaz wraz ze zmianami 

jest ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej.> 

 

[Rozdział 4 

Społeczne organy w systemie oświaty 

Art. 45. 

1. Przy ministrze właściwym do spraw oświaty i wychowania może działać Krajowa Rada 

Oświatowa, zwana dalej "Krajową Radą", będąca społecznym organem opiniodawczym i 

wnioskodawczym w sprawach oświaty. 
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2. Krajową Radę tworzy minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na wniosek 

wojewódzkich rad oświatowych reprezentujących co najmniej 1/4 województw. 

3. Krajowa Rada: 

1)   opracowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania 

projekty założeń polityki oświatowej państwa, w tym propozycje udziału nakładów 

budżetowych na oświatę w dochodzie narodowym podzielonym; 

2)   opiniuje projekt ustawy budżetowej w części dotyczącej oświaty i przedstawia swoją 

opinię właściwym komisjom sejmowym i senackim; 

3)   opiniuje kryteria podziału środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania, przeznaczonych na oświatę; 

4)   opiniuje koncepcję kształcenia, w tym ramowe plany nauczania oraz zakres 

obowiązujących podstaw programowych; 

5)   opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących oświaty; 

6)   opiniuje inne sprawy dotyczące oświaty, przedstawione przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania. 

4. Krajowa Rada może występować z wnioskami dotyczącymi spraw oświaty bezpośrednio do 

naczelnych i centralnych organów administracji rządowej. 

Art. 46. 

1. W skład Krajowej Rady wchodzą przedstawiciele wojewódzkich rad oświatowych, po 

jednym z każdej rady wojewódzkiej, oraz po jednym przedstawicielu centralnych struktur 

związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. 

2. Kadencja Krajowej Rady trwa 3 lata. 

3. Krajowa Rada uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. 

4. Krajowa Rada może powoływać stałe i doraźne komisje. 

5. Obsługę administracyjną Krajowej Rady zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania. 

Art. 47. 

1. Na wniosek przedstawicieli szkół artystycznych, środowisk twórczych i artystycznych, 

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może utworzyć 

Radę do spraw Szkolnictwa Artystycznego będącą społecznym organem opiniodawczym i 

wnioskodawczym w sprawach kształcenia artystycznego. 

2. Do zasad działania Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 45 ust. 3 i 4 oraz art. 46 ust. 2-5. 
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3. Inni ministrowie prowadzący szkoły lub placówki mogą również powoływać rady do spraw 

podporządkowanego sobie szkolnictwa i określać zakres i zasady ich działania. 

 

Art. 48. 

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może powołać radę oświatową 

działającą przy tym organie.  

2. Do zadań rady oświatowej należy: 

1)   badanie potrzeb oświatowych na obszarze działania jednostki samorządu terytorialnego 

oraz przygotowywanie projektów ich zaspokajania; 

2)   opiniowanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części dotyczącej wydatków 

na oświatę; 

3)   opiniowanie projektów sieci publicznych szkół i placówek; 

4)   opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego wydawanych w sprawach oświaty; 

5)   wyrażanie opinii i wniosków w innych sprawach dotyczących oświaty. 

3. Właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić radzie 

oświatowej projekty aktów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4. 

Art. 49. 

Organ, o którym mowa w art. 48 ust. 1, ustala: 

1)   skład i zasady wyboru członków rady oświatowej; 

2)   regulamin działania rady oświatowej. 

Art. 50. 

1. W szkołach i placówkach mogą działać rady szkół i placówek. 

2. Rada szkoły lub placówki uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły lub 

placówki, a także: 

1)   uchwala statut szkoły lub placówki; 

2)   opiniuje projekt planu finansowego szkoły lub placówki; 

3)   może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub 

placówką z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły lub placówki, jej 

dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce; wnioski te mają 

dla organu charakter wiążący; 

4)   opiniuje plan pracy szkoły lub placówki, projekty innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły lub placówki; 



- 37 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

5)   z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły lub placówki i występuje z 

wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę lub placówkę 

oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć, o 

których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2, 5 i 6. 

3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada szkoły lub placówki 

może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady 

wydatkowania funduszy rady szkoły lub placówki określa regulamin, o którym mowa w 

art. 51 ust. 5. 

Art. 51. 

1. W skład rady szkoły lub placówki wchodzą, z zastrzeżeniem ust. 1a-1c, w równej liczbie: 

1)   nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli; 

2)   rodzice wybrani przez ogół rodziców; 

3)   uczniowie wybrani przez ogół uczniów. 

1a. W skład rady szkoły lub placówki nie wchodzą uczniowie przedszkoli, szkół 

podstawowych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, a także uczniowie szkół specjalnych i 

placówek dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, 

znacznym lub głębokim oraz uczniowie szkół i placówek określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 55 ust. 6. 

1b. W gimnazjach dla dzieci i młodzieży udział uczniów w radzie szkoły nie jest obowiązkowy. 

1c. W szkołach i placówkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 6 

udział rodziców w radzie szkoły lub placówki nie jest obowiązkowy. 

2. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób. 

3. Tryb wyboru członków rady szkoły lub placówki określa statut szkoły lub placówki. Statut 

szkoły lub placówki może przewidywać rozszerzenie składu rady o inne osoby niż 

wymienione w ust. 1. 

4. Kadencja rady szkoły lub placówki trwa 3 lata. Statut szkoły lub placówki może dopuszczać 

dokonywanie corocznej zmiany jednej trzeciej składu rady. 

5. Rada szkoły lub placówki uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera 

przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane. 

5a. W regulaminie, o którym mowa w ust. 5, mogą być określone rodzaje spraw, w których 

rozpatrywaniu nie biorą udziału przedstawiciele uczniów. 

6. W posiedzeniach rady szkoły lub placówki może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor 

szkoły lub placówki. 
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7. Do udziału w posiedzeniach rady szkoły lub placówki mogą być zapraszane przez 

przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym. 

8. Rady szkół lub placówek mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres 

współpracy. 

9. Powstanie rady szkoły lub placówki organizuje dyrektor szkoły lub placówki z własnej 

inicjatywy albo na wniosek rady rodziców, a w przypadku gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych także na wniosek samorządu uczniowskiego. 

10. W szkołach artystycznych przepisy ust. 1a-1c i 9 stosuje się odpowiednio. 

Art. 52. 

1. Rady szkoły lub placówki nie powołuje się w szkołach i placówkach, w których ze względu 

na specyfikę organizacji pracy i zadania nie ma możliwości wyłonienia stałej 

reprezentacji rodziców lub uczniów, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3. 

2. W szkołach lub placówkach, w których rada nie została powołana, zadania rady wykonuje 

rada pedagogiczna. 

Art. 53. 

1. W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują 

ogół rodziców uczniów. 

2. W skład rad rodziców wchodzą: 

1)   w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych 

wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału; 

2)   w placówkach - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez 

zebranie rodziców wychowanków danej placówki; 

3)   w szkołach artystycznych - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach 

przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

1)   wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2)   szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, 

oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców 

odpowiednio szkoły lub placówki. 

5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy. 
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6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkół i placówek 

artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

określą, w drodze rozporządzenia, rodzaje szkół i placówek, w których nie tworzy się rad 

rodziców, uwzględniając organizację szkoły lub placówki lub brak możliwości 

bezpośredniego uczestniczenia w ich działalności reprezentacji rodziców. 

Art. 54. 

1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, 

organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. 

2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy: 

1)   uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

a)  programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 

b)  programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

2)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2; 

3)   opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

3. W szkołach artystycznych, w których nie prowadzi się kształcenia ogólnego, nie uchwala 

się programu profilaktyki, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b. 

4. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. 

a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym 

nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu 

uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

5. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, programy, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna. 

6. Programów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie uchwala się w szkołach dla dorosłych. 

7. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki 

samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach 

niepublicznych programy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, ustala organ wskazany w 

statucie szkoły lub placówki. 
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8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady 

wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4. 

Art. 55. 

1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem". 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są 

jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. 

5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz 

dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w 

szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1)   prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

2)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3)   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

4)   prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5)   prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

dyrektorem; 

6)   prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

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

szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego ze względu na 

konieczność stosowania w szkole lub placówce specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy, a także ze względów wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych. 

7. Samorząd w szkole dla dorosłych lub placówce kształcenia ustawicznego, w celu 

wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, może gromadzić fundusze z 

dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa 

regulamin, o którym mowa w ust. 3. 

Art. 56. 
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1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 

stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. 

2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o 

których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, 

wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu 

pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców. 

3. W szkołach i placówkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 6, 

oraz w szkołach i placówkach, w których nie utworzono rady szkoły lub placówki, nie 

stosuje się wymogu uzyskania pozytywnej opinii odpowiednio rady szkoły lub placówki i 

rady rodziców, o których mowa w ust. 2. 

Art. 57. 

Przepisy art. 50-53, art. 54 ust. 1-6 i 8 oraz art. 55 i 56 nie dotyczą szkół i placówek 

publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz szkół i placówek niepublicznych. 

 

Rozdział 5 

Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych 

Art. 58. 

1. Szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który 

określa jej typ, nazwę i siedzibę. 

2. Akt założycielski szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny, oprócz 

danych wymienionych w ust. 1 określa także jej zasięg terytorialny (obwód), w 

szczególności nazwy miejscowości (w miastach nazwy ulic lub ich części) należących do 

jej obwodu, a w przypadku szkoły podstawowej także podporządkowane jej organizacyjnie 

szkoły filialne. Szkole publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną 

niż jednostka samorządu terytorialnego nie ustala się obwodu, chyba że osoba 

prowadząca wystąpi z takim wnioskiem. 

2a. Nie ustala się obwodów szkołom specjalnym, szkołom integracyjnym, szkołom 

dwujęzycznym, szkołom dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności 

posługujących się językiem regionalnym, szkołom sportowym, szkołom mistrzostwa 
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sportowego, szkołom artystycznym, szkołom w zakładach poprawczych i schroniskach dla 

nieletnich oraz szkołom przy zakładach karnych i aresztach śledczych. 

3. 
(229)

 Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka 

samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wymaga: 

1)   zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest 

prowadzenie szkół lub placówek publicznych danego typu, wydanego po uzyskaniu 

pozytywnej opinii kuratora oświaty; 

2)   w przypadku szkół artystycznych: 

a)  realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne - zezwolenia ministra właściwego do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

b)  realizujących także kształcenie ogólne - zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora 

oświaty. 

4. Wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, składa się wraz z projektem aktu 

założycielskiego i statutu; wniosek zawiera także dane niezbędne do wpisania szkoły lub 

placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Wniosek 

składa się nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma 

nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki. Termin ten może zostać przedłużony za zgodą 

odpowiednio organu jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 3, albo 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do szkół artystycznych - 

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określają, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na 

założenie szkoły lub placówki publicznej, tak aby tworzenie szkół publicznych przez osoby 

prawne i fizyczne sprzyjało poprawie warunków kształcenia, a także korzystnie 

uzupełniało sieć szkół publicznych na danym terenie. 

6. Organ lub osoba, o których mowa w art. 5 ust. 2, zakładająca szkołę lub placówkę 

podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut. 

7. Akt założycielski i statut szkoły lub placówki publicznej przesyła się właściwemu 

kuratorowi oświaty oraz innym organom właściwym do sprawowania nadzoru 

pedagogicznego nad szkołą lub placówką. 
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Art. 59. 

1. Szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, może być zlikwidowana z końcem roku 

szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom 

możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także 

kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co 

najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji 

szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów), właściwego 

kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej 

do prowadzenia szkół danego typu. 

1a. Szkoła w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich oraz szkoła przy zakładzie 

karnym lub areszcie śledczym może być zlikwidowana w każdym czasie, po zapewnieniu 

uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole. 

2. 
(230)

 Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego 

może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w 

przypadku publicznej szkoły artystycznej prowadzonej przez jednostkę samorządu 

terytorialnego - po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez 

osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną może 

zostać zlikwidowana za zgodą organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie. 

2a. (uchylony) 

2b. (uchylony) 

2c. 
(231)

 Opinia, o której mowa w ust. 2, jest wydawana w drodze postanowienia, na które 

przysługuje: 

1)   zażalenie do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - w przypadku 

postanowienia wydanego przez kuratora oświaty; 

2)   wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ministra właściwego do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego - w przypadku postanowienia wydanego przez tego 

ministra. 

3. Dokumentację zlikwidowanej szkoły publicznej przekazuje się organowi prowadzącemu 

szkołę, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się organowi 

sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia 

likwidacji. 
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4. Dokumentację zlikwidowanej szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę 

prawną lub fizyczną przekazuje się właściwemu organowi jednostki samorządu 

terytorialnego, o którym mowa w art. 58 ust. 3. 

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do placówek publicznych, z wyjątkiem warunku o 

likwidacji z końcem roku szkolnego. 

6. Przepisy ust. 1-5 i art. 58 stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub 

placówki. 

7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę może przenieść kształcenie w określonym zawodzie 

z tej szkoły lub placówki do innej szkoły tego samego typu lub innej placówki tego samego 

rodzaju prowadzonej przez ten organ, po zawiadomieniu, co najmniej na 6 miesięcy przed 

terminem przeniesienia, kuratora oświaty i rodziców uczniów, a w przypadku szkoły dla 

dorosłych - uczniów. 

8. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się w razie przekazania przez jednostkę samorządu 

terytorialnego prowadzenia szkoły lub placówki publicznej osobie prawnej niebędącej 

jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej. 

9. Przekazanie, o którym mowa w ust. 8, jest równoznaczne z likwidacją dotychczasowej 

formy organizacyjno-prawnej szkoły lub placówki, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)
(232)

. 

10. Organ prowadzący publiczną inną formę wychowania przedszkolnego może przekształcić 

tę formę w publiczne przedszkole. Do przekształcenia nie stosuje się przepisów ust. 1-6. 

Przepisy art. 58 stosuje się odpowiednio. 

Art. 59a. 

1. Podjęcie przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę 

fizyczną prowadzenia wychowania przedszkolnego w publicznych formach, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, wymaga zezwolenia gminy 

właściwej ze względu na miejsce prowadzenia tych form. Przepisy art. 58 ust. 3-7, art. 59 

i 60 stosuje się odpowiednio, z tym że do wniosku o udzielenie zezwolenia zamiast 

projektu statutu dołącza się projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być 

realizowane w danej formie. 

2. Podjęcie przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę 

fizyczną, która prowadzi publiczne przedszkole lub publiczną szkołę podstawową, 

prowadzenia wychowania przedszkolnego w publicznych formach, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, wymaga zmiany zezwolenia na 
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założenie odpowiednio przedszkola lub szkoły podstawowej. Przepisy art. 58 ust. 3-5 i art. 

59 stosuje się odpowiednio, z tym że do wniosku o zmianę zezwolenia zamiast projektu 

statutu dołącza się projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być 

realizowane w danej formie. 

3. Przekształcenie publicznej formy, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

14a ust. 7, prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 

lub osobę fizyczną, w publiczne przedszkole wymaga zmiany zezwolenia na założenie tej 

formy. Przepisy art. 58 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio, z tym że do wniosku o zmianę 

zezwolenia dołącza się projekt statutu przedszkola. 

 

Art. 60. 

1. Statut szkoły lub placówki publicznej powinien określać w szczególności: 

1)   nazwę i typ szkoły lub placówki oraz ich cele i zadania; 

2)   organ prowadzący szkołę lub placówkę; 

3)   organy szkoły lub placówki oraz ich kompetencje; 

4)   organizację szkoły lub placówki; 

5)   zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki; 

6)   (uchylony) 

7)   prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z 

listy uczniów szkoły. 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do szkół i placówek 

artystycznych - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

określi, w drodze rozporządzenia, ramowe statuty szkół i placówek publicznych, 

uwzględniając w szczególności ogólne zasady organizacji szkoły lub placówki, a także 

zakresy spraw, które powinny być ustalone w statucie szkoły lub placówki. 

2a. (uchylony) 

3. Kurator oświaty, a w przypadku szkół i placówek artystycznych minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może uchylić statut szkoły lub placówki 

publicznej albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są sprzeczne z prawem. Organowi, 

który nadał lub uchwalił statut, od decyzji kuratora oświaty przysługuje odwołanie do 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

4. (uchylony) 
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Art. 61. 

1. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I-VI. 

2. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, mogą być tworzone szkoły 

obejmujące część klas szkoły podstawowej, w tym także szkoły filialne. 

3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

3a. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 

dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w 

obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w 

art. 53 ust. 2 pkt 1, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 

określoną w ust. 3. 

3b. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3a, zwiększając liczbę 

uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 3 na wniosek rady oddziałowej, o której 

mowa w art. 53 ust. 2 pkt 1, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

3c. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej 

niż o 2 uczniów. 

3d. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona 

zgodnie z ust. 3b i 3c w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera 

nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym 

oddziale. 

3e. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 3b i 3c, może funkcjonować ze 

zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy oddziałów w szkołach podstawowych integracyjnych, oddziałów 

integracyjnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, oddziałów w szkołach 

podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych 

ogólnodostępnych. Liczbę uczniów w tych oddziałach określają przepisy wydane na 

podstawie art. 60 ust. 2. 

Art. 62. 

1. Organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół. 

Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub 

placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut 

zespołu nie stanowi inaczej. 

1a. (uchylony) 
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1b. (uchylony) 

1c. (uchylony) 

1d. Organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzoną przez siebie szkołę podstawową z 

prowadzonymi przez siebie przedszkolami mającymi siedzibę na obszarze objętym 

obwodem tej szkoły. 

1e. Organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzone przez siebie przedszkola mające 

siedzibę na obszarze objętym obwodem jednej szkoły podstawowej. 

2. Dyrektor zespołu jest dyrektorem szkoły lub placówki w rozumieniu ustawy. 

3. 
(233)

 Utworzenie zespołu następuje w trybie art. 58, z tym że akt założycielski wymaga 

zaopiniowania przez rady pedagogiczne. W przypadku utworzenia zespołu szkół lub 

placówek prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 

lub osobę fizyczną albo włączenia takiej szkoły lub placówki do zespołu, wydanie 

zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3, nie wymaga uzyskania pozytywnej opinii 

kuratora oświaty, z zastrzeżeniem ust. 5b. 

4. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc postanowienia zawarte 

w statutach połączonych szkół lub placówek. 

5. Organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może wyłączyć z 

zespołu niektóre szkoły lub placówki, włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki, a także 

może rozwiązać zespół. W przypadku wyłączenia szkół lub placówek z zespołu oraz 

rozwiązania zespołu przepisów art. 58 i 59 nie stosuje się. 

5a. (uchylony) 

5b. Połączenie w zespół szkoły podstawowej z gimnazjum wymaga pozytywnej opinii kuratora 

oświaty. 

5c. Przepis ust. 5b nie dotyczy szkół specjalnych, szkół integracyjnych, szkół dwujęzycznych, 

szkół dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się 

językiem regionalnym, szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego, szkół 

artystycznych, szkół z oddziałami specjalnymi, szkół z oddziałami integracyjnymi, szkół z 

oddziałami dwujęzycznymi, szkół z oddziałami dla mniejszości narodowych i etnicznych 

oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, szkół z oddziałami sportowymi 

oraz szkół w podmiotach leczniczych, w domach pomocy społecznej, szkół dla dorosłych, a 

także szkół, o których mowa w art. 5 ust. 3b i art. 35 ust. 2a. Szkoły te mogą być łączone w 

zespoły na zasadach określonych przez organ prowadzący. 
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6. Utworzenie zespołu, w którego skład wchodzą szkoły lub placówki albo szkoły i placówki 

prowadzone przez różne organy, może nastąpić po zawarciu porozumienia między tymi 

organami. Porozumienie powinno określać, który z organów będzie wykonywać zadania 

organu prowadzącego, sposób finansowania oraz tryb rozwiązania zespołu. 

Art. 62a. 

1. Organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub 

placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3a, może je połączyć w zespół, zwany "centrum 

kształcenia zawodowego i ustawicznego". 

2. W skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego powinna wchodzić co najmniej 

jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe. 

3. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzi kwalifikacyjne kursy 

zawodowe, a także podejmuje działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji 

zawodowej. 

4. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego współpracuje z pracodawcami i 

organizacjami pracodawców. 

Art. 63. 

Rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego 

roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku. 

Art. 64. 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1)   obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1, w tym praktyczną naukę zawodu, a w 

przypadku szkół artystycznych - zajęcia edukacyjne artystyczne; 

2)   dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a)  zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, 

b)  zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania 

tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

3)   zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4)   zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych; 

5)   zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6)   zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 
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1a. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2, zajęcia edukacyjne, o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, oraz zajęcia 

edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z 

dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.), organizowane w 

trybie określonym w tych przepisach. 

1b. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą 

organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 1a zajęcia edukacyjne. 

3. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem 

wolontariuszy. 

4. (uchylony) 

5. (uchylony) 

Art. 64a. 

1. Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły 

artystycznej może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rady rodziców, rady 

pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady 

pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły lub wniosku 

złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski - także po uzyskaniu opinii 

samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie 

szkoły jednolitego stroju. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 3 

miesiące. 

3. Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w ust. 1, ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z 

radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. 

4. Dyrektor szkoły, w której wprowadzono obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego 

stroju, może w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 

określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia 

przez niego jednolitego stroju. 

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się w szkołach, w których nie tworzy się rad rodziców. 
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6. W szkołach, w których nie wprowadzono obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego 

stroju, oraz w szkołach, o których mowa w ust. 5, statut szkoły określa zasady ubierania 

się uczniów na terenie szkoły. 

7. Do zniesienia obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju, stosuje się 

odpowiednio przepisy ust. 1 i 2. 

Art. 65. 

(uchylony) 

Art. 66. 

1. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny 

program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela - opiekuna. Odmowa udzielenia 

zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

1a. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły artystycznej 

nierealizującej kształcenia ogólnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może 

zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki realizowany pod opieką 

nauczyciela przedmiotu głównego tego ucznia. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje 

w drodze decyzji administracyjnej. 

1b. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów 

klasyfikacyjnych. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane zgodnie z przepisami art. 

44l i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb, a w przypadku zajęć edukacyjnych 

artystycznych realizowanych w szkole artystycznej - zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 44zq. 

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

warunki i tryb udzielania zezwoleń, o których mowa w ust. 1, oraz organizację 

indywidualnego programu lub toku nauki, uwzględniając umożliwienie uczniom 

szczególnie uzdolnionym rozwoju ich uzdolnień oraz ukończenie szkoły w skróconym 

czasie. 

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze 

rozporządzenia, warunki i tryb udzielania zezwoleń, o których mowa w ust. 1a, oraz 

organizację indywidualnego programu lub toku nauki, uwzględniając umożliwienie 

uczniom szczególnie uzdolnionym rozwoju ich uzdolnień oraz ukończenie szkoły w 

skróconym czasie. 
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Art. 67. 

1. Do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość 

korzystania z: 

1)   pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

2)   biblioteki; 

3)   świetlicy; 

4)   
(234)

 gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej spełniającego szczegółowe 

wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905), 

oraz wyposażonego w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) w części dotyczącej 

warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej; 

5)   zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 

6)   pomieszczeń administracyjno-gospodarczych. 

2. Wymagania określone w ust. 1 pkt 3-5 nie muszą być spełnione w szkołach dla dorosłych. 

3. Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne, o której mowa w art. 

71b ust. 1, jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w 

szkole dłużej ze względu na: 

1)   czas pracy rodziców - na wniosek rodziców; 

2)   organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w 

szkole. 

4. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej oraz w szkole prowadzącej kształcenie 

specjalne, o której mowa w art. 71b ust. 1, pod opieką jednego nauczyciela nie może 

pozostawać więcej niż 25 uczniów. W przypadku szkół specjalnych, integracyjnych oraz 

oddziałów integracyjnych i specjalnych zorganizowanych w szkołach ogólnodostępnych 

liczba uczniów na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela 

odpowiada liczbie uczniów wymaganej dla oddziału specjalnego lub integracyjnego, 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2. 

5. Świetlica w szkole podstawowej oraz w szkole prowadzącej kształcenie specjalne, o której 

mowa w art. 71b ust. 1, zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby 

edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w 
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szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające 

prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

6. Przepisy ust. 3-5 stosuje się także do gimnazjów, jeżeli zachodzi potrzeba zapewnienia 

zajęć świetlicowych. 

Art. 67a. 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor 

szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których 

mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych 

wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. 

5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o 

których mowa w ust. 3: 

1)   w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; 

2)   w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 

5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę. 

Art. 68. 

(uchylony) 

Art. 68a. 

1. Kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w: 

1)   publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych, 

2)   publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach 

kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez: 

1)  publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe - w zakresie zawodów, w których 

kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody; 

2)  niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych prowadzące kształcenie zawodowe 

- w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do 

których są przypisane te zawody; 
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3)   publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, o których mowa w ust. 1 pkt 2; 

4)   instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-

szkoleniową; 

5)   podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2. 

3. Kształcenie ustawiczne może być prowadzone jako stacjonarne lub zaoczne, a także z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

4. Ustawa nie dotyczy kształcenia ustawicznego realizowanego na podstawie art. 83a ust. 2 

oraz w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, chyba że przepis 

szczególny stanowi inaczej. 

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

1)   rodzaje publicznych placówek i ośrodków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz ich 

zadania, 

2)   warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych oraz rodzaje tych form, 

3)   warunki organizowania i prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych przez 

podmioty wymienione w ust. 2, 

4)   sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku ukończenia kształcenia 

realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych, 

5)   wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu kształcenia realizowanego w 

poszczególnych formach pozaszkolnych, 

uwzględniając możliwość zaliczania potwierdzonych efektów kształcenia przy podejmowaniu 

dalszego kształcenia w formach pozaszkolnych oraz konieczność dostosowania kształcenia 

ustawicznego do potrzeb i warunków rynku pracy, zapewnienia dostępności do form 

kształcenia ustawicznego umożliwiających przekwalifikowanie się oraz uzyskanie nowych 

kwalifikacji, a także włączenia pracodawców w proces kształcenia ustawicznego. 

6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania, może określić warunki i tryb wnoszenia odpłatności za kształcenie 

ustawiczne prowadzone w formach pozaszkolnych w publicznych placówkach i ośrodkach, 

o których mowa w ust. 1 pkt 2, tak aby odpłatność nie przekraczała ponoszonych kosztów 

kształcenia. 

Art. 68b. 
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1. Placówki i ośrodki, o których mowa w art. 68a ust. 1 pkt 2, prowadzące kształcenie 

ustawiczne w formach pozaszkolnych, mogą uzyskać akredytację, stanowiącą 

potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości 

prowadzonego kształcenia. Akredytacja może obejmować całość lub część prowadzonego 

kształcenia. 

2. Akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki lub ośrodka, w 

drodze decyzji administracyjnej wydawanej po przeprowadzeniu przez zespół powołany 

przez kuratora oświaty oceny działalności danej placówki lub ośrodka w zakresie 

określonym w ust. 3. 

3. Akredytację może uzyskać placówka lub ośrodek, które: 

1)   zapewniają bazę wyposażoną w środki dydaktyczne; 

2)   zatrudniają wykwalifikowaną kadrę; 

3)   opracowują i udostępniają materiały metodyczno-dydaktyczne. 

4. W postępowaniu o uzyskanie akredytacji kurator oświaty uwzględnia również wyniki 

nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad placówką lub ośrodkiem. 

5. Kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć akredytację, jeżeli 

stwierdzi niespełnianie przez placówkę lub ośrodek warunków wymaganych do uzyskania 

akredytacji. 

6. Podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji wnosi opłatę. 

7. Z opłat, o których mowa w ust. 6, zwolnione są podmioty, które prowadzą całość 

kształcenia nieodpłatnie. 

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się również do placówek niepublicznych prowadzonych zgodnie z 

przepisami rozdziału 8, działalności oświatowej, o której mowa w art. 83a ust. 2, a także 

instytucji rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzących działalność edukacyjno-

szkoleniową. 

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

szczegółowe warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji, skład i sposób działania 

zespołu, o którym mowa w ust. 2, oraz warunki wynagradzania jego członków, wzory 

dokumentów stosowanych w postępowaniu o uzyskanie akredytacji, a także wysokość i 

tryb wnoszenia opłat przez podmioty ubiegające się o akredytację. 

10. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 9, powinno uwzględniać w szczególności 

wdrażanie i upowszechnianie przez podmioty ubiegające się o akredytację nowatorskich 
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rozwiązań programowo-metodycznych i organizacyjnych, mających wpływ na jakość 

prowadzonego kształcenia, udział w zespole przedstawicieli wojewódzkiego lub 

powiatowego urzędu pracy oraz organizacji pracodawców, a także ustalać wysokość opłat 

tak, aby nie przekraczała kwoty 760 zł waloryzowanej corocznie średniorocznym 

wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalonym w ustawie 

budżetowej. 

Art. 68c. 

(uchylony) 

Art. 68d. 

(uchylony) 

Art. 69. 

1. Zadania w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży wykonują także Ochotnicze Hufce 

Pracy organizowane na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

2. (uchylony) 

3. (uchylony) 

Art. 70. 

1. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w placówkach kształcenia ustawicznego, 

placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, u 

pracodawców, a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych. 

2. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w podmiotach, o których mowa w ust. 1, na 

podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a tym podmiotem. Umowa powinna określać 

w szczególności sposób ponoszenia kosztów realizowania praktycznej nauki zawodu. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę w 

jej warsztatach oraz pracowniach szkolnych dla uczniów tej szkoły. 

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb organizowania 

praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, a także w 

innych podmiotach wymienionych w ust. 1, uwzględniając zakres spraw, które powinny 

być określone w umowie, o której mowa w ust. 2, w tym prawa i obowiązki podmiotów, o 

których mowa w ust. 1, a także kwalifikacje wymagane od osób prowadzących praktyczną 

naukę zawodu i przysługujące im uprawnienia. 
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5. Przepisy ust. 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio do młodocianych pracowników odbywających 

praktyczną naukę zawodu w ramach odbywania przygotowania zawodowego. W 

przypadku młodocianego pracownika umowę z podmiotem, o którym mowa w ust. 1, 

zawiera pracodawca, który zatrudnia tego młodocianego. 

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zawierać porozumienia z 

organizacjami pracodawców, samorządami gospodarczymi oraz innymi organizacjami 

pozarządowymi w celu poprawy stanu kształcenia zawodowego, w szczególności realizacji 

praktycznej nauki zawodu. 

Art. 70a. 

1. Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe przekazują pracodawcom, u których realizowana 

jest praktyczna nauka zawodu w formie praktyk zawodowych, środki na pokrycie 

dodatków i premii wypłacanych pracownikom za wykonywanie obowiązków opiekunów 

praktyk zawodowych oraz opłacanych od nich składek na ubezpieczenia społeczne. 

2. (uchylony) 

Art. 70b. 

1. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli: 

1)   pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona 

u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania 

zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania 

zawodowego młodocianych i ich wynagradzania; 

2)   młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania 

określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1. 

2. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika 

wynosi: 

1)   w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; 

jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w 

wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia; 

2)   w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny 

miesiąc kształcenia. 

3. Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów 

i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym 
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poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 

105%. 

4. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 3, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

5. Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn 

niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie 

umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą 

kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do 

liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje 

temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została 

rozwiązana z winy pracodawcy. 

6. Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na 

miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu 

spełnienia warunków określonych w ust. 1. 

7. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy 

od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

Do wniosku należy dołączyć: 

1)   kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1; 

2)   kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania 

zawodowego; 

3)   kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu. 

8. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze 

środków Funduszu Pracy. 

9. Środki, o których mowa w ust. 8, są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy 

urzędu wojewódzkiego. 

10. Wojewoda otrzymane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy gminy. 

11. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z 

warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji 
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(UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym 

(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9). 

Art. 71. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia: 

1)   rodzaje i szczegółowe zasady działania placówek publicznych, o których mowa w art. 2 

pkt 3, 5 i 7, warunki pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz może określić 

wysokość i zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych 

placówkach; 

2)   szczegółowe zasady działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w 

tym poradni specjalistycznych; 

3)   szczegółowe zasady działania publicznych bibliotek pedagogicznych. 

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinno uwzględniać realizację przez 

placówki zadań i celów edukacyjnych, wychowawczych, rekreacyjnych oraz opiekuńczych 

i zapewnienie warunków bezpieczeństwa wychowanków, a także określi warunki i zasady 

działania wolontariuszy. 

3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno uwzględniać warunki 

zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, pomoc dzieciom i 

młodzieży w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu, realizację zadań 

profilaktycznych i wspierających rolę wychowawczą i edukacyjną szkoły i rodziny oraz 

udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży przez wolontariuszy. 

4. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinno uwzględniać realizację przez 

biblioteki pedagogiczne zadań w zakresie wspierania procesu kształcenia i doskonalenia 

nauczycieli oraz pomocy bibliotekom szkolnym. 

Art. 71a. 

(uchylony) 

Art. 71aa. 

1. Placówka artystyczna umożliwia rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych 

uczniów poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych artystycznych w zakresie edukacji 

muzycznej, plastycznej lub baletowej. 

2. Zajęcia edukacyjne artystyczne w placówce artystycznej są prowadzone zgodnie z 

przepisami w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach 

artystycznych wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i art. 32a ust. 4. 
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3. Organizację działania placówki artystycznej w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny placówki opracowany przez dyrektora placówki artystycznej i zatwierdzony 

przez organ prowadzący placówkę artystyczną. Szczegółowy zakres edukacji artystycznej, 

w tym specjalność, w ramach której placówka prowadzi zajęcia edukacyjne artystyczne, 

określa statut placówki artystycznej. 

4. Ocenianie w placówce artystycznej polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i 

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w placówce artystycznej programów zajęć 

edukacyjnych artystycznych. 

5. Ocenianie odbywa się w formach określonych w statucie placówki artystycznej na 

zakończenie każdego semestru i ma za zadanie wskazanie postępów w rozwoju uzdolnień 

artystycznych ucznia. 

Art. 71b. 

1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane 

społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki 

odpowiednio w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach i szkołach lub 

oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych, innych 

formach wychowania przedszkolnego i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5. 

1a. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub 

indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły. 

1b. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program 

wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie 

następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego, o którym mowa w ust. 3. 

2. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego, 

dzieciom i młodzieży, o których mowa w ust. 1, organizuje się kształcenie i wychowanie, 

które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie 

zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i 

opiekę. 
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2a. W przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, w innych formach 

wychowania przedszkolnego oraz w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także w 

publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym 

poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od 

chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego 

bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. 

2b. Dyrektorzy przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych oraz ośrodków, o 

których mowa w art. 2 pkt 5, a także dyrektorzy właściwych ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych oraz 

dyrektorzy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 

poradni specjalistycznych, mogą organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 

porozumieniu z organami prowadzącymi. 

2c. Gmina może zorganizować bezpłatne dowożenie dziecka objętego wczesnym 

wspomaganiem rozwoju i jego opiekuna z miejsca zamieszkania dziecka do szkoły lub 

placówki, w której to wspomaganie jest prowadzone, a w razie potrzeby także bezpłatną 

opiekę nad dzieckiem w czasie dowożenia. 

3. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego i indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami wydają zespoły 

orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym 

w poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa 

zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w 

tym stopnia upośledzenia umysłowego. 

3a. 
(235)

 Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w ust. 

3, mogą również wydawać zespoły opiniujące działające w niepublicznych poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych, założonych 

zgodnie z art. 82 oraz zatrudniających pracowników posiadających kwalifikacje określone 

dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Do wydawania 

opinii stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 71b ust. 6, z wyjątkiem przepisów 

dotyczących właściwości zespołu. 
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3b. Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 

nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności 

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, wydają również 

niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne specjalistyczne 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne założone zgodnie z art. 82 oraz zatrudniające 

pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych. 

4. Od orzeczeń, o których mowa w ust. 3, rodzice dziecka mogą złożyć w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania orzeczenia odwołanie do kuratora oświaty. 

5. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców, zapewnia mu odpowiednią formę 

kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia 

umysłowego, z zastrzeżeniem ust. 5a. 

5a. Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka 

odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu, szkole podstawowej lub 

gimnazjum, ogólnodostępnych lub integracyjnych, odpowiednią formę kształcenia, na 

wniosek rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na 

miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli 

lub szkół. 

5b. Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły 

specjalnej lub ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 5, odpowiednich ze względu na rodzaj 

niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego, starosta tego powiatu 

kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek. Starosta 

najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek nie może odmówić przyjęcia 

dziecka do szkoły lub ośrodka. 

5c. Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym. 

5d. 
(236)

 Dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego 

prowadzonej przez gminę - także dyrektor szkoły podstawowej, organizuje indywidualne 

obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w porozumieniu z organem 

prowadzącym. 

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

zespołów orzekających, tryb ich powołania, szczegółowe zasady działania tych zespołów, 
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tryb postępowania odwoławczego, wzory orzeczeń oraz szczegółowe zasady kierowania 

dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego, indywidualnego rocznego obowiązkowego 

przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania. Rozporządzenie powinno 

uwzględniać jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka, a także zapewnić możliwość 

dostosowania form przygotowania przedszkolnego oraz form kształcenia do aktualnych 

możliwości psychofizycznych dziecka. 

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

1)   w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw zdrowia oraz zabezpieczenia 

społecznego, warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których 

mowa w ust. 2a, w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne 

wspomaganie, uwzględniając w szczególności przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o 

zaburzonym rozwoju psychoruchowym, a także formy współpracy z rodziną dziecka; 

2)   warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży, o których 

mowa w ust. 1, w innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach i szkołach 

ogólnodostępnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach 

i szkołach lub oddziałach specjalnych oraz w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5, 

uwzględniając szczególne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne tych dzieci, rodzaje 

niepełnosprawności wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, 

szczegółowy zakres indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz tryb jego 

opracowywania, a także zatrudnienie specjalistów do realizacji potrzeb dzieci i młodzieży, 

o których mowa w ust. 1. 

3)   (uchylony) 

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

sposób i tryb organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego i indywidualnego nauczania, o których mowa w ust. 1a, uwzględniając w 

szczególności wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych bezpośrednio z uczniem. 

 

Art. 71c. 

1. Podmiot leczniczy, a także jednostka pomocy społecznej, w których zorganizowana jest 

szkoła specjalna, zapewniają korzystanie z pomieszczeń dla prowadzenia zajęć 

edukacyjnych i wychowawczych. Warunki korzystania z pomieszczeń oraz ponoszenia 

kosztów ich utrzymania określa umowa zawarta pomiędzy podmiotem, w którym 

zorganizowana jest szkoła, a organem prowadzącym szkołę. 



- 63 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1a. W związku z organizowaniem kształcenia i specjalnych działań opiekuńczo-

wychowawczych dla ucznia przyjętego do podmiotu leczniczego, podmiot leczniczy 

przekazuje szkole specjalnej lub oddziałowi specjalnemu zorganizowanym w podmiocie 

leczniczym dane uczniów, o których mowa w art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 

r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.), 

niezbędne do prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, 

określi, w drodze rozporządzenia, organizację kształcenia oraz warunki i formy 

realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach, o których 

mowa w ust. 1, uwzględniając szczególne potrzeby psychofizyczne dzieci i młodzieży. 

Art. 71d. 

1. Podręczniki szkolne i książki pomocnicze do kształcenia specjalnego dla uczniów z 

upośledzeniem umysłowym, niewidomych, słabo widzących i niesłyszących są 

dofinansowywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy 

do spraw oświaty i wychowania. 

2. Do książek pomocniczych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 22c ust. 1 

i 4, w zakresie dotyczącym ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

Art. 72. 

Dzieciom i młodzieży pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także 

dzieciom i młodzieży niedostosowanym społecznie organizuje się opiekę i wychowanie na 

zasadach określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 

w przepisach o pomocy społecznej. 

Art. 73. 

(uchylony) 

Art. 74. 

(uchylony) 

Art. 75. 

(uchylony) 

Art. 76. 
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(uchylony) 

Rozdział 6 

Placówki doskonalenia nauczycieli 
(238)

 

Art. 77. 

(uchylony). 

Art. 77a. 

1. W celu doskonalenia zawodowego nauczycieli mogą być tworzone placówki doskonalenia 

nauczycieli, zwane dalej "placówkami doskonalenia". 

1a. Do zadań placówek doskonalenia, o których mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 

3d pkt 2, należy także podejmowanie działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty, 

zgodnie z polityką oświatową państwa, w zakresie określonym w statutach tych placówek. 

1b. Ministrowie prowadzący placówki doskonalenia, o których mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. 

b, ust. 3c i ust. 3d pkt 2, mogą powierzać tym placówkom wykonywanie zadań związanych 

z podnoszeniem jakości edukacji, zapewniając środki na ich realizację. 

2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli prowadzą również nauczyciele, którym powierzono 

zadania doradców metodycznych. 

3. Niepubliczne placówki doskonalenia mogą zakładać i prowadzić osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. W zakresie nieuregulowanym 

w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1 do niepublicznych placówek 

doskonalenia stosuje się przepisy rozdziału 8. 

4. Placówki doskonalenia mogą uzyskać akredytację stanowiącą potwierdzenie, że dana 

placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli. 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do publicznych placówek doskonalenia, o których mowa w 

art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 3d pkt 2. 

6. Akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki, w drodze decyzji 

administracyjnej, wydawanej po przeprowadzeniu przez zespół powołany przez kuratora 

oświaty oceny działalności danej placówki w zakresie określonym w ust. 7. 

7. Akredytację może uzyskać placówka doskonalenia, która: 

1)   zapewnia wykwalifikowaną kadrę; 

2)   opracowuje i wdraża programy doskonalenia nauczycieli oraz przeprowadza ich 

ewaluację; 
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3)   prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia 

nauczycieli; 

4)   zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną. 

8. Kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć akredytację, jeżeli 

stwierdzi niespełnianie przez placówkę doskonalenia warunków wymaganych do 

uzyskania akredytacji. 

9. Placówka doskonalenia ubiegająca się o uzyskanie akredytacji wnosi opłatę. 

10. Z opłat, o których mowa w ust. 9, zwolnione są placówki, które prowadzą całość 

kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli nieodpłatnie. 

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

szczegółowe warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji, skład i sposób działania 

zespołu, o którym mowa w ust. 6, oraz warunki wynagradzania jego członków, wzory 

dokumentów stosowanych w postępowaniu o uzyskanie akredytacji, a także wysokość i 

tryb wnoszenia opłat przez placówki ubiegające się o akredytację. 

12. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 11, powinno uwzględniać w szczególności udział w 

zespole niezależnych specjalistów w dziedzinie doskonalenia i kształcenia nauczycieli, a 

także ustalać wysokość opłat tak, aby nie przekraczała kwoty 760 zł waloryzowanej 

corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

 

Art. 78. 

1. 
(240)

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz z ministrem 

właściwym do spraw rolnictwa, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   warunki i tryb tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizację i sposób 

działania placówek doskonalenia, w tym zakres ich działalności obowiązkowej, 

2)   zadania doradców metodycznych, warunki i tryb powierzania nauczycielom zadań 

doradcy metodycznego 

-      z uwzględnieniem zapewnienia nauczycielom dostępu do form doskonalenia i 

dokształcania umożliwiających podnoszenie wiedzy ogólnej i umiejętności zawodowych, a 

także możliwości prowadzenia niektórych form doskonalenia i dokształcania przez szkoły 

wyższe oraz inne jednostki. 

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględni ponadto zadania, które mogą być 

realizowane wyłącznie przez placówki doskonalenia posiadające akredytację oraz 
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publiczne placówki doskonalenia, o których mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 

3d pkt 2. 

3. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w przepisach wydanych na podstawie ust. 1 do 

placówek doskonalenia stosuje się przepisy dotyczące placówek.] 

 

Uwaga: 

- w art. 78a w ust. 9 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 2, w ust. 10 we 

wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 2 oraz w ust. 17 w części wspólnej, w 

art. 78b w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 80 w ust. 3a oraz w 

art. 90 w ust. 3a wyrazy [art. 2 pkt 5 i 7] zastępuje się wyrazami <art. 2 pkt 

7 i 8 ustawy – Prawo oświatowe>; 

- w art. 78b w ust. 1 w pkt 3, 6 i w części wspólnej, w ust. 2 w pkt 3 i 6 oraz w 

części wspólnej, w ust. 3 w pkt 2 i 5 oraz w części wspólnej oraz w art. 79a 

w ust. 1 w pkt 3 i 6 oraz w części wspólnej wyrazy [art. 71b ust. 3] 

zastępuje się wyrazami <art. 127 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe>; 

- w art. 78b w ust. 1 w pkt 5, w ust. 2 w pkt 5, w ust. 3 w pkt 4, w ust. 4 w pkt 

3 oraz w art. 79a w ust. 1 w pkt 5 wyrazy [art. 71b ust. 3 i 3a] zastępuje się 

wyrazami <art. 127 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe>; 

 

 

Art. 78a. 

1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, 

należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, 

miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach 

powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę graniczącą: 

1)   będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach 

powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. 

mieszkańców oraz 

2)   prowadzącą co najmniej jedno przedszkole, w którym zaplanowane wydatki bieżące 

finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie 

przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędące 

przedszkolem specjalnym, oraz 
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3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie graniczącej. 

2. W przypadku braku gminy spełniającej warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, 

przez najbliższą gminę prowadzącą przedszkole należy rozumieć w przypadku 

odpowiednio gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miejskiej, miasta na prawach powiatu 

do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców 

gminę: 

1)   będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach 

powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. 

mieszkańców oraz 

2)   prowadzącą co najmniej jedno przedszkole, w którym zaplanowane wydatki bieżące 

finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie 

przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędące 

przedszkolem specjalnym, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie spełniającej warunki określone 

w pkt 1 i 2 

- położoną na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy 

położonej na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca - na terenie tego samego 

województwa co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy położonej na terenie tego 

samego województwa co gmina dotująca - na terenie innego województwa niż gmina 

dotująca. 

3. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższej gminie prowadzącej szkołę 

podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, należy przez to rozumieć w 

przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miejskiej, miasta na prawach 

powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. 

mieszkańców gminę graniczącą: 
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1)   będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach 

powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. 

mieszkańców oraz 

2)   prowadzącą co najmniej jedną szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział 

przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego 

zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącą szkołą podstawową specjalną, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie graniczącej. 

4. W przypadku braku gminy spełniającej warunki, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lub 2, 

przez najbliższą gminę prowadzącą szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział 

przedszkolny, należy rozumieć w przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, miejsko-

wiejskiej, miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na 

prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę: 

1)   będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach 

powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. 

mieszkańców oraz 

2)   prowadzącą co najmniej jedną szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział 

przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego 

zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącą szkołą podstawową specjalną, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie spełniającej warunki określone 

w pkt 1 i 2 

- położoną na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy 

położonej na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca - na terenie tego samego 

województwa co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy położonej na terenie tego 

samego województwa co gmina dotująca - na terenie innego województwa niż gmina 

dotująca. 
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5. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższej gminie prowadzącej szkołę danego 

typu i rodzaju, należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, 

miejsko-wiejskiej, miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub 

miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę graniczącą: 

1)   będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach 

powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. 

mieszkańców oraz 

2)   prowadzącą co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie graniczącej. 

6. W przypadku braku gminy spełniającej warunki, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lub 2, 

przez najbliższą gminę prowadzącą szkołę danego typu i rodzaju należy rozumieć w 

przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miejskiej, miasta na prawach 

powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. 

mieszkańców gminę: 

1)   będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach 

powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. 

mieszkańców oraz 

2)   prowadzącą co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie spełniającej warunki określone 

w pkt 1 i 2 

- położoną na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy 

położonej na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca - na terenie tego samego 

województwa co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy położonej na terenie tego 

samego województwa co gmina dotująca - na terenie innego województwa niż gmina 

dotująca. 

7. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższym powiecie prowadzącym szkołę 

danego typu i rodzaju, należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio powiatu 
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niebędącego miastem na prawach powiatu, miasta na prawach powiatu do 150 tys. 

mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców powiat 

graniczący: 

1)   będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 

tys. mieszkańców oraz 

2)   prowadzący co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

powiecie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie graniczącym. 

8. W przypadku braku powiatu spełniającego warunki, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lub 2, 

przez najbliższy powiat prowadzący szkołę danego typu i rodzaju należy rozumieć w 

przypadku odpowiednio powiatu niebędącego miastem na prawach powiatu, miasta na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 

tys. mieszkańców powiat: 

1)   będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 

tys. mieszkańców oraz 

2)   prowadzący co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

powiecie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie spełniającym warunki 

określone w pkt 1 i 2 

- położony na terenie tego samego województwa co powiat dotujący, a w przypadku braku 

powiatu położonego na terenie tego samego województwa co powiat dotujący - na terenie 

innego województwa niż powiat dotujący. 

9. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższym powiecie prowadzącym placówkę 

danego rodzaju, o której mowa w art. 2 pkt 5 i 7, należy przez to rozumieć w przypadku 

odpowiednio powiatu niebędącego miastem na prawach powiatu, miasta na prawach 

powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. 

mieszkańców powiat graniczący: 
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1)   będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 

tys. mieszkańców oraz 

2)   prowadzący co najmniej jedną placówkę danego rodzaju, o której mowa w art. 2 pkt 5 i 7, 

oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

powiecie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie graniczącym. 

10. W przypadku braku powiatu spełniającego warunki, o których mowa w ust. 9 pkt 1 lub 2, 

przez najbliższy powiat prowadzący placówkę danego rodzaju, o której mowa w art. 2 pkt 

5 i 7, należy rozumieć w przypadku odpowiednio powiatu niebędącego miastem na 

prawach powiatu, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na 

prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców powiat: 

1)   będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 

tys. mieszkańców oraz 

2)   prowadzący co najmniej jedną placówkę danego rodzaju, o której mowa w art. 2 pkt 5 i 7, 

oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

powiecie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie spełniającym warunki 

określone w pkt 1 i 2 

- położony na terenie tego samego województwa co powiat dotujący, a w przypadku braku 

powiatu położonego na terenie tego samego województwa co powiat dotujący - na terenie 

innego województwa niż powiat dotujący. 

11. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższej gminie prowadzącej szkołę, w 

której zorganizowano internat, należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio gminy 

wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. 

mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę 

graniczącą: 
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1)   będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach 

powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. 

mieszkańców oraz 

2)   prowadzącą co najmniej jedną szkołę, w której zorganizowano internat, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie graniczącej. 

12. W przypadku braku gminy spełniającej warunki, o których mowa w ust. 11 pkt 1 lub 2, 

przez najbliższą gminę prowadzącą szkołę, w której zorganizowano internat, należy 

rozumieć w przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miejskiej, miasta 

na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 

150 tys. mieszkańców gminę: 

1)   będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach 

powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. 

mieszkańców oraz 

2)   prowadzącą co najmniej jedną szkołę, w której zorganizowano internat, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie spełniającej warunki określone 

w pkt 1 i 2 

- położoną na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy 

położonej na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca - na terenie tego samego 

województwa co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy położonej na terenie tego 

samego województwa co gmina dotująca - na terenie innego województwa niż gmina 

dotująca. 

13. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższym powiecie prowadzącym szkołę, w 

której zorganizowano internat, należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio 

powiatu niebędącego miastem na prawach powiatu, miasta na prawach powiatu do 150 

tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców powiat 

graniczący: 
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1)   będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 

tys. mieszkańców oraz 

2)   prowadzący co najmniej jedną szkołę, w której zorganizowano internat, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

powiecie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie graniczącym. 

14. W przypadku braku powiatu spełniającego warunki, o których mowa w ust. 13 pkt 1 lub 

2, przez najbliższy powiat prowadzący szkołę, w której zorganizowano internat, należy 

rozumieć w przypadku odpowiednio powiatu niebędącego miastem na prawach powiatu, 

miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu 

powyżej 150 tys. mieszkańców powiat: 

1)   będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na 

prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 

tys. mieszkańców oraz 

2)   prowadzący co najmniej jedną szkołę, w której zorganizowano internat, oraz 

3)   o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

powiecie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie spełniającym warunki 

określone w pkt 1 i 2 

- położony na terenie tego samego województwa co powiat dotujący, a w przypadku braku 

powiatu położonego na terenie tego samego województwa co powiat dotujący - na terenie 

innego województwa niż powiat dotujący. 

15. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższym województwie prowadzącym 

szkołę danego typu i rodzaju, należy przez to rozumieć województwo prowadzące co 

najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, na którego terenie jest położona gmina 

dotująca lub powiat dotujący. 

16. W przypadku braku województwa spełniającego warunek, o którym mowa w ust. 15, 

przez najbliższe województwo prowadzące szkołę danego typu i rodzaju należy rozumieć 

województwo: 

1)   prowadzące co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju oraz 
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2)   o najmniejszej odległości mierzonej w linii prostej pomiędzy miastem będącym siedzibą 

sejmiku województwa, na którego terenie jest położona gmina dotująca lub powiat 

dotujący, a miastem będącym siedzibą sejmiku województwa spełniającego warunek 

określony w pkt 1. 

17. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia na stronie internetowej 

urzędu obsługującego tego ministra narzędzie pomocnicze w postaci elektronicznej 

aplikacji do wyznaczania, dla każdej gminy i powiatu, gmin i powiatów: 

1)   spełniających warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 

1, ust. 5 pkt 1, ust. 6 pkt 1, ust. 7 pkt 1, ust. 8 pkt 1, ust. 9 pkt 1, ust. 10 pkt 1, ust. 11 pkt 

1, ust. 12 pkt 1, ust. 13 pkt 1 i ust. 14 pkt 1, 

2)   w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 3, 

ust. 4 pkt 3, ust. 5 pkt 3, ust. 6 pkt 3, ust. 7 pkt 3, ust. 8 pkt 3, ust. 9 pkt 3, ust. 10 pkt 3, 

ust. 11 pkt 3, ust. 12 pkt 3, ust. 13 pkt 3 i ust. 14 pkt 3 

- przedstawiając listę gmin i powiatów, z wyszczególnieniem prowadzonych przez nie 

przedszkoli, szkół w podziale na typy, w tym szkół, w których zorganizowano oddział 

przedszkolny lub internat, oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, ustaloną na 

podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku 

poprzedzającego rok budżetowy, uszeregowanych pod względem najbardziej zbliżonego 

wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca. 

 

Art. 78b. 
( 

1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, 

należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie 

przez gminę przedszkoli, z wyłączeniem przedszkoli specjalnych i przedszkoli, w których 

zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej przekraczają wartość 50% ich zaplanowanych wydatków bieżących, 

pomniejszonych o: 

1)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy, 

2)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych 

przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy, 

3)   sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających 
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orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane 

ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych 

uczniów w tych przedszkolach, 

4)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z 

użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych 

przedszkoli, 

5)   iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 

dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o 

potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a, 

oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach, 

6)   iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 

uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, posiadającego 

orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 71b 

ust. 3, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych 

przedszkolach, 

7)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o 

których mowa w art. 90u, w tych przedszkolach 

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych przedszkolach, pomniejszoną o 

statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane 

ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności. 

2. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla szkół 

podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, należy przez to rozumieć 

kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę szkół 

podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z przeznaczeniem na ten 

oddział przedszkolny, z wyłączeniem szkół podstawowych specjalnych i szkół 

podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, w którym zaplanowane 

wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej przekraczają wartość 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, 

pomniejszonych o: 

1)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, stanowiące 

dochody budżetu gminy, 
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2)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, stanowiące dochody budżetu 

gminy, 

3)   sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o 

którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje 

niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

4)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z 

użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych szkół 

podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z przeznaczeniem na ten 

oddział przedszkolny, 

5)   iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 

dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o 

której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

6)   iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 

uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych, o którym mowa w art. 71b ust. 3, oraz statystycznej liczby uczestników 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, 

7)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o 

których mowa w art. 90u, w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych, pomniejszoną o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych 

w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu 

na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności. 

3. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego 

typu i rodzaju, należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na 
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prowadzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego szkół danego typu i rodzaju, 

pomniejszonych o: 

1)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego opłaty za 

wyżywienie w tych szkołach, stanowiące dochody budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, 

2)   sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w szkołach 

danego typu i rodzaju, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o 

którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje 

niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem 

społecznym, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych szkołach, z wyłączeniem 

uczniów szkół specjalnych, 

3)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki 

bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 

prowadzenie tych szkół, 

4)   iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w szkole 

danego typu i rodzaju, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych 

szkołach, 

5)   iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w szkołach 

danego typu i rodzaju, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych, o którym mowa w art. 71b ust. 3, oraz statystycznej liczby uczestników 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych szkołach, 

6)   zaplanowaną na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego kwotę 

dotacji, o której mowa w art. 22ae ust. 3, dla tych szkół, 

7)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki 

bieżące na finansowanie działalności internatów w tych szkołach, 

8)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki 

bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych szkołach 
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- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych szkołach, pomniejszoną, w 

przypadku szkół niebędących szkołami specjalnymi, o statystyczną liczbę uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym w tych szkołach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu na odpowiednie 

rodzaje niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem 

społecznym. 

4. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla placówek 

danego rodzaju, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, należy przez to rozumieć kwotę 

wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez powiat placówek danego 

rodzaju, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, z wyłączeniem szkół funkcjonujących w 

młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i 

specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, pomniejszonych o: 

1)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie powiatu opłaty za korzystanie z pobytu i 

wyżywienie w tych placówkach, stanowiące dochody budżetu powiatu, 

2)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie powiatu wydatki bieżące finansowane z 

użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych 

placówek, 

3)   iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na 

dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w placówce danego rodzaju, 

posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa 

w art. 71b ust. 3 i 3a, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych placówkach, 

4)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie powiatu wydatki bieżące na programy, o 

których mowa w art. 90u, w tych placówkach 

- i podzielonych przez statystyczną liczbę wychowanków w tych placówkach. 

5. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w 

których zorganizowano internat, należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących 

zaplanowanych na finansowanie działalności internatów w szkołach prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego, pomniejszonych o zaplanowane na rok budżetowy w 

budżecie jednostki samorządu terytorialnego: 

1)   opłaty za korzystanie z pobytu i wyżywienie w tych internatach, stanowiące dochody 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
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2)   wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej na finansowanie działalności tych internatów, 

3)   wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych internatach 

- i podzielonych przez statystyczną liczbę wychowanków w tych internatach. 

6. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla szkół 

artystycznych danego typu, należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących 

zaplanowanych na prowadzenie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego szkół artystycznych danego typu, pomniejszonych o 

zaplanowane na rok budżetowy w budżecie ministra właściwego do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego: 

1)   wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej na prowadzenie tych szkół, 

2)   wydatki bieżące na zapewnienie uczniom prawa, o którym mowa w art. 22ac, w tych 

szkołach, 

3)   wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów w tych szkołach, 

4)   wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych szkołach 

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych szkołach. 

7. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla szkół 

artystycznych realizujących kształcenie ogólne, należy przez to rozumieć kwotę 

wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez ministra właściwego do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego szkół artystycznych realizujących kształcenie 

ogólne, pomniejszonych o zaplanowane na rok budżetowy w budżecie ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 

1)   wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej na prowadzenie tych szkół, 

2)   wydatki bieżące na zapewnienie uczniom prawa, o którym mowa w art. 22ac, w tych 

szkołach, 

3)   wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów w tych szkołach, 

4)   wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych szkołach 

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych szkołach. 

8. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla szkół 

artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, należy przez to rozumieć 

kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez ministra właściwego do 
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spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego szkół artystycznych realizujących 

wyłącznie kształcenie artystyczne, pomniejszonych o zaplanowane na rok budżetowy w 

budżecie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 

1)   wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej na prowadzenie tych szkół, 

2)   wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów w tych szkołach, 

3)   wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych szkołach 

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych szkołach. 

9. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla szkół 

artystycznych, w których zorganizowano internat, należy przez to rozumieć kwotę 

wydatków bieżących zaplanowanych na finansowanie działalności internatów w szkołach 

prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, pomniejszonych o zaplanowane na rok budżetowy w budżecie ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 

1)   wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej na finansowanie działalności tych internatów, 

2)   wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych internatach 

- i podzielonych przez statystyczną liczbę wychowanków w tych internatach. 

10. Przez wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1-5, art. 78a ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, ust. 3 

pkt 2 i ust. 4 pkt 2, art. 79a ust. 1 oraz art. 80 ust. 2, 2b i 2da, należy rozumieć wszystkie 

wydatki bieżące, o których mowa w art. 236 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu 

terytorialnego, w tym w jednostkach organizujących wspólną obsługę administracyjną, 

finansową i organizacyjną przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i 

placówek, bez uwzględnienia wydatków zaplanowanych na wydzielonym rachunku, o 

którym mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na 

prowadzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego odpowiednio przedszkoli, szkół 

podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z przeznaczeniem na ten 

oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego, szkół danego typu i 

rodzaju lub placówek danego rodzaju lub na finansowanie działalności internatów w 

szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

11. Przez wydatki bieżące, o których mowa w ust. 6-9, należy rozumieć wszystkie wydatki 

bieżące zaplanowane na rok budżetowy w budżecie ministra właściwego do spraw kultury 
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i ochrony dziedzictwa narodowego, bez uwzględnienia wydatków zaplanowanych na 

wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, na prowadzenie przez ministra właściwego do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego odpowiednio szkół artystycznych danego typu, szkół 

artystycznych realizujących kształcenie ogólne lub szkół artystycznych realizujących 

wyłącznie kształcenie artystyczne lub na finansowanie działalności internatów w szkołach 

prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. 

Art. 80. 

1. Przedszkola, szkoły i placówki publiczne niewymienione w art. 79 prowadzą gospodarkę 

finansową według zasad określonych przez organ lub podmiot prowadzący szkołę. 

2. Przedszkola, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy 

dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w 

przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody 

budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji 

ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku braku na 

terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości 

dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli 

publicznych, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za 

wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy. 

2a. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 1, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem 

gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa 

koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2, pomniejszonej także o kwotę dotacji, o której 

mowa w art. 14d ust. 1, otrzymanej na ucznia przez gminę dotującą przedszkole, do 

którego uczęszcza uczeń. 

2b. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, 

otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z 

budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 50% wydatków bieżących przewidzianych na 

jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o 

opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące 
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dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej 

niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. W przypadku braku na terenie gminy 

przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są 

wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola 

publicznego, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za 

wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy. 

[2c. Prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby 

fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły 

podstawowe oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także publiczne poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a prowadzą wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu odpowiednio gminy lub 

powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte 

wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca przedszkole, inną formę 

wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię przedstawi organowi 

właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być 

objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji.] 

<2c. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 

lub osoby fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, 

szkoły podstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki 

wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze oraz poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, które zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe prowadzą 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte 

wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w ust. 2, 

2aa, 2b, 2da, 2dc, 3, 3a, 3ab i 3ac, dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu 

w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takie dziecko objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla 

gminy lub powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca publiczne przedszkole, 

inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię poda 

organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie dzieci, 
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które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 

września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.> 

2d. Jeżeli do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2b, 

uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę formę wychowania 

przedszkolnego, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji 

udzielonej zgodnie z ust. 2b, do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących 

stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla form 

wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody 

budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, otrzymanej na 

ucznia przez gminę dotującą inną formę wychowania przedszkolnego, do której uczęszcza 

uczeń, i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania form wychowania 

przedszkolnego w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji. W 

przypadku braku innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2b, na 

terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta pokrywa 

koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 50% wydatków bieżących, pomniejszonych 

o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące 

dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, 

otrzymanej na ucznia przez gminę dotującą inną formę wychowania przedszkolnego, do 

której uczęszcza uczeń, stanowiących w gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla 

form wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia. 

2e. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada gminy, w drodze uchwały, może wyrazić 

zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 2, w wysokości wyższej niż wysokość 

określona w ust. 2. Rada gminy w uchwale ustala okres udzielania tej dotacji. 

2f. Na wniosek osoby prowadzącej odpowiednio publiczne przedszkole, inną formę 

wychowania przedszkolnego, szkołę podstawową, ośrodek lub publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną, o których mowa w ust. 2c, organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia dotacji może wyrazić zgodę na 

przedstawienie informacji o planowanej liczbie dzieci w terminie późniejszym niż 

określony w ust. 2c lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku 

następnego roku budżetowego. 

3. Szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju 



- 84 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

szkół w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w 

szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu 

terytorialnego, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której 

mowa w art. 22ae ust. 3, na ucznia, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego 

ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej 

dla jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez jednostkę 

samorządu terytorialnego szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia 

wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego 

typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 

terytorialnego. 

3a. Placówki publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, prowadzone przez osoby prawne i 

fizyczne otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości 

równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w placówkach tego 

samego rodzaju prowadzonych przez powiat, jednak nie niższej od kwoty przewidzianej 

na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej 

dla jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez powiat 

placówki publicznej danego rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota 

przewidziana na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. 

[3aa. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 3a, dla prowadzonych przez osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publicznych 

placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 

miejscem stałego zamieszkania, będących domami wczasów dziecięcych, o których mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1, jest proporcjonalna do czasu 

pobytu wychowanka w tej placówce i jest ustalana jako iloczyn podstawowej kwoty 

dotacji dla placówek danego rodzaju, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, nie niższej jednak 

niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej 

dla powiatu, oraz liczby dni pobytu tego wychowanka w tej placówce, pomniejszonej o 

jeden dzień, i podzielonej przez liczbę dni w roku budżetowym.] 

<3aa. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 3a, dla prowadzonych przez osoby 

prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 

publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie 

pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, będących domami wczasów 
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dziecięcych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 

1 ustawy – Prawo oświatowe, jest proporcjonalna do czasu pobytu wychowanka w 

tej placówce i jest ustalana jako iloczyn podstawowej kwoty dotacji dla placówek 

danego rodzaju, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy – Prawo oświatowe, nie 

niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla powiatu, oraz liczby dni pobytu tego wychowanka w tej 

placówce, pomniejszonej o jeden dzień, i podzielonej przez liczbę dni w roku 

budżetowym.> 

3b. Placówki publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, niewymienione w ust. 3a, 

mogą otrzymywać dotacje z budżetu powiatu w wysokości i na zasadach ustalonych przez 

radę powiatu. 

Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby 

fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły 

podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu 

odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 

takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji 

ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca 

publiczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub 

poradnię poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej 

liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie później niż do dnia 30 

września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

3ad. 
(106)

 Prowadzone  

[3ac. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub 

osoby fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły 

podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu odpowiednio 

gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego uczestnika 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio 

dla gminy lub powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca publiczne przedszkole, inną 

formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi 
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właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczestników zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego 

rok udzielenia dotacji.] 

<3ac. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania 

przedszkolnego, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – 

Prawo oświatowe, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują 

na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu 

w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego uczestnika zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio 

dla gminy lub powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca publiczne przedszkole, 

inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię poda 

organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie 

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie później niż do dnia 30 

września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.> 

3c. Dotacje, o których mowa w ust. 2, 2b, 2c, 3 i 3a, są przekazywane na rachunek bankowy 

szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, placówki lub zespołu szkół 

lub placówek w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że 

część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia. 

3d. Dotacje, o których mowa w ust. 2, 2b, 2c i 3-3b, są przeznaczone na dofinansowanie 

realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub 

placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. 

Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na: 

1)   pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności 

szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na: 

a)  wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania 

przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, 

przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania 

przedszkolnego, 

b)  sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których 

mowa w [art. 5 ust. 7] <art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe > 
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-   z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i 

udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; 

2)   zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących: 

a)  książki i inne zbiory biblioteczne, 

b)  środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w 

szkołach, przedszkolach i placówkach, 

c)  sprzęt rekreacyjny i sportowy, 

d)  meble, 

e)  pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 

wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których 

odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w 

momencie oddania do używania. 

3e. Organy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 2-3b, mogą 

kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych szkołom, 

przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego i placówkom z budżetów tych 

jednostek. 

3f. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez organy, o których mowa w ust. 3e, 

mają prawo wstępu do szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i 

placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej 

i dokumentacji przebiegu nauczania. 

3g. Organy, o których mowa w ust. 3e, w związku z przeprowadzaniem kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji przez szkoły, przedszkola, inne formy 

wychowania przedszkolnego i placówki mogą przetwarzać dane osobowe uczniów tych 

szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek. 

3h. Szkoła [lub placówka] publiczna przekazana do prowadzenia osobie prawnej niebędącej 

jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej na podstawie umowy, o której 

mowa w [art. 5 ust. 5g] <art. 9 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe >, otrzymuje dotacje, 

o których mowa w ust. 2-3b, od dnia przekazania szkoły [lub placówki]. 

3i. W przypadku szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) 

programowo najwyższych kończą się w kwietniu 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 

którym absolwent ukończył szkołę. 
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4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania 

dotacji, o których mowa w ust. 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawy obliczania dotacji, 

zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w 

rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. 

5. Publiczne szkoły artystyczne niewymienione w art. 79 otrzymują na każdego ucznia 

dotację z budżetu państwa w wysokości równej wydatkom przewidzianym na jednego 

ucznia w szkołach tego samego typu prowadzonych przez ministra właściwego do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

5a. 
(112)

 Publiczne szkoły artystyczne niewymienione w art. 79, w których zorganizowano 

internat, z wyjątkiem szkół, o których mowa w ust. 5c, otrzymują, niezależnie od dotacji, 

o której mowa w ust. 5, na każdego wychowanka tego internatu będącego uczniem szkoły 

artystycznej dotację z budżetu państwa w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji 

dla szkół artystycznych, w których zorganizowano internat. 

5b. 
(113)

 Publiczne szkoły artystyczne niewymienione w art. 79, przekazane przez jednostkę 

samorządu terytorialnego do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką 

samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej na podstawie umowy, o której mowa w 

[art. 5 ust. 5g] <art. 9 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe >, otrzymują na każdego ucznia 

dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która przekazała szkołę, w 

wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. 

5c. 
(114)

 Publiczne szkoły artystyczne niewymienione w art. 79, w których zorganizowano 

internat, przekazane przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia osobie 

prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej na podstawie 

umowy, o której mowa w [art. 5 ust. 5g] <art. 9 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe>, 

otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 5b, na każdego wychowanka tego 

internatu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która przekazała szkołę, w 

wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego wychowanka internatu w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. 

5d. 
(115)

 Do dotacji, o których mowa w ust. 5b i 5c, stosuje się odpowiednio ust. 3c-4. 

6. Dotacje, o których mowa w ust. 5, są przekazywane na rachunek bankowy szkoły lub 

zespołu szkół w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że 

część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia. 
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6a. Do dotacji, o których mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio ust. 3d-3g oraz 3i. 

7. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 5, oraz tryb i zakres kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę 

obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie 

dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. 

8. Prowadzone przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę 

fizyczną szkoły publiczne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na 

każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w 

zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli osoba 

prowadząca szkołę: 

1)   poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę słuchaczy kursu nie 

później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji; 

2)   udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie 

danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników 

tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną. 

8a. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 8, określa organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego. 

9. Dotacje, o których mowa w ust. 8, są wypłacane jednorazowo, w terminie 30 dni od dnia 

złożenia staroście właściwego powiatu przez osobę prowadzącą szkołę zaświadczenia o 

zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji 

przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanego 

przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę. 

10. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, może wyrazić 

zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa w: 

[1)   ust. 2, 2b i 2da w odniesieniu do ucznia niepełnosprawnego - w wysokości wyższej 

niż wysokość określona w ust. 2, 2b i 2da w odniesieniu do ucznia niepełnosprawnego; 

2)   ust. 2aa, 2c, 2dc, 3ac, 5b i 5c - w wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 

2aa, 2c, 2dc, 3ac, 5b i 5c;] 
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<1) ust. 2 i 2da w odniesieniu do ucznia niepełnosprawnego – w wysokości wyższej niż 

wysokość określona w ust. 2 i 2da w odniesieniu do ucznia niepełnosprawnego; 

2) ust. 2aa, 2b, 2c, 2dc, 3ac, 5b i 5c – w wysokości wyższej niż wysokość określona w 

ust. 2aa, 2b, 2c, 2dc, 3ac, 5b i 5c;> 

3)   ust. 3-3aa, 3ad i 3ae w odniesieniu do kwoty przewidzianej w części oświatowej 

subwencji ogólnej - w wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 3-3aa, 3ad i 

3ae w odniesieniu do kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej[.] 

<;> 

<4) ust. 2 i 2da w odniesieniu do ucznia przedszkola integracyjnego, ucznia oddziału 

integracyjnego w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi lub ucznia oddziału 

przedszkolnego integracyjnego zorganizowanego w szkole podstawowej – w 

wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 2 i 2da.> 

11. 
(122)

 Przyznanie dotacji, o których mowa w art. 80 ust. 2-8, stanowi czynność z zakresu 

administracji publicznej, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 

r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, 

846 i 996). 

[Art. 82. 

1. Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu 

do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do 

prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. 

1a. Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać niepubliczne szkoły artystyczne po uzyskaniu 

wpisu do ewidencji prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego. 

1b. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze 

rozporządzenia, może powierzyć specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 

32a ust. 1, prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół artystycznych i wydawanie 

decyzji, o których mowa w ust. 4, art. 83 ust. 2, art. 85 ust. 4 i art. 88. 

2. Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać: 

1)   oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania 

lub siedziby; 

2)   określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej 

funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw 

zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących 
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w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, lub 

klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra 

właściwego do spraw pracy; 

3)   wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach 

lokalowych zapewniających: 

a)  możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

b)  realizację innych zadań statutowych, 

c)  w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej 

nauki zawodu, 

d)  
(242)

 bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w 

przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie 

przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do 

zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) 

Państwowej Straży Pożarnej; 

4)   statut szkoły lub placówki; 

5)   dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do 

zatrudnienia w szkole lub placówce; 

6)   
(243)

 zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w: 

a)  art. 7 ust. 3 - w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum, a także szkoły 

ponadgimnazjalnej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane 

uprawnienia szkoły publicznej, 

b)  art. 7 ust. 4 - w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie 

szkoły podstawowej lub gimnazjum; 

7)   dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego 

podmiotów gospodarki narodowej. 

2a. 
(244)

 Szkoła, o której mowa w ust. 2 pkt 6 lit. a, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli 

osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w 

przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją 

zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem właściwym 
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jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra o spełnieniu 

wymagań określonych w art. 7 ust. 3. 

2aa. 
(245)

 Szkoła, o której mowa w ust. 2 pkt 6 lit. b, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli 

organ, o którym mowa w ust. 1a, stwierdzi spełnianie wymagań określonych w art. 7 ust. 4 

oraz jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora 

oświaty o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 4 w zakresie kształcenia 

ogólnego. 

2b. Organ, o którym mowa w ust. 1a, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty 

zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a 

kopię zaświadczenia przekazuje organowi podatkowemu, a w przypadku szkoły 

artystycznej realizującej kształcenie ogólne również właściwemu kuratorowi oświaty. 

3. Organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty 

zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a 

kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi 

podatkowemu. 

3a. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 2b i 3, zawiera: 

1)   nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki; 

2)   datę i numer wpisu do ewidencji; 

3)   nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki; 

4)   osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę; 

5)   adres szkoły lub placówki; 

6)   w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich szkoła 

kształci; 

7)   (uchylony) 

4. Organ, o którym mowa w ust. 1 i 1a, wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli: 

1)   
(246)

 zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w ust. 2 albo podane w nim dane są 

błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym 

terminie; 

2)   statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie 

został zmieniony. 

5. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, o którym mowa 

w ust. 1 i 1a, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie 

do ewidencji. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 
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Art. 83. 

1. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach: 

1)   niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu 

do ewidencji; 

2)   prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub 

placówkę, prowadzenia działalności oświatowej; 

3)  stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest 

sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej, gimnazjum oraz 

szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub 

gimnazjum - również w przypadku gdy nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa 

w art. 82 ust. 2 pkt 6, jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym 

terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

4)   dokonania wpisu z naruszeniem prawa; 

5)   zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące. 

2. Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest 

równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki. 

Art. 83a. 

1. Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej 

formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 14a ust. 7, nie jest działalnością gospodarczą. 

2. Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym 

mowa w art. 90a ust. 1, lub innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, może być podejmowana na zasadach 

określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.). 

Art. 84. 

1. Szkoła lub placówka działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą. 

2. Statut szkoły lub placówki powinien określać: 

1)   nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania; 

2)   osobę prowadzącą szkołę lub placówkę; 

3)   organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań; 

4)   organizację szkoły lub placówki; 
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5)   prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w 

których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki; 

6)   sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki; 

7)   zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki - z tym że statut uwzględnia 

warunki, o których mowa w: 

a)  art. 20e ust. 2 - w przypadku gimnazjum, w tym dwujęzycznego, sportowego i mistrzostwa 

sportowego, 

b)  art. 20f ust. 1 i art. 20g ust. 1 - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej, w tym 

dwujęzycznej, sportowej i mistrzostwa sportowego, 

c)  art. 20k ust. 1, 5 i 6 - w przypadku szkół dla dorosłych; 

8)   
(247)

 w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach szkoły publicznej - 

także zasady przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych 

umiejętności niezbędnych do podjęcia kształcenia w danej szkole artystycznej, danym 

zawodzie, specjalności lub specjalizacji, o którym mowa w art. 7 ust. 4 pkt 3. 

3. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W 

tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 

miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: 

rodziców uczniów, organ, o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 1a, oraz gminę, na której 

terenie jest położona szkoła lub placówka. 

4. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi 

sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia 

likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu. 

Art. 84a. 

Przepisy art. 67a ust. 1-3, 5 i 6 stosuje się odpowiednio do szkół niepublicznych. 

Art. 84b. 

1. Do niepublicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, stosuje się przepisy wydane 

na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem przepisów określających wysokość i zasady 

odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. 

2. Do niepublicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 5, stosuje się także odpowiednio 

przepisy art. 71b ust. 1, 2, 2a i 2b oraz przepisy wydane na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 1 i 2 

oraz ust. 8. 

Art. 85. 
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1. Niepublicznej szkole podstawowej, niepublicznemu gimnazjum i niepublicznej szkole 

artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub 

gimnazjum, założonym zgodnie z art. 82 ust. 1-3, przysługują uprawnienia szkoły 

publicznej z dniem rozpoczęcia działalności. 

2. 
(248)

 Kurator oświaty w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności przez szkołę 

podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną, która uzyskała uprawnienia szkoły 

publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, jest obowiązany sprawdzić spełnianie 

warunków określonych w art. 7 ust. 3. W przypadku szkoły artystycznej realizującej 

kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, która uzyskała 

uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, specjalistyczna jednostka 

nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1, jest obowiązana sprawdzić spełnianie warunków 

określonych w art. 7 ust. 4 w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności przez 

szkołę. 

3. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 82 ust. 1, na wniosek 

osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej 

nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną 

opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla 

których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 

24 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię 

tego ministra, o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3. 

4. 
(249)

 Organ, o którym mowa w art. 82 ust. 1a, na wniosek osoby prowadzącej niepubliczną 

szkołę artystyczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej, złożony nie wcześniej niż 

po zakończeniu przez szkołę pierwszego roku kształcenia, a w przypadku artystycznej 

szkoły policealnej - pierwszego semestru kształcenia, nadaje tej szkole uprawnienia szkoły 

publicznej po stwierdzeniu, że szkoła ta spełnia warunki określone w art. 7 ust. 4, a w 

przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne - także po przedstawieniu 

przez osobę prowadzącą pozytywnej opinii kuratora oświaty. 

Art. 85a. 

Przepisy art. 71b ust. 1-1b oraz przepisy wydane na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 stosuje się 

odpowiednio do przedszkoli niepublicznych, niepublicznych innych form wychowania 

przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych.] 
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Art. 85b. 

 [1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek dyrektora niepublicznej 

szkoły podstawowej lub niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w 

zakresie szkoły podstawowej, zapewnia wyposażenie tych szkół w podręczniki do zajęć z 

zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-

III, o których mowa w art. 22ad ust. 1. Szkoły te zapewniają uczniom bezpłatny dostęp do 

podręczników zapewnionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Informację o terminie i sposobie złożenia wniosku zamieszcza się na stronie internetowej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.] 

2. Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych w zakresie, o którym mowa w art. 22ae ust. 1, przeznaczonych do 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w 

ramowych planach nauczania ustalonych dla publicznych szkół podstawowych i 

gimnazjów, niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja otrzymują, na wniosek, dotację 

celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia szkół 

odpowiedniego typu i rodzaju. 

3. Zapewnienie sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 2, jest zadaniem zleconym z zakresu 

administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego 

obowiązane do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju. Na realizację tego 

zadania jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, 

udzielaną przez wojewodę. 

4. Do dotacji celowej, o której mowa w ust. 2 i 3, przepisy art. 22ae ust. 5-18, art. 22af ust. 2-

11 oraz [przepisy wydane na podstawie art. 22ag] <przepisy wydane na podstawie art. 

22ag i art. 22aga> stosuje się odpowiednio. 

5. Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych w zakresie, o którym mowa w art. 22ae ust. 1, przeznaczonych do 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w 

ramowych planach nauczania ustalonych dla publicznych szkół podstawowych i 

gimnazjów, niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie 

szkoły podstawowej i gimnazjum otrzymują, na wniosek, dotację celową z budżetu 

państwa. Przepisy art. 22ae ust. 5-14 i art. 22ah ust. 2-8 stosuje się odpowiednio. 
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6. Szkoły, o których mowa w ust. 2 i 5, które otrzymały dotację celową, zapewniają uczniom 

bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych, zakupionych z tej dotacji. 

[7. W przypadku likwidacji szkół, o których mowa w ust. 1, podręczniki do zajęć z zakresu 

edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły 

podstawowej zapewnione przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

podlegają zwrotowi odpowiednio jednostce samorządu terytorialnego obowiązanej do 

prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju albo ministrowi właściwemu do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.] 

8. 
(250)

 W przypadku likwidacji szkół, o których mowa w ust. 2 i 5, podręczniki, materiały 

edukacyjne lub urządzenia, sprzęt lub oprogramowanie, o których mowa w art. 22ae ust. 

11, zakupione z dotacji celowej podlegają zwrotowi odpowiednio jednostce samorządu 

terytorialnego, która udzieliła dotacji albo ministrowi właściwemu do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego. 

9. 
(251)

 Jeżeli wartość podręczników, materiałów edukacyjnych lub urządzeń, sprzętu lub 

oprogramowania, o których mowa w art. 22ae ust. 11, podlegających zwrotowi zgodnie z 

ust. 8, przewyższa wartość udzielonej dotacji celowej, organ prowadzący szkołę może 

zwrócić równowartość otrzymanej dotacji odpowiednio jednostce samorządu 

terytorialnego, która udzieliła dotacji albo ministrowi właściwemu do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego. 

[Art. 86. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może, w drodze decyzji, nadać 

uprawnienia szkoły publicznej szkole niespełniającej warunków określonych w art. 7 ust. 

3, w szczególności, jeżeli uzna ją za eksperymentalną. 

1a. Osoba prowadząca szkołę, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o nadanie szkole 

uprawnień szkoły publicznej do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za 

pośrednictwem kuratora oświaty, który dołącza swoją opinię. 

1b. Wniosek o uznanie szkoły za eksperymentalną powinien zawierać w szczególności: 

1)   określenie celu, założeń i sposobu realizacji eksperymentu; 

2)   opinię instytucji naukowej dotyczącą założeń eksperymentu wraz ze zgodą tej instytucji na 

sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu i dokonanie jego oceny; 

3)   zgodę rady pedagogicznej; 
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4)   w przypadku eksperymentu dotyczącego kształcenia w zawodzie nieumieszczonym w 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, także 

uzasadnienie potrzeby kształcenia w tym zawodzie wraz z opiniami: 

a)  wojewódzkiej lub powiatowej rady rynku pracy wydanymi po uzyskaniu stanowiska 

wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy, 

b)  organu samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej właściwej dla 

danego zawodu albo organizacji pracodawców, 

c)  instytucji naukowej lub stowarzyszenia zawodowego właściwego dla danego zawodu w 

zakresie oceny merytorycznej zawartości programu nauczania przewidzianego dla danego 

zawodu, 

d)  ministra właściwego dla danego zawodu w zakresie ewentualnego wprowadzenia tego 

zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nadając uprawnienia, o których mowa 

w ust. 1, określa niezbędne warunki funkcjonowania szkoły, uwzględniając w 

szczególności założenia i sposób realizacji eksperymentu, wskazane we wniosku. 

3. 
(252)

 Przepisy art. 86 ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do niepublicznych szkół 

artystycznych, niespełniających warunków określonych w art. 7 ust. 4, z tym że 

uprawnienia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz kuratora oświaty 

wymienione w ust. 1, 1a i 2 przysługują odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i specjalistycznej jednostce nadzoru, o której 

mowa w art. 32a ust. 1.] 

Art. 87. 

(uchylony) 

[Art. 88. 

1. Uprawnienia szkoły publicznej mogą zostać cofnięte przez organ, który je nadał, a w 

przypadku niepublicznej szkoły artystycznej - przez ministra właściwego do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego, jeżeli w trybie nadzoru pedagogicznego zostanie 

stwierdzone niespełnianie warunków, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 3 albo 4, 

lub warunków określonych zgodnie z art. 86 ust. 2. Cofnięcie uprawnień następuje w 

drodze decyzji administracyjnej i w przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły 

artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum 
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jest równoznaczne z ich likwidacją z końcem roku szkolnego, w którym decyzja stała się 

ostateczna. 

2. W przypadku cofnięcia uprawnień szkoły publicznej niepublicznej szkole artystycznej 

ponowny wniosek o nadanie tej szkole uprawnień szkoły publicznej może zostać złożony 

nie wcześniej niż po upływie roku kształcenia, a w przypadku artystycznej szkoły 

policealnej - semestru kształcenia. 

Art. 89. 

1. Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi sprawują właściwi 

kuratorzy oświaty, a w przypadku szkół i placówek artystycznych oraz placówek, o których 

mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych - również minister właściwy do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Przepisy art. 21a ust. 1 i 2, art. 33 oraz 

przepisy wydane na podstawie art. 21a ust. 3 i art. 35 ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku gdy szkoła lub placówka niepubliczna nie spełnia na poziomie podstawowym 

wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust. 3, 

dotyczących efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i 

zadań statutowych, przepis art. 34 ust. 2b stosuje się odpowiednio. 

Art. 89a. 

1. Podjęcie przez osobę prawną lub fizyczną prowadzenia wychowania przedszkolnego w 

niepublicznych formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a 

ust. 7, wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze 

względu na miejsce prowadzenia tych form. Przepisy art. 82-84 i 89 stosuje się 

odpowiednio, z tym że zgłoszenie do ewidencji zamiast statutu powinno zawierać projekt 

organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie. 

2. Podjęcie przez osobę prawną lub fizyczną, która prowadzi niepubliczne przedszkole lub 

niepubliczną szkołę podstawową, prowadzenia wychowania przedszkolnego w 

niepublicznych formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a 

ust. 7, wymaga dokonania zmiany we wpisie do ewidencji odpowiednio przedszkola lub 

szkoły podstawowej w trybie określonym w art. 82 ust. 5, z tym że zgłoszenie zamiast 

zmiany statutu powinno zawierać projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które 

ma być realizowane w danej formie. 

3. Przekształcenie niepublicznej formy, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 14a ust. 7, prowadzonej przez osobę prawną lub osobę fizyczną, w niepubliczne 

przedszkole wymaga dokonania zmiany we wpisie do ewidencji prowadzonej przez gminę 
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właściwą ze względu na miejsce prowadzenia przedszkola w trybie określonym w art. 82 

ust. 5, z tym że do zgłoszenia do ewidencji dołącza się statut przedszkola.] 

 

Art. 90. 

1. Niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z 

oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych [i gimnazjów 

specjalnych] oraz szkół podstawowych artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu 

gminy. 

[1a. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe 

oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także niepubliczne poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, które, zgodnie z art. 71b ust. 2a, prowadzą wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu odpowiednio gminy lub 

powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte 

wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca przedszkole, inną formę 

wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do 

udzielania dotacji planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 

udzielania dotacji.] 

<1a. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły 

podstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki 

wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze oraz poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, które zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe prowadzą 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte 

wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w ust. 1b, 

1ba, 1c, 2a, 2b, 2ca, 2d, 2ea, 2ec, 3a, 3ab i 3ac, dotację z budżetu odpowiednio gminy 

lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takie dziecko objęte 

wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej 

odpowiednio dla gminy lub powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca 

niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek 

lub poradnię poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o 

planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, 

nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.> 
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1b. Niepubliczne przedszkole może otrzymywać dotację z budżetu gminy na każdego ucznia 

w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w 

przedszkolach prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, 

jeżeli przedszkole to: 

[1)   spełni warunki określone w art. 6 ust. 1, z tym że czas bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, nie może być krótszy niż czas 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla przedszkoli 

prowadzonych przez gminę,] 

<1) spełni warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, z tym że czas 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 

ustawy – Prawo oświatowe, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla przedszkoli prowadzonych przez 

gminę;> 

2)   będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż 

opłaty ustalone przez radę gminy na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a, 

3)   będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla 

przedszkoli publicznych, 

4)   zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej 

liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych 

na podstawie [art. 60 ust. 2] <art. 111 ustawy – Prawo oświatowe>, 

5)   zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie [art. 22 ust. 2 pkt 11] <art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe >, 

6)   stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli, określone [w rozdziale 2a] <w 

rozdziale 6 ustawy – Prawo oświatowe > 

- z tym że na ucznia niepełnosprawnego dotacja może być przyznana w wysokości nie niższej 

niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku 

braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia 

wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie 

przedszkoli publicznych, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy. 
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1ba. Niepubliczna szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, 

niebędąca szkołą podstawową specjalną, otrzymuje na każdego ucznia tego oddziału 

przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie 

dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym 

że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 

takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w 

części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jeżeli ten oddział przedszkolny w szkole 

podstawowej: 

[1)   spełni warunki określone w art. 6 ust. 1, z tym że czas bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, nie może być krótszy niż czas 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla przedszkoli 

prowadzonych przez gminę;] 

<1) spełni warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, z tym że czas 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 

ustawy – Prawo oświatowe, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla przedszkoli prowadzonych przez 

gminę;> 

2)   będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż 

opłaty ustalone przez radę gminy na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a; 

3)   będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla 

przedszkoli publicznych; 

4)   zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej 

liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych 

na podstawie [art. 60 ust. 2] < art. 111 ustawy – Prawo oświatowe >; 

5)   zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie [art. 22 ust. 2 pkt 11] < art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe>; 

6)   stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone [w rozdziale 2a] < w 

rozdziale 6 ustawy – Prawo oświatowe >. 

W przypadku braku na terenie gminy szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę, w której 

zorganizowano oddział przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki bieżące 

finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie 

przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącej szkołą 

podstawową specjalną, kwotę dotacji określa się w wysokości równej podstawowej 
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kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, 

w najbliższej gminie prowadzącej szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział 

przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

1c. Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego może otrzymywać dotację z 

budżetu gminy na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w 

wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w 

przedszkolach prowadzonych przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, 

jeżeli ta inna forma: 

[1)   spełni warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, z tym że czas bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 6 ust. 2, nie może być krótszy niż 

czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla 

publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę,] 

<1) spełni warunki określone w art. 13 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, z 

tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 13 

ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla publicznych innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę;> 

2)   będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż 

opłaty ustalone przez radę gminy na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. b, 

3)   stosuje zasady przyjmowania do publicznych innych form wychowania przedszkolnego 

określone [w rozdziale 2a] <w rozdziale 6 ustawy – Prawo oświatowe > 

- z tym że na ucznia niepełnosprawnego dotacja może być przyznana w wysokości nie niższej 

niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku 

braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia 

wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie 

przedszkoli publicznych, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy. 

1d. Przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1b i 1c, odbywa się po przeprowadzeniu 

otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Do 
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ogłoszenia otwartego konkursu ofert stosuje się odpowiednio przepisy art. 13 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1118, z późn. zm.). 

1e. Przystępując do otwartego konkursu ofert, osoba prowadząca niepubliczne przedszkole 

lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego składa zobowiązanie do 

przestrzegania warunków, o których mowa odpowiednio w ust. 1b lub 1c, oraz podaje 

informację o planowanej liczbie uczniów. 

1f. Regulamin otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1d, oraz kryteria wyboru 

ofert określa rada gminy w drodze uchwały, uwzględniając konieczność zapewnienia jak 

najlepszych warunków realizacji wychowania przedszkolnego. 

1g. Gmina, która nie zapewnia wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić 

możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, miejsca korzystania z wychowania 

przedszkolnego, jest obowiązana przeprowadzić otwarty konkurs ofert, o którym mowa w 

ust. 1d, dla niepublicznych przedszkoli. 

1h. Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, o którym mowa w ust. 1g, gmina nadal nie 

zapewnia miejsc korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym 

ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, gmina 

jest obowiązana przeprowadzić konkurs, o którym mowa w ust. 1d, dla niepublicznych 

innych form wychowania przedszkolnego. 

[1i. Informację o otrzymywaniu przez przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego 

dotacji, o której mowa odpowiednio w ust. 1b, 1c lub 1o, wpisuje się do ewidencji, o której 

mowa w art. 82 ust. 1. Przepisy art. 82 ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.] 

<1i. Informację o otrzymywaniu przez niepubliczne przedszkole, szkołę podstawową, w 

której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania 

przedszkolnego dotacji, o której mowa odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c, wpisuje się 

do ewidencji, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe. Przepisy 

art. 168 ust. 9 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.> 

1j. Dotacja, o której mowa w ust. 1b, 1c lub 1o, jest udzielana pod warunkiem, że osoba 

prowadząca odpowiednio niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę 

wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację 

o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego 

rok udzielania dotacji. Przepisu nie stosuje się w roku, w którym dotacja została 

przyznana w drodze otwartego konkursu ofert. 
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1k. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 1b, uczęszcza uczeń niebędący 

mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, 

pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1b do wysokości kwoty wydatków 

bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla 

przedszkoli niepublicznych, o których mowa w ust. 1b lub 1j, w przeliczeniu na jednego 

ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za 

wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa 

w art. 14d ust. 1, otrzymanej na ucznia przez gminę dotującą przedszkole, do którego 

uczęszcza uczeń. 

1l. Jeżeli do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 1c, 

uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę formę, gmina, której 

mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1c, do 

wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej 

podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych, o których mowa w 

ust. 1c, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a 

także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, otrzymanej na ucznia przez gminę 

dotującą inną formę wychowania przedszkolnego, do której uczęszcza uczeń, i wskaźnika 

procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych form wychowania 

przedszkolnego w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji. 

1m. Osoba prowadząca przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego otrzymujące 

dotację, o której mowa odpowiednio w ust. 1b, 1c lub 1o, może zrezygnować ze 

spełniania warunków, o których mowa odpowiednio w ust. 1b lub 1c, i pobierania tej 

dotacji, z końcem roku szkolnego, po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze rezygnacji: 

rodziców uczniów przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, organu 

udzielającego dotacji oraz kuratora oświaty, w terminie do dnia 31 sierpnia roku 

szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma nastąpić ta rezygnacja. 

1n. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze decyzji, może cofnąć niepublicznemu 

przedszkolu lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego dotację, o której 

mowa odpowiednio w ust. 1b, 1c lub 1o, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez 

przedszkole warunków określonych w ust. 1b albo stwierdzenia naruszenia przez inną 

formę wychowania przedszkolnego warunków określonych w ust. 1c. Cofnięcie dotacji 

następuje z urzędu lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po 
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uprzednim wezwaniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoby prowadzącej 

przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego do zaprzestania naruszania 

warunków określonych odpowiednio w ust. 1b lub 1c, w terminie nie dłuższym niż 3 

miesiące. 

1o. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada gminy, w drodze uchwały, może wyrazić 

zgodę na udzielenie dotacji niepublicznemu przedszkolu lub niepublicznej innej formie 

wychowania przedszkolnego, w wysokości wyższej niż wysokość określona odpowiednio 

w ust. 1b lub 1c. Rada gminy w uchwale ustala okres udzielania tej dotacji. 

2. Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne [i gimnazja specjalne] oraz szkoły 

ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami 

integracyjnymi, otrzymują dotacje z budżetu powiatu. 

2a. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których 

realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia 

w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju 

szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę 

poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później 

niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. 

2b. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli niespełniających warunków, o których mowa w 

ust. 1b, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w 

budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych 

przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z 

tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 

niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez gminę, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne 

przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji informację o planowanej 

liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania 

dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, 

podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą 

gminę na prowadzenie przedszkola publicznego, pomniejszone o opłaty za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy. 
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2c. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem 

gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa 

koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b do wysokości iloczynu kwoty wydatków 

bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla 

przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody 

budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, otrzymywanej 

przez gminę, i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania 

niepublicznych przedszkoli w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej 

dotacji. W przypadku braku niepublicznego przedszkola na terenie gminy zobowiązanej 

do pokrycia kosztów udzielonej dotacji gmina ta pokrywa koszty udzielonej dotacji w 

wysokości równej 75% wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę 

udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, 

pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za 

wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa 

w art. 14d ust. 1, otrzymywanej przez gminę. 

2d. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, niespełniających warunków, o których mowa w 

ust. 1c, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego 

dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40% wydatków bieżących 

ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, 

pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za 

wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego 

w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia 

przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę, pod 

warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda 

organowi właściwemu do udzielania dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie 

później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W 

przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do 

ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na 

prowadzenie przedszkola publicznego, pomniejszone o opłaty za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy. 
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2e. Jeżeli niepubliczną inną formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2d, jest 

objęty uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę formę wychowania 

przedszkolnego, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji 

udzielonej zgodnie z ust. 2d do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących 

stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla 

niepublicznych form wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia, 

pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za 

wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa 

w art. 14d ust. 1, otrzymywanej przez gminę, i wskaźnika procentowego ustalonego na 

potrzeby dotowania niepublicznych form wychowania przedszkolnego w gminie 

zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji. W przypadku braku niepublicznej 

formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów 

udzielonej dotacji gmina ta pokrywa koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 40% 

wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla 

niepublicznych form wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia, 

pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za 

wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa 

w art. 14d ust. 1, otrzymywanej przez gminę. 

2f. W przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się 

w kwietniu lub czerwcu, dotacja, o której mowa w ust. 2a, przysługuje również na 

każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę. 

2g. Na wniosek osoby prowadzącej odpowiednio niepubliczne przedszkole, inną formę 

wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub niepubliczną poradnię psychologiczno-

pedagogiczną, a także placówkę, o których mowa w ust. 1a, 2a, 2b, 2d, 3 i 3a, organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia dotacji może 

wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym mowa w ust. 1a, 2a, 2b, 2d, 3 i 3a, lub 

na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku 

budżetowego. 

3. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w 

ust. 2a przysługują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu w wysokości nie niższej niż 50% 
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ustalonych w budżecie odpowiednio 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 niepubliczną poda organowi 

właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 

września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3h oraz 3i. 

Uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone 

ich własnoręcznymi podpisami na listach obecności na tych zajęciach. W przypadku 

braku na terenie gminy lub powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do 

ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub 

powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju. 

3a. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, otrzymują na każdego 

wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana 

na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej 

dla danej jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku niepublicznych ośrodków 

umożliwiających realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a 

także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka 

tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 

terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca placówkę przedstawi planowaną 

liczbę wychowanków organowi właściwemu do udzielenia dotacji, nie później niż do dnia 

30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

[3ac. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, 

gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz ośrodki, 

o których mowa w art. 2 pkt 5, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, 

otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu odpowiednio gminy lub 

powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego uczestnika zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla 

gminy lub powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, inną 

formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi 

właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczestników zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego 

rok udzielenia dotacji.] 
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<3ac. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły 

podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz 

ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, które prowadzą 

zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć 

dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części 

oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu, pod warunkiem 

że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania 

przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do 

udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 

udzielenia dotacji.> 

3b. Szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkoły publicznej oraz placówki 

niepubliczne, o których mowa w [art. 2 pkt 3, 4 i 10] <art. 2 pkt 3, 6 i 10 ustawy – 

Prawo oświatowe >, mogą otrzymywać dotacje z budżetu powiatu. 

3c. Dotacje, o których mowa w ust. 1a-3a, są przekazywane na rachunek bankowy szkoły, 

przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, placówki lub zespołu szkół lub 

placówek w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część 

za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia. 

3d. Dotacje, o których mowa w ust. 1a-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji 

zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w 

zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą 

być wykorzystane wyłącznie na: 

1)   pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności 

szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na: 

a)  wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania 

przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, 

przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania 

przedszkolnego, 

b)  sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których 

mowa w [art. 5 ust. 7] < art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe> 



- 111 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

-   z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i 

udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; 

2)   zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących: 

a)  książki i inne zbiory biblioteczne, 

b)  środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w 

szkołach, przedszkolach i placówkach, 

c)  sprzęt sportowy i rekreacyjny, 

d)  meble, 

e)  pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 

wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których 

odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w 

momencie oddania do używania. 

3e. Organy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 1a-3b, mogą 

kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych szkołom, 

przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego i placówkom z budżetów tych 

jednostek. 

3f. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez organy, o których mowa w ust. 3e, 

mają prawo wstępu do szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i 

placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej 

i dokumentacji przebiegu nauczania, a w przypadku szkół niepublicznych o 

uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w ust. 2a - dodatkowo wglądu do list 

obecności, o których mowa w ust. 3, oraz ich weryfikacji. 

3fa. W przypadku utrudniania lub udaremniania przez szkołę, o której mowa w ust. 3, lub 

przez niepubliczną placówkę, o której mowa w [art. 2 pkt 3, 4, 7 i 10] < art. 2 pkt 3, 6, 8 

i 10 ustawy – Prawo oświatowe>, lub przez organ prowadzący tę szkołę lub placówkę 

czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 3f, organ dotujący wzywa dyrektora szkoły 

lub placówki lub organ prowadzący tę szkołę lub placówkę do zaprzestania tych działań w 

określonym terminie. 

3fb. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3fa, organ dotujący 

wstrzymuje przekazywanie szkole dotacji do dnia umożliwienia przeprowadzenia w 

szkole czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 3f. 

3fc. Dotacja przekazana szkole za okres, którego dotyczyło wstrzymanie, może być 

wykorzystana wyłącznie na refundację wydatków związanych z realizacją zadań szkoły, 
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określonych w ust. 3d, poniesionych przez szkołę w okresie roku budżetowego, w którym 

została wstrzymana dotacja. Jeżeli okres wstrzymania dotacji przypada na więcej niż 

jeden rok budżetowy, może być ona wykorzystana proporcjonalnie do okresów 

wstrzymania w poszczególnych latach budżetowych. 

3g. Organy, o których mowa w ust. 3e, w związku z przeprowadzaniem kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji przez szkoły, przedszkola, inne formy 

wychowania przedszkolnego i placówki, mogą przetwarzać dane osobowe uczniów tych 

szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek. 

3h. Dotacje dla szkół, o których mowa w ust. 3, przysługują za lipiec i sierpień na każdego 

ucznia, który w czerwcu spełnił warunek uczestniczenia 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 kończą się w kwietniu lub czerwcu, 

przepis ust. 2f stosuje się odpowiednio. 

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania 

dotacji, o których mowa w ust. 1a-1c i 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, 

zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w 

rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. 

4a. Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotacje z 

budżetu państwa. 

4b. Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych, w 

których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego 

ucznia w wysokości nie niższej niż kwota wydatków bieżących ustalonych dla szkół tego 

samego typu prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba 

prowadząca niepubliczną szkołę poda ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego planowaną liczbę uczniów, nie później niż do dnia 30 września 

roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. 

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 edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości nie niższej niż 

50% wydatków bieżących ustalonych dla szkół tego samego typu prowadzonych przez 
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ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w przeliczeniu 

na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę poda 

ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informację o 

planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 

udzielania dotacji. W artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej uczestnictwo uczniów 

w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone ich własnoręcznymi 

podpisami na listach obecności na tych zajęciach. 

4d. Niepubliczne szkoły artystyczne nieposiadające uprawnień szkoły publicznej mogą 

otrzymywać dotacje z budżetu państwa. 

4e. Dotacje, o których mowa w ust. 4a-4c, są przekazywane na rachunek bankowy szkoły lub 

zespołu szkół w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że 

część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia. 

4f. Do dotacji, o których mowa w ust. 4a-4d, stosuje się odpowiednio ust. 2f oraz 3d-3i. 

4g. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 4a-4d, oraz tryb i zakres 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności 

podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o 

udzielenia dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia 

dotacji. 

5. (uchylony) 

6. (uchylony) 

7. 
(254)

 Zwolnienia z podatków i opłat, o których mowa w art. 81, stosuje się również do 

niepublicznych szkół, placówek, a także innych form wychowania przedszkolnego, 

placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz 

organów je prowadzących. 

8. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe 

otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w 

zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości nie 

niższej niż kwota przewidziana na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu 

zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 

terytorialnego, jeżeli osoba prowadząca szkołę: 
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1)   poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę słuchaczy kursu nie 

później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji; 

2)   udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie 

danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników 

tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną. 

8a. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 8, określa organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego. 

9. Dotacja, o której mowa w ust. 8, jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od złożenia 

przez osobę prowadzącą szkołę zaświadczenia odpowiednio o wydaniu dyplomów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub o zdaniu egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli 

kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanych przez okręgową komisję 

egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę. 

[10. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, może wyrazić 

zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1a i 2a-3ad, w wysokości wyższej niż 

wysokość określona w ust. 1a i 2a-3ad.] 

<10. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, może 

wyrazić zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa w: 

1) ust. 1a i 2a–3ad – w wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 1a i 2a–3ad; 

2) ust. 1b, 1ba, 2b i 2ea w odniesieniu do ucznia przedszkola integracyjnego, ucznia 

oddziału integracyjnego w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi lub ucznia 

oddziału przedszkolnego integracyjnego zorganizowanego w szkole podstawowej – w 

wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 1b, 1ba, 2b i 2ea.> 

11. 
(172)

 Przyznanie dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 1a-8, stanowi czynność z zakresu 

administracji publicznej, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 

r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

 

[Art. 90a. 

1. Osoba fizyczna lub osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego, 

prowadząca szkoły publiczne, szkoły niepubliczne lub placówki, może dla celów 

organizacyjnych połączyć je w zespół i określić zasady działania zespołu. Połączenie nie 

narusza odrębności szkół lub placówek w zakresie określonym w ustawie, w szczególności 

w zakresie uzyskiwania zezwolenia, cofania zezwolenia, wpisywania do ewidencji i 
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wykreślania z niej, uzyskiwania i utraty uprawnień szkoły publicznej oraz uzyskiwania 

dotacji. 

2. (uchylony)] 

Art. 90b. 

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel 

w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do 

edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej 

sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

3. Pomoc materialna przysługuje: 

1)   
(255)

 uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 

młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - 

do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia; 

[2)   wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i 

młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem 

umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.] 

<2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-

wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.> 

4. 
(256)

 Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2, przysługują 

również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla 

młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

 

<Art. 90sa. 

1.  Uczniom szkół i placówek prowadzonych przez Ministra Obrony Narodowej, 

o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy – Prawo 

oświatowe, mogą być przyznane świadczenia w postaci bezpłatnego wyżywienia, 

zakwaterowania, umundurowania i pomocy lekarskiej. 

2.  Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szkoły i placówki, 

w których uczniowie mogą otrzymać świadczenia, o których mowa w ust. 1, zakres 

tych świadczeń, a także warunki korzystania z tych świadczeń, uwzględniając 

specyfikę nauczania w szkołach i placówkach prowadzonych przez Ministra Obrony 

Narodowej oraz konieczność właściwego zabezpieczenia procesu dydaktycznego.> 
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Art. 92b. 

1. Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku finansowanego ze środków pozostających w 

dyspozycji wojewody mają dzieci: 

1)   objęte pieczą zastępczą; 

2)   pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym: 

a)  z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci, 

[b)  samotnie wychowywane, o których mowa w art. 20b pkt 2;] 

<b) samotnie wychowywane w rozumieniu art. 4 pkt 43 ustawy – Prawo oświatowe;> 

3)   z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i 

zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym. 

2. Przez rodziny żyjące w trudnych warunkach materialnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

należy rozumieć rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 

dochodowego określonego w art. 5 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych. 

3. Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie, o którym mowa w ust. 2, bierze się pod 

uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 

miesięcy poprzedzających przekazanie przez rodziców uczestnika albo pełnoletniego 

uczestnika wypoczynku wypełnionej karty kwalifikacyjnej, o którym mowa w art. 92k 

ust. 4. 

Art. 92c. 

1. Organizatorami wypoczynku mogą być: 

1)   szkoły i placówki; 

2)   przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, 

o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 196, z późn. zm.); 

3)   osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, organizujące wypoczynek w celu: 

a)  niezarobkowym albo 

b)  zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której 

mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. 

2. Organizator wypoczynku zapewnia: 

1)   bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje wypoczynek 

w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony 
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środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie 

przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w 

przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - organizuje 

wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju 

niepełnosprawności uczestników wypoczynku; 

2)   kadrę wypoczynku, którą stanowią: 

a)  kierownik wypoczynku i wychowawcy wypoczynku spełniający warunki, o których mowa 

w art. 92p ust. 1-6; liczba wychowawców wypoczynku jest odpowiednia do liczby 

uczestników wypoczynku, 

b)  w zależności od programu wypoczynku i realizowanych zajęć - trenerzy i instruktorzy 

sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorzy języka i inne osoby 

prowadzące zajęcia podczas wypoczynku, które spełniają następujące warunki: 

–  mają ukończone 18 lat, 

[–  posiadają co najmniej wykształcenie średnie,] 

<– posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,> 

–  posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizowanych zajęć; 

3)   dostęp do opieki medycznej: 

a)  w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) lub 

b)  na podstawie umowy zawartej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym; 

4)   program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb 

uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności; 

5)   żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594); 

6)   bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 

sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 

Nr 208, poz. 1240 oraz z 2015 r. poz. 779); 

7)   bezpieczne przebywanie w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich 

zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i 

na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241 oraz z 2013 r. poz. 

7). 
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3. Opinia potwierdzająca spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony 

przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wydana przez właściwego miejscowo 

komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, jest ważna przez 

okres 3 lat od dnia jej wydania, jeżeli warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu lub 

terenu nie uległy zmianie. 

4. W przypadku wypoczynku organizowanego za granicą: 

1)   organizator wypoczynku ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku, o ile 

obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów; 

2)   co najmniej jedna osoba spośród kadry wypoczynku zna język obcy na poziomie 

umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym. 

 

Art. 92 p. 

1. Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która: 

1)   nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo 

przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, 

z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), przestępstwo określone w rozdziale 7 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 

oraz z 2015 r. poz. 28 i 875) albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia 

działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką 

nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, 

kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub 

opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu; 

2)   ukończyła 18 lat; 

[3)   posiada co najmniej wykształcenie średnie;] 

4)   ukończyła kurs na kierownika wypoczynku; 

5)   posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-

wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat. 

2. Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która: 

1)   spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3; 

2)   ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku. 
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3. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu 

co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej 

funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w 

organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji 

Szwajcarskiej, pełniących funkcję kierownika wypoczynku lub wychowawcy 

wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie. 

4. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy osób zajmujących stanowiska 

kierownicze w szkołach lub placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co 

najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej 

funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w 

organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji 

Szwajcarskiej. 

5. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów 

harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w 

organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu 

równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

Konfederacji Szwajcarskiej. 

6. Warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z 

dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz 

instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym 

w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu 

równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

Konfederacji Szwajcarskiej. 
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7. Równoważność stopnia, o którym mowa w ust. 3-6, stwierdza kurator oświaty właściwy ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku, w drodze 

decyzji administracyjnej. Kurator oświaty może zasięgnąć opinii organizacji harcerskiej 

funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej lub zwrócić się do organizatora wypoczynku 

o przedstawienie dokumentów niezbędnych do ustalenia równoważności stopnia. 

8. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1: 

1)   kandydat na kierownika lub wychowawcę wypoczynku jest obowiązany przedstawić 

organizatorowi wypoczynku informację z Krajowego Rejestru Karnego; informacja ta 

zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania; 

2)   kandydat na kierownika lub wychowawcę wypoczynku, który jest jednocześnie 

zatrudniony na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności za 

przestępstwo popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie o 

niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

 

Art. 93. 

 1. Wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe 

potwierdzają w Rzeczypospolitej Polskiej: 

1)   świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w 

systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 

Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w 

tych państwach; 

2)   dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International 

Baccalaureate Organization w Genewie; 

3)   dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z 

Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 

1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10). 

2. Świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne 

uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, 

uznaje się na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych. 

[3. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne dokumenty wydane 

za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego 
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terytorium lub w którego systemie edukacji działają, mogą być uznane w drodze decyzji 

administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie 

podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie, lub uprawnienie do 

kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z 

uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego 

dokumentu.] 

<3) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;> 

4. Jeżeli dane świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo w ust. 3, 

uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na określone kierunki studiów wyższych w 

państwie jego wydania, świadectwo to lub dokument potwierdza w Rzeczypospolitej 

Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te same lub podobne ze względu na 

program kształcenia kierunki studiów wyższych albo może być uznane za dokument 

potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na 

te same lub podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych. 

 

Art. 93. 

 1. Wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe 

potwierdzają w Rzeczypospolitej Polskiej: 

1)   świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w 

systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 

Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w 

tych państwach; 

2)   dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International 

Baccalaureate Organization w Genewie; 

3)   dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z 

Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 

1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10). 

2. Świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne 

uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, 

uznaje się na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych. 
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[3. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne dokumenty wydane 

za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego 

terytorium lub w którego systemie edukacji działają, mogą być uznane w drodze decyzji 

administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie 

podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie, lub uprawnienie do 

kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z 

uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego 

dokumentu.] 

<3. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne dokumenty 

wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, 

na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, mogą być uznane w 

drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej 

Polskiej wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze 

branżowe, średnie branżowe lub średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w 

tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem 

zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu.> 

4. Jeżeli dane świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo w ust. 3, 

uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na określone kierunki studiów wyższych w 

państwie jego wydania, świadectwo to lub dokument potwierdza w Rzeczypospolitej 

Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te same lub podobne ze względu na 

program kształcenia kierunki studiów wyższych albo może być uznane za dokument 

potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na 

te same lub podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych. 

 

Art. 93a. 

 Jeżeli przedłożenie oryginału albo duplikatu świadectwa lub innego dokumentu, o którym 

mowa w art. 93 ust. 3, albo uwierzytelnienie tego świadectwa lub innego dokumentu 

napotyka trudne do usunięcia przeszkody dla osoby, która: 

1)   uzyskała status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub która posiada zezwolenie na 

pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 

1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. 

zm.), lub 
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2)   została poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych 

kryzysów humanitarnych, spowodowanych przez naturę lub człowieka 

[- wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe oraz średnie uzyskane przez 

tę osobę za granicą lub posiadane przez tę osobę uprawnienia do kontynuacji nauki 

uzyskane za granicą, w tym uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, 

może być potwierdzone w Rzeczypospolitej Polskiej w drodze decyzji administracyjnej.] 

<– wykształcenie uzyskane przez tę osobę za granicą lub posiadane przez tę osobę 

uprawnienia do kontynuacji nauki uzyskane za granicą, w tym uprawnienia do 

ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, może być potwierdzone w 

Rzeczypospolitej Polskiej w drodze decyzji administracyjnej jako wykształcenie 

podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie 

branżowe oraz średnie lub uprawnienia do kontynuacji nauki w Rzeczypospolitej 

Polskiej.> 

[Art. 94. 

 1. 
(289)

 Kształcenie uczniów oraz doskonalenie nauczycieli może odbywać się za granicą, na 

podstawie umów międzynarodowych, porozumień o współpracy bezpośredniej 

zawieranych przez szkoły, organy prowadzące szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, 

organy administracji rządowej i placówki doskonalenia, programów edukacyjnych Unii 

Europejskiej lub na zaproszenie podmiotów zagranicznych. 

1a. Okres doskonalenia za granicą jest zaliczany do okresu zatrudnienia nauczyciela w kraju, 

od którego zależą uprawnienia pracownicze, na warunkach określonych w 

rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2. 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, warunki kierowania za 

granicę uczniów w celu kształcenia oraz nauczycieli w celu doskonalenia, uwzględniając 

w szczególności: 

1)   możliwość przyznania stypendium i innych świadczeń; 

2)   okres, na jaki przyznaje się stypendium, oraz szczegółowe warunki wypłacania 

stypendium i innych świadczeń; 

3)   minimalną wysokość stypendium, kierując się wysokością wynagrodzenia zasadniczego i 

dodatku zagranicznego, określoną w przepisach w sprawie wynagrodzenia i dodatków 

przysługujących członkom służby zagranicznej; 
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4)   możliwość udzielania nauczycielom pozostającym w zatrudnieniu urlopu szkoleniowego 

lub bezpłatnego oraz okres, na jaki udziela się tych urlopów, a także zasady obliczania 

wysokości wynagrodzenia za okres urlopu szkoleniowego; 

5)   możliwość przyznania świadczeń na rzecz rodzin osób, o których mowa w pkt 4; 

6)   organy uprawnione do przyznawania stypendiów i świadczeń oraz udzielania urlopów; 

7)   warunki zaliczania okresu doskonalenia za granicą do okresu zatrudnienia w kraju; 

8)   warunki odwoływania uczniów i nauczycieli skierowanych za granicę oraz warunki 

zwrotu wypłaconych im stypendiów i świadczeń. 

Art. 94a. 

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych 

przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, a także w 

niepublicznych przedszkolach, o których mowa w art. 90 ust. 1b, i niepublicznych innych 

formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1c, a podlegające 

obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach 

podstawowych, gimnazjach, publicznych szkołach artystycznych oraz w placówkach, w 

tym placówkach artystycznych, na warunkach dotyczących obywateli polskich. 

1a. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi nauki, korzystają z 

nauki i opieki w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych na warunkach dotyczących 

obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. 

2. 
(290)

 Na warunkach dotyczących obywateli polskich z nauki w publicznych szkołach dla 

dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, 

publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z 

kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych korzystają: 

1)   obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 

Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkowie ich rodzin 

posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu; 

2)   osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji; 

3)   osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

4)   osoby posiadające ważną Kartę Polaka; 

5)   osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych; 

6)   osoby, którym nadano status uchodźcy oraz członkowie ich rodzin; 
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7)   osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany; 

7a)  osoby, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, oraz członkowie 

ich rodzin; 

8)   osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej oraz członkowie ich rodzin; 

9)   osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

10)  osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 

11)  osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt 

czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 176 lub 

art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

12)  członkowie rodzin osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej; 

13)  osoby, które posiadają kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", wizę Schengen 

lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

2a. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2: 

1)   pkt 1 - uważa się osoby, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o 

wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium 

obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1525 oraz z 2015 r. poz. 1274); 

2)   pkt 6, 7a, 8 i 12 - uważa się małżonka oraz małoletnie dzieci tych osób niepozostające w 

związku małżeńskim i będące na ich utrzymaniu, a w przypadku małoletnich osób, o 

których mowa w pkt 6 i 8, także ich wstępnego w linii prostej lub osobę pełnoletnią 

odpowiedzialną za małoletniego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

3. 
(291)

 Osoby niebędące obywatelami polskimi , niewymienione w ust. 2 , mogą korzystać z 

nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, 

publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach 

pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych: 

1)   jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania; 

2)   jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez organ prowadzący szkołę lub 

placówkę, przez dyrektora szkoły lub placówki; 
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3)   na warunkach odpłatności. 

3a. 
(292)

 Wysokość odpłatności za korzystanie z nauki w publicznych szkołach, placówkach i 

kolegiach pracowników służb społecznych oraz za kształcenie ustawiczne w formie 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o której mowa w ust. 3 pkt 3, oraz sposób 

wnoszenia opłat ustala organ prowadzący, uwzględniając przewidywane koszty 

kształcenia lub koszty udzielanych świadczeń oraz możliwość całkowitego lub 

częściowego zwolnienia z tej odpłatności. 

4. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub 

obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie 

niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki 

języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego dla tych osób organizuje organ 

prowadzący szkołę. 

4a. Osoby, o których mowa w ust. 4, mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę 

władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela 

przez dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy. 

4b. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4, przysługuje także osobom będącym obywatelami 

polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają 

języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki; 

osoby te korzystają z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4, nie dłużej niż przez okres 12 

miesięcy. 

4c. Osoby, o których mowa w ust. 4 i 4b, mogą korzystać z dodatkowych zajęć 

wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ 

prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy. 

5. Dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu, 

placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca w Polsce albo 

stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole, w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły i za zgodą organu prowadzącego, naukę języka i 

kultury kraju pochodzenia. Szkoła udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce 

dydaktyczne. 

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia: 

1)  warunki i tryb przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego, szkół, w tym szkół artystycznych, placówek oraz na kształcenie ustawiczne 
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w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych osób niebędących obywatelami polskimi 

oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach 

oświaty innych państw, a także rodzaje dokumentów potwierdzających poziom 

wykształcenia i stan zdrowia tych osób oraz sposób kwalifikowania do odpowiedniej klasy 

lub na odpowiedni semestr, uwzględniając brak znajomości języka polskiego przez 

kandydata lub brak możliwości przedłożenia przez kandydata dokumentów 

stwierdzających ukończenie za granicą szkoły lub kolejnego etapu edukacji; 

2)   
(293)

 sposób dostosowania procesu kształcenia do potrzeb edukacyjnych osób, o których 

mowa w ust. 4 i 4b, oraz sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego i 

dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania, o których mowa 

w ust. 4, 4b i 4c, z uwzględnieniem formy organizacyjnej wspomagającej efektywność 

kształcenia, a także sposób organizacji nauki języka i kultury kraju pochodzenia, o której 

mowa w ust. 5, z uwzględnieniem wymiaru godzin zajęć i minimalnej liczby osób, dla 

których organizuje się naukę języka i kultury kraju pochodzenia; 

3)   wysokość stypendium dla osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1, oraz przypadki, w których 

stypendium może być obniżone lub zawieszone, biorąc pod uwagę wysokość stypendium 

Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90k. 

Art. 94aa. 
 

1. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi, jeżeli przyjęcie osób, o 

których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b, podlegających obowiązkowi szkolnemu wymaga 

przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły, w której obwodzie te osoby 

mieszkają, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę 

podstawową lub gimnazjum może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego: 

1)   inną publiczną szkołę podstawową albo publiczne gimnazjum, prowadzone przez tę 

jednostkę samorządu terytorialnego; 

2)   publiczną szkołę podstawową albo publiczne gimnazjum, prowadzone przez inną 

jednostkę samorządu terytorialnego, po zawarciu porozumienia z tą jednostką samorządu 

terytorialnego. 

2. W przypadku braku możliwości wskazania jako miejsca realizacji obowiązku szkolnego 

szkół, o których mowa w ust. 1, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzącej szkołę podstawową lub gimnazjum, w których obwodzie 

mieszkają osoby, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b, kurator oświaty wskazuje 
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odpowiednio szkołę podstawową albo gimnazjum, w których te osoby będą realizować 

obowiązek szkolny. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisów art. 20a ust. 2 i 5 nie stosuje się, a 

przepis art. 17 ust. 3 stosuje się odpowiednio.] 

[Art. 94c. 

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wspierać działania z zakresu 

międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży, w tym poprzez ich dofinansowanie, z 

uwzględnieniem rocznych i wieloletnich planów współpracy zagranicznej ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania.] 

 

[Art. 95a. 

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, ogólne przepisy bezpieczeństwa i 

higieny obowiązujące w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, z 

uwzględnieniem w szczególności warunków pracy i nauki w czasie pobytu w szkole, w tym 

w warsztatach, laboratoriach i pracowniach szkolnych oraz w czasie zajęć z wychowania 

fizycznego, w czasie zawodów sportowych i wycieczek turystycznych, oraz postępowanie w 

sprawach wypadków uczniów.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 

r. poz. 851, z późn. zm.) 

 

Art. 17. 

1. Wolne od podatku są: 

1)   dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład 

gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży, jeżeli 

sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w 

którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości; 

2)   (uchylony); 
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3)   dochody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników 

określonych w art. 3 ust. 1, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska 

jest stroną, tak stanowi; 

4)   dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność 

naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu 

studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, 

wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi 

oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części 

przeznaczonej na te cele; 

4a)  dochody kościelnych osób prawnych: 

a)  z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie 

mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji 

podatkowej, 

b)  z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-

wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację 

zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: 

budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na 

cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i 

zakłady charytatywno-opiekuńcze; 

4b)  dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby 

prawne - w części przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b; 

4c)  (uchylony); 

4d)  dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej - w części 

przeznaczonej na cele statutowe; w tym zakresie jednostki te nie mają obowiązku 

prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej; 

4e)  dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji 

rolnej - w części przeznaczonej na działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2, 

jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia działalności - w 

pierwszym podatkowym roku tej działalności udział przychodów z działalności rolniczej, 

ustalonych zgodnie z art. 12-14, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa 

rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji 
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roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich 

rodzajów działalności; 

4f)  (uchylony); 

4g)  dochody związków jednostek samorządu terytorialnego - w części przeznaczonej dla tych 

jednostek; 

4h)  (uchylony); 

4i)  (uchylony); 

4j)  (uchylony); 

4k)  dochody banku prowadzącego kasę mieszkaniową, stanowiące równowartość dochodu 

uzyskanego przez tę kasę z tytułów określonych w odrębnych przepisach - w części 

przeznaczonej wyłącznie na realizację wymienionych w tych przepisach celów kasy 

mieszkaniowej; 

4l)  (uchylony); 

4ł)  (uchylony); 

4m)  (uchylony); 

4n)  (uchylony); 

4o)  (uchylony); 

4p)  
(162)

 (uchylony); 

4pa)  
(163)

 dochody Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w części 

przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej; 

4r)  (uchylony); 

4s)  (uchylony); 

4t)  (uchylony); 

4u)  dochody Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, o którym mowa 

w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - w części przeznaczonej na cele 

statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej; 

4w)  (uchylony); 

4x)  (uchylony); 

4y)  (uchylony); 

4z)  (uchylony); 

5)   dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje 

działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, a których celem statutowym 
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jest działalność wymieniona w pkt 4 - w części przeznaczonej na te cele oraz przekazanej 

na rzecz tych organizacji; 

5a)  dochody klubów sportowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), przeznaczone i wydatkowane w roku podatkowym lub 

w roku po nim następującym na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i 

młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i 

młodzieżowców do 23. roku życia; 

6)   (uchylony); 

6a)  (uchylony); 

6b)  (uchylony); 

6c)  dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, 

z wyłączeniem działalności gospodarczej; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   (uchylony); 

10)  (uchylony); 

11)  (uchylony); 

12)  (uchylony); 

13)  (uchylony); 

14)  (uchylony); 

  14a)  dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych 

w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (SAPARD); 

14b)   (uchylony); 

15)  dochody z działalności pozarolniczej i z działów specjalnych produkcji rolnej 

przeznaczone na wynagrodzenia za pracę członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych 

i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną, a także ich domowników - jeżeli 

wynagrodzenia te są związane z wymienioną działalnością; 

16)  dochody z tytułu prowadzenia loterii fantowych i gry bingo fantowe na podstawie 

zezwolenia wydanego na mocy odrębnych przepisów; 

17)  dochody osób prawnych niemających siedziby lub zarządu w Rzeczypospolitej Polskiej, 

uzyskane z tytułu działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 
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finansowanej z funduszy pochodzących z międzypaństwowych instytucji finansowych 

oraz ze środków przyznanych przez państwa obce na podstawie umów zawartych przez 

Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej lub ministra za zgodą Rady Ministrów z tymi 

instytucjami i państwami; 

18)  na zasadach wzajemności, dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej prowadzonej 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez ośrodki kulturalne państw obcych; 

19)  dochody w wysokości nominalnej wartości obligacji skarbowych lub środków 

pieniężnych otrzymanych na podstawie przepisów o restrukturyzacji finansowej 

przedsiębiorstw i banków dla zwiększenia funduszy własnych i rezerw; 

20)  (uchylony); 

21)  dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, 

otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, 

zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z 

art. 16a-16m; 

22)  
(164)

 dochody z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Rzecznika 

Finansowego oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 

23)  dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji 

międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze 

środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, 

rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych 

na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, 

organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, 

właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze; w tym również w 

przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu 

upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz 

podmiotów, którym służyć ma ta pomoc; 

24)  odsetki od dochodów lub środków, o których mowa w pkt 23, lokowanych na bankowych 

rachunkach terminowych; 

25)  (uchylony); 

26)  dochody podmiotów zarządzających portami lub przystaniami morskimi w części 

przeznaczonej na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej oraz na 
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realizację zadań określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 

portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179); 

27)  (uchylony); 

28)  (uchylony); 

29)  (uchylony); 

30)  dochody Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w ustawie wymienionej w art. 15 

ust. 1e pkt 4; 

31)  (uchylony); 

32)  (uchylony); 

33)  (uchylony); 

34)  dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na 

terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 

ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. 

U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), 

przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może 

przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów 

kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

35)  (uchylony); 

36)  dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, 

otrzymane na podstawie odrębnych przepisów; 

36a)  umorzone należności i wierzytelności przypadające agencjom płatniczym w ramach 

Wspólnej Polityki Rolnej, a także należności z tytułu nienależnie lub nadmiernie 

pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach 

wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków pochodzących z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, od ustalenia 

których odstąpiono; 

37)  dochody Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z prowadzeniem funduszy 

utworzonych, powierzonych lub przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych 

ustaw, stanowiące równowartość dochodów uzyskanych przez te fundusze z tytułów 

określonych w przepisach regulujących ich tworzenie i funkcjonowanie - w części 

przeznaczonej wyłącznie na realizację celów wymienionych w tych przepisach; 

38)  (uchylony) 
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39)  dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb 

rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, 

spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, 

działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele statutowe, z 

wyłączeniem działalności gospodarczej; 

40)  składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - w 

części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą; 

41)  
(165)

 przychody Krajowego Funduszu Kapitałowego, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 

2 i 2a ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. z 2015 

r. poz. 562, 1308 i 1767); 

42)  wkład własny, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o partnerstwie publiczno-

prywatnym, otrzymany przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 14 

ust. 1 tej ustawy, i przeznaczony na cele określone w umowie o partnerstwie publiczno-

prywatnym, z zastrzeżeniem ust. 7; 

43)  dochody spółdzielni socjalnej wydatkowane w roku podatkowym na cele, o których 

mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. 

U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.), na zasadach określonych w tej ustawie, w części 

niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów; 

44)  dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw 

budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących 

działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, 

z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka 

zasobami mieszkaniowymi; 

[45)  dochody z tytułu prowadzenia szkoły w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - w 

części przeznaczonej na cele szkoły, z zastrzeżeniem ust. 8;] 

<45) dochody z tytułu prowadzenia szkoły w rozumieniu przepisów prawa 

oświatowego – w części przeznaczonej na cele szkoły, z zastrzeżeniem ust. 8,> 

46)  dochody spółek wodnych i ich związków, przeznaczone na cele statutowe; 

47)  dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z 

wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w 

odrębnych ustawach; 
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48)  kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje 

otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania 

kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach; 

49)  dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o 

zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), pochodzące ze sprzedaży 

produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych 

w gospodarstwach jej członków - w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w 

roku podatkowym lub roku po nim następującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10; 

50)  odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na 

rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez 

podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2; 

50a)  
(166)

 odsetki lub dyskonto od listów zastawnych uzyskane przez podatników, o których 

mowa w art. 3 ust. 2; 

50b)  
(167)

 odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego i oferowanych na rynkach zagranicznych, przeznaczonych na finansowanie 

ustawowych celów działalności Banku Gospodarstwa Krajowego, dotyczących wspierania 

polityki gospodarczej Rady Ministrów, realizacji rządowych programów społeczno-

gospodarczych, programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, oraz dochody 

z odpłatnego zbycia tych obligacji, uzyskane przez podatników, o których mowa w art. 3 

ust. 2; 

51)  dochody Banku Gospodarstwa Krajowego: 

a)  osiągnięte w związku z realizacją programów rządowych, w tym dochody ze zbycia 

udziałów (akcji) lub innych papierów wartościowych przekazanych Bankowi 

Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania tych programów, 

b)  ze zbycia udziałów (akcji) przekazanych nieodpłatnie Bankowi Gospodarstwa Krajowego 

przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa przed dniem likwidacji Krajowego 

Funduszu Poręczeń Kredytowych 

- w części przeznaczonej wyłącznie na realizację programów rządowych; 

52)  płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem 

płatności otrzymanych przez wykonawców; 
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53)  środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach 

programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

53a)  
(168)

 przychody podmiotu wdrażającego instrument finansowy, o którym mowa w 

rozdziale 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 

1146), w szczególności odsetki, opłaty gwarancyjne, dywidendy i inne przychody 

osiągnięte z inwestycji realizowanych przez ten podmiot - w części zwiększającej wkład 

finansowy z programu operacyjnego; 

54)  przychody uzyskane z tytułu: 

a)  odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o 

szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych 

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906 oraz 

z 2010 r. Nr 149, poz. 996), w tym z tytułu wywłaszczenia nieruchomości; nie dotyczy to 

przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej 

własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego za cenę 

niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania, 

b)  odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części w trybie przepisów ustawy z dnia 11 

sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów 

budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, 

c)  odstąpienia od obowiązku wniesienia dopłaty, o którym mowa w art. 13h ust. 4 ustawy z 

dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek 

obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, 

55)  
(169)

 wpłaty uczestników systemu ochrony na fundusz pomocowy, o których mowa w art. 

22g ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 

zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2014 r. poz. 109 oraz z 2015 r. poz. 

1166) - w części przeznaczonej na realizację celów, o których mowa w art. 22g ust. 1 tej 

ustawy; 

56)  
(170)

 otrzymane środki, przekazywane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny podmiotowi 

przejmującemu w wykonaniu gwarancji pokrycia strat, o której mowa w art. 112 ust. 3 pkt 

1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie, w jakim 

stanowią one pokrycie powstałych po przejęciu strat podmiotu przejmującego, 
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dotyczących przejętych praw majątkowych, nieuznawanych za koszty uzyskania 

przychodów. 

1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody 

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy: 

1)   dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu 

elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, 

a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz 

wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z 

handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i 

instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności 

polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego; 

1a)  dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub 

wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych 

w art. 17a-17k; 

2)   dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż 

wymienione w tych przepisach. 

1b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody 

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód 

jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym 

przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków 

niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a. 

1c. Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w: 

1)   przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach; 

2)   przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję 

organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki 

pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów; 

3)   samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od 

osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb 

publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i 

kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz 

transportu zbiorowego. 
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1d. Przy ustalaniu udziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 4e, w kwocie przychodów 

osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności nie uwzględnia się przychodów 

uzyskanych: 

1)   w związku z regulowaniem zobowiązań wobec Agencji Nieruchomości Rolnych 

wierzytelnościami nabytymi od wierzycieli tej Agencji; 

2)   ze sprzedaży produktów produkcji rolniczej nabytych przez spółdzielnie zajmujące się 

produkcją rolną od członków tych spółdzielni - w części odpowiadającej cenie nabycia 

tych produktów. 

1e. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody 

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w 

przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie: 

1)   wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów 

skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po 

dniu 1 stycznia 1997 r.; 

2)   
(171)

 papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów 

finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi, o ile nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania 

portfelem, o którym mowa w art. 75 tej ustawy, również w przypadku gdy zarządzanie 

portfelem odbywa się na podstawie umowy z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, 

które wykonuje tę działalność na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych lub 

instrumentów finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony 

podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi; 

3)   
(172)

 jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie 

ustawy o funduszach inwestycyjnych. 

1f. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1e, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczany i 

wydatkowany, bez względu na termin, na cele określone w ust. 1. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu 

dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. 
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5. W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, podatnik traci prawo do 

zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia 

podatkowego. 

6. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany do 

zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił 

prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę - w 

rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 25, w 

którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie wpłaty zaliczek 

danego roku podatkowego - w zeznaniu rocznym. 

7. Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 42, nie podlegają środki stanowiące zwrot 

wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego 

przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub 

za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów (akcji) w spółce 

zawiązanej w celu realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

8. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 45, ma zastosowanie, jeżeli dochody 

przeznaczone na cele szkoły zostaną wydatkowane na: 

1)   zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń 

niezbędnych do prowadzenia szkoły; 

2)   organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej wynagrodzenie 

personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało ono pokryte przez rodziców lub 

prawnych opiekunów uczniów. 

9. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 49, uznaje się wydatki na: 

1)   zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych; 

2)   szkolenie członków grupy producentów rolnych. 

10. Przepisy ust. 1b, 1e i 1f nie mają zastosowania do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 

49. 

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421 i 1650 

oraz z 2014 r. poz. 1863) 

Art. 4. 
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1. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 

pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów 

jednorazowych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, z wyjątkiem 

osób określonych w ust. 1a. 

1a. Do ulgi 93% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego 

w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie 

biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, są uprawnione osoby niewidome 

uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji. 

2. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 

pociągach innych niż osobowe oraz autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na 

podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust. 1. 

2a. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego 

w pociągach innych niż osobowe oraz autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na 

podstawie biletów jednorazowych lub imiennych miesięcznych, są uprawnione osoby 

wymienione w ust. 1a. 

3. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego 

oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, są 

uprawnione osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej 

egzystencji. 

4. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 

pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów 

jednorazowych, są uprawnione następujące osoby: 

1)   dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego; 

2)   dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego do ukończenia [gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub 

ponadgimnazjalnej] <szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej> - publicznej lub 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku 

życia; 

3)   (uchylony); 

4)   posiadacze ważnej Karty Polaka; 

5)   
(4)

 rodzice lub małżonkowie rodziców w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o 

Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny. 
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4a. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego 

w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów 

jednorazowych, są uprawnieni studenci do ukończenia 26 roku życia; osobom, które 

ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje to prawo do dnia 31 października roku, 

w którym ukończyły te studia. 

4b. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego 

w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów 

jednorazowych, są uprawnieni doktoranci do ukończenia 35 roku życia. 

5. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w 

komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są 

uprawnione osoby wymienione w ust. 4 pkt 1. 

6. 
(5)

 Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego 

w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, 

są uprawnione osoby wymienione w ust. 4 pkt 2 i 5. 

6a. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego 

w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, 

są uprawnieni studenci do ukończenia 26 roku życia; osobom, które ukończyły studia 

pierwszego stopnia przysługuje to prawo do dnia 31 października roku, w którym 

ukończyły te studia. 

6b. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego 

w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, 

są uprawnieni doktoranci do ukończenia 35 roku życia. 

7. 
(6)

 Do ulgi 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego 

w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych 

imiennych, są uprawnione następujące osoby: 

1)   nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele [szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych] < szkół podstawowych i 

szkół ponadpodstawowych> - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych; 

2)   nauczyciele akademiccy. 

Art. 5. 

1. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego 

w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, 
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są uprawnione dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia [gimnazjum, szkoły 

ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej] <szkoły podstawowej lub 

ponadpodstawowej > - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, 

nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. 

1a. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego 

autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych 

miesięcznych, są uprawnieni studenci do ukończenia 26 roku życia; osobom, które 

ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje to prawo do dnia 31 października roku, 

w którym ukończyły te studia. 

1b. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego 

autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych 

miesięcznych, są uprawnieni doktoranci do ukończenia 35 roku życia. 

2. 
(7)

 Do ulgi 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego 

autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są 

uprawnione następujące osoby: 

1)   nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele [szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych] < szkół podstawowych i szkół 

ponadpodstawowych> - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych; 

2)   nauczyciele akademiccy. 

[Art. 5a. 

W przypadku nabywania przez gminę biletów miesięcznych dla dzieci w celu wykonania 

obowiązku określonego w art. 14a ust. 3 oraz art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uwzględnia się ulgi, o 

których mowa w art. 4 ust. 6 i art. 5 ust. 1.] 

< Art. 5a. 

W przypadku nabywania przez gminę biletów miesięcznych dla dzieci w celu wykonania 

obowiązku określonego w art. 32 ust. 5 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …) uwzględnia się ulgi, o których mowa w art. 4 ust. 6 

i art. 5 ust. 1.> 
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USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 666 i 1333) 

Art. 6. 

1. W rozumieniu ustawy: 

1)   utworem opublikowanym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony 

i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie; 

2)   opublikowaniem równoczesnym utworu jest opublikowanie utworu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w okresie trzydziestu dni od jego pierwszej 

publikacji; 

3)   utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został w 

jakikolwiek sposób udostępniony publicznie; 

4)   nadawaniem utworu jest jego rozpowszechnianie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, 

prowadzonej w sposób bezprzewodowy (naziemny lub satelitarny) lub w sposób 

przewodowy; 

5)   reemitowaniem utworu jest jego rozpowszechnianie przez inny podmiot niż pierwotnie 

nadający, drogą przejmowania w całości i bez zmian programu organizacji radiowej lub 

telewizyjnej oraz równoczesnego i integralnego przekazywania tego programu do 

powszechnego odbioru; 

6)   wprowadzeniem utworu do obrotu jest publiczne udostępnienie jego oryginału albo 

egzemplarzy drogą przeniesienia ich własności dokonanego przez uprawnionego lub za 

jego zgodą; 

7)   najmem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograniczonego czasowo korzystania 

w celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania korzyści majątkowej; 

8)   użyczeniem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograniczonego czasowo 

korzystania, niemające na celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania korzyści 

majątkowej; 

9)   odtworzeniem utworu jest jego udostępnienie bądź przy pomocy nośników dźwięku, 

obrazu lub dźwięku i obrazu, na których utwór został zapisany, bądź przy pomocy 

urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego, w którym utwór 

jest nadawany; 

10)  technicznymi zabezpieczeniami są wszelkie technologie, urządzenia lub ich elementy, 

których przeznaczeniem jest zapobieganie działaniom lub ograniczenie działań 
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umożliwiających korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań z naruszeniem 

prawa; 

11)  skutecznymi technicznymi zabezpieczeniami są techniczne zabezpieczenia 

umożliwiające podmiotom uprawnionym kontrolę nad korzystaniem z chronionego 

utworu lub artystycznego wykonania poprzez zastosowanie kodu dostępu lub mechanizmu 

zabezpieczenia, w szczególności szyfrowania, zakłócania lub każdej innej transformacji 

utworu lub artystycznego wykonania lub mechanizmu kontroli zwielokrotniania, które 

spełniają cel ochronny; 

12)  informacjami na temat zarządzania prawami są informacje identyfikujące utwór, twórcę, 

podmiot praw autorskich lub informacje o warunkach eksploatacji utworu, o ile zostały 

one dołączone do egzemplarza utworu lub są przekazywane w związku z jego 

rozpowszechnianiem, w tym kody identyfikacyjne; 

[13)  instytucją oświatową są jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 

64 i 195), a także szkoły, zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy 

przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach 

wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. a tej 

ustawy, oraz szkoły podoficerskie i ośrodki szkolenia, o których mowa w art. 127 pkt 2 i 3 

ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1414, z późn. zm.).] 

<13) instytucją oświatową są jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …), a także szkoły, zespoły 

szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach 

dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych 

Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a tej ustawy, oraz 

szkoły podoficerskie i ośrodki szkolenia, o których mowa w art. 127 pkt 2 i 3 ustawy 

z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych  (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1726).> 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o równowartości danej kwoty wyrażonej w euro, należy przez 

to rozumieć jej równowartość wyrażoną w walucie polskiej, ustaloną przy zastosowaniu 

średniego kursu euro, lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie, ustaloną przy 

zastosowaniu średniego kursu euro oraz średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez 

Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dokonanie czynności. 
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USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 282 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1206) 

 

Art. 8. 

1. Do zadań zarządzającego należy prowadzenie - zgodnie z planem rozwoju strefy 

określonym w art. 9, regulaminem strefy, o którym mowa w art. 10, oraz przepisami 

prawa - działań zmierzających do rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej na 

terenie strefy, a w szczególności: 

1)   umożliwianie, na podstawie umowy, przedsiębiorcom prowadzącym działalność na 

terenie strefy używania i korzystania ze składników mienia położonych na obszarze 

strefy, których zarządzający jest właścicielem lub posiadaczem zależnym; 

2)   gospodarowanie w sposób ułatwiający prowadzenie działalności gospodarczej na terenie 

strefy urządzeniami infrastruktury gospodarczej i technicznej oraz innymi składnikami 

mienia, których zarządzający jest właścicielem lub posiadaczem zależnym; 

3)   świadczenie, na podstawie umowy, przedsiębiorcom prowadzącym działalność na 

obszarze strefy usług oraz tworzenie warunków do świadczenia usług przez osoby trzecie; 

4)   prowadzenie działań promujących podejmowanie działalności gospodarczej w strefie; 

5)   podejmowanie działań zmierzających do powstawania klastrów; 

6)   współpraca w zakresie uwzględniania w procesie kształcenia potrzeb rynku pracy w 

strefie: 

[a)  ze szkołami ponadgimnazjalnymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),] 

<a) ze szkołami ponadpodstawowymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …),> 

b)  z uczelniami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.). 

2. Zarządzający może zbywać przysługujące mu prawo własności nieruchomości i 

użytkowania wieczystego gruntów położonych na terenie strefy, jeżeli jest to zgodne z 

planem rozwoju strefy, o którym mowa w art. 9. Zarządzającemu służy prawo pierwokupu 

w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy 

nieruchomości. 

3. 
(1)

 Zarządzający realizując zadania określone planem rozwoju strefy, o którym mowa w art. 

9, może zlecać osobom trzecim wykonanie niektórych zadań, o których mowa w ust. 1. 



- 146 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4. Organ właściwy na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) może zlecić zarządzającemu w 

drodze umowy przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zorganizowanie i 

przeprowadzenie przetargu na zbycie tej nieruchomości. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068) 

 

Art. 28. 

 1. Badania statystyczne mogą być prowadzone z udziałem rachmistrzów spisowych, 

ankieterów statystycznych i rzeczoznawców. 

2. Zadaniem rachmistrzów spisowych jest zbieranie danych statystycznych w spisach 

powszechnych, a ankieterów statystycznych zbieranie danych w innych badaniach 

statystycznych. 

3. Zadaniem rzeczoznawców jest przygotowywanie opinii i ocen dotyczących określonego 

przedmiotu badań statystycznych. 

4. Ankieterem statystycznym może być osoba pełnoletnia, która posiada co najmniej 

[wykształcenie średnie] < wykształcenie średnie lub średnie branżowe>, niekarana, 

korzystająca z pełni praw publicznych. Ankieter statystyczny może wykonywać czynności 

w ramach stosunku pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych. Ankieter 

statystyczny przy wykonywaniu czynności jest obowiązany do posiadania i okazywania 

legitymacji wydanej przez dyrektora urzędu statystycznego. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się do rzeczoznawców, z tym że rzeczoznawca: 

1)   posiada wiedzę specjalistyczną w dziedzinie stanowiącej przedmiot badań statystycznych, 

w zakresie którego przygotowuje opinie i oceny; 

2)   czynności wykonuje na podstawie umów cywilnoprawnych. 

6. Zasady i tryb powoływania rachmistrzów spisowych określają odrębne ustawy, o których 

mowa w art. 9 ust. 1. 

7. Rachmistrzom spisowym i ankieterom statystycznym w czasie wykonywania czynności 

określonych w ust. 2 przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy 

publicznych. 
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Art. 42. 

1. Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej "rejestrem 

podmiotów", obejmuje: 

1)   osoby prawne; 

2)   jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej; 

3)   osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

2. Za osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przyjmuje się osobę fizyczną 

będącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) i inną osobę fizyczną 

prowadzącą działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku oraz osobę fizyczną 

prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, z zastrzeżeniem ust. 2a. 

[2a. Wpisowi do rejestru podmiotów nie podlega osoba fizyczna w zakresie prowadzonej 

działalności oświatowej obejmującej prowadzenie przedszkola, szkoły, placówki lub innej 

jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668).] 

<2a. Wpisowi do rejestru podmiotów nie podlega osoba fizyczna w zakresie 

prowadzonej działalności oświatowej obejmującej prowadzenie przedszkola, szkoły, 

placówki lub innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …).> 

3. Wpisowi do rejestru podmiotów podlegają następujące informacje o podmiotach 

wymienionych w ust. 1 w zakresie prowadzonej przez nie działalności: 

1)   nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą - dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i identyfikator 

systemu ewidencji ludności (PESEL), o ile taki posiada; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz informacje o jego unieważnieniu lub 

uchyleniu; 

2a)  numery identyfikacyjne wspólników spółki cywilnej, o ile takie posiadają, nazwisko i 

imiona albo firma wspólników spółki cywilnej wraz z numerem PESEL osoby fizycznej 

prowadzącej działalność, o ile taki posiada; 

3)   forma prawna i forma własności; 

4)   wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności; 

5)   daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia 

działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, orzeczenia o ogłoszeniu upadłości, 



- 148 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

zakończenia postępowania upadłościowego, zakończenia działalności albo trwałego 

zakończenia działalności w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, skreślenia z ewidencji lub rejestru, 

wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów; 

6)   nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez 

ten organ numer; 

7)   przewidywana liczba pracujących; 

8)   w przypadku gospodarstw rolnych powierzchnia ogólna i użytków rolnych; 

9)   o ich jednostkach lokalnych w zakresie informacji określonych w pkt 1 i 4-8; 

10)  numer telefonu i faksu siedziby, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o 

ile podmiot takie posiada i poda je do rejestru podmiotów. 

3a. W przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, z wyłączeniem 

rejestru dłużników niewypłacalnych i podmiotów, o których mowa w art. 49a ust. 1 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisowi do rejestru podmiotów podlegają: 

1)   dane objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - w zakresie odpowiadającym 

danym, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz 3-6, 

2)   dane uzupełniające: przewidywana liczba pracujących, forma własności na podstawie 

procentowego udziału własności w ogólnej wartości kapitału, powierzchnia ogólna 

gospodarstw rolnych i użytków rolnych, przeważający rodzaj działalności statutowej dla 

podmiotów podlegających wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej oraz dane kontaktowe: numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej 

oraz strony internetowej, o ile podmiot takie posiada. 

4. Jednostką lokalną jest zorganizowana całość (zakład, oddział, filia) położona w miejscu 

zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego prowadzona jest 

działalność co najmniej przez jedną osobę pracującą. 

5. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek wypełniania i składania wniosku o 

wpis do rejestru podmiotów oraz informowania o zachodzących zmianach w zakresie 

danych określonych w ust. 3 pkt 1-6. 

6. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów składa się w urzędzie statystycznym województwa 

właściwym dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu - w terminie 14 dni od 

zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, a wniosek o zmianę cech objętych wpisem 

oraz wniosek o skreślenie - w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających 
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zmianę lub skreślenie. Do wniosku dołącza się dokumenty określone przepisami innych 

ustaw, potwierdzające powstanie podmiotu albo podjęcie działalności, zmianę cech 

objętych wpisem albo skreślenie podmiotu. 

6a. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, z wyłączeniem rejestru dłużników 

niewypłacalnych oraz podmiotów, o których mowa w art. 49a ust. 1 ustawy o Krajowym 

Rejestrze Sądowym, dokonują zgłoszenia wyłącznie w zakresie danych uzupełniających 

określonych w ust. 3a pkt 2 - w terminie 21 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego, a zgłoszenia aktualizacyjnego - w terminie 7 dni od dnia zaistnienia 

okoliczności uzasadniających zmianę lub skreślenie danych z rejestru podmiotów, do 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 

6b. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mogą złożyć dla jednostek 

lokalnych wniosek, o którym mowa w ust. 6. 

7. Złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów, wniosku o zmianę cech objętych wpisem 

oraz wniosku o skreślenie z rejestru podmiotów dla: 

1)   przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - następuje na podstawie przepisów o 

działalności gospodarczej; 

2)   (uchylony); 

[3)   przedszkoli, szkół, placówek i innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i ich zespołów - następuje na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 45, z późn. zm.).] 

<3) przedszkoli, szkół, placówek i innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w 

art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i ich zespołów – 

następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927).> 

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się, jeżeli zmiana dotyczy jedynie cech objętych wpisem, 

niebędących przedmiotem wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej albo Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych. 

9. Aktualizacja rejestru podmiotów w zakresie indywidualnych gospodarstw rolnych może 

nastąpić na podstawie wykazów tych gospodarstw przekazywanych urzędom 

statystycznym właściwym dla miejsca położenia gospodarstwa przez urzędy gmin na 

podstawie odrębnej ustawy. 
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10. Wpis do rejestru podmiotów następuje po zakodowaniu cech podmiotu wymienionych w 

ust. 3, według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, z jednoczesnym nadaniem 

niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego. Wpis do rejestru podmiotów w zakresie 

danych przekazanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego następuje z chwilą 

automatycznego zamieszczenia tych danych w rejestrze. 

11. Wpis do rejestru podmiotów, z jednoczesnym nadaniem niepowtarzalnego numeru 

identyfikacyjnego, zmiana wpisu lub jego skreślenie, dotyczące podmiotu wpisanego do 

Krajowego Rejestru Sądowego, następuje bezpośrednio po automatycznym zamieszczeniu 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych przekazanych z Krajowego 

Rejestru Sądowego. 

12. Informacja o nadanym numerze identyfikacyjnym jest przekazywana automatycznie za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Krajowego Rejestru Sądowego 

bezpośrednio po jego nadaniu. 

13. Nadanie numeru identyfikacyjnego i przekazanie informacji w tym przedmiocie do 

Krajowego Rejestru Sądowego może nastąpić w terminie 3 dni, jeżeli zachodzi 

konieczność zakodowania nazwy miejscowości niezgodnej z krajowym rejestrem 

urzędowym podziału terytorialnego kraju lub ustalenia, czy podmiotowi nie został 

uprzednio nadany numer identyfikacyjny. 

14. Wpis do rejestru podmiotów lub zmiana wpisu w zakresie danych uzupełniających, o 

których mowa w ust. 3a pkt 2, podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego 

następuje bezpośrednio po automatycznym zamieszczeniu za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego danych przekazanych z Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej 

Ewidencji Podatników. 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 oraz 

z 2016 r. poz. 1082) 

Art. 42. 

1. Polowanie może być wykonywane przez członków Polskiego Związku Łowieckiego lub 

cudzoziemców, o których mowa w art. 42a ust. 1, za zgodą dzierżawcy lub zarządcy 

obwodu łowieckiego. 

2. Podczas polowania uprawniony do jego wykonywania zobowiązany jest posiadać: 
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1)   legitymację członkowską Polskiego Związku Łowieckiego. Wymóg ten nie dotyczy 

cudzoziemców wymienionych w art. 42a ust. 1 i art. 43 ust. 1; 

2)   pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej lub inny dokument uprawniający do jej 

posiadania, jeżeli wykonuje polowanie za pomocą broni przeznaczonej do celów 

łowieckich; 

3)   zezwolenie ministra właściwego do spraw środowiska na łowienie zwierzyny przy użyciu 

ptaka łowczego, jeżeli wykonuje polowanie przy pomocy ptaków łowczych. 

3. Wyróżnia się trzy rodzaje uprawnień do wykonywania polowania: 

1)   podstawowe - uprawniające do odstrzału zwierząt łownych, z wyjątkiem samców 

zwierzyny płowej; 

2)   selekcjonerskie - uprawniające do odstrzału wszystkich zwierząt łownych; 

3)   sokolnicze - uprawniające do łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych. 

4. Warunkiem uzyskania uprawnień do wykonywania polowania, o których mowa w ust. 3 

pkt 1, jest: 

1)   odbycie rocznego stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny; 

2)   odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki; 

3)   złożenie, z wynikiem pozytywnym, egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną 

przez Polski Związek Łowiecki. 

5. Z odbycia stażu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, zwolnieni są: 

1)   osoby posiadające [wyższe lub średnie wykształcenie] <wyższe, średnie lub średnie 

branżowe wykształcenie> leśne; 

2)   osoby posiadające inne wyższe wykształcenie o specjalności łowieckiej; 

3)   strażnicy łowieccy pełniący swe funkcje przez okres nie krótszy niż 2 lata; 

4)   cudzoziemcy oraz obywatele polscy, którzy przebywają z zamiarem stałego pobytu za 

granicą, jeżeli posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania polowania w innym 

państwie; 

5)   osoby, które uprzednio utraciły członkostwo w Polskim Związku Łowieckim. 

6. Warunkiem uzyskania uprawnień, o których mowa w ust. 3 pkt 2, jest: 

1)   posiadanie uprawnień podstawowych przez co najmniej 3 lata; 

2)   odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki; 

3)   złożenie egzaminu, z wynikiem pozytywnym, przed komisją egzaminacyjną powołaną 

przez Polski Związek Łowiecki. 

7. Warunkiem uzyskania uprawnień, o których mowa w ust. 3 pkt 3, jest: 
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1)   posiadanie uprawnień podstawowych; 

2)   odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki; 

3)   złożenie egzaminu, z wynikiem pozytywnym, przed komisją egzaminacyjną powołaną 

przez Polski Związek Łowiecki. 

8. Do wykonywania polowania indywidualnego jest wymagane, poza dokumentami 

określonymi w ust. 2, pisemne upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę 

obwodu łowieckiego. 

9. Polski Związek Łowiecki ustala wysokość opłat za szkolenie i egzaminowanie, 

uwzględniając poniesione koszty. 

10. Uprawnienia do wykonywania polowania wygasają, o ile zainteresowany w okresie 5 lat 

od ich nabycia nie uzyskał członkostwa Polskiego Związku Łowieckiego lub też po 

upływie 5 lat od ustania członkostwa w Polskim Związku Łowieckim. 

11. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb 

wydawania zezwoleń na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaków łowczych, kierując się 

potrzebą podtrzymania polskich zwyczajów i tradycji sokolniczych. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z 2015 r. poz. 

1505 oraz z 2016 r. poz. 352, 749, 868 i 1330) 

 

Art. 32c. 

1. Na stanowisku starszego konserwatora może być zatrudniona osoba, która posiada dyplom 

ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

odpowiadających danej specjalności oraz co najmniej 6-letni staż pracy. 

2. Na stanowisku konserwatora może być zatrudniona osoba, która posiada dyplom 

ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich związanych z 

zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów oraz co najmniej 5-letni staż pracy. 

3. Na stanowisku adiunkta konserwatorskiego może być zatrudniona osoba, która posiada: 

1)   dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia związanych z zakresem gromadzonych w 

muzeum zbiorów oraz posiada co najmniej 5-letni staż pracy albo 
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2)   dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów oraz co najmniej 3-letni staż 

pracy. 

4. Na stanowisku starszego asystenta konserwatorskiego może być zatrudniona osoba, która 

posiada: 

1)   dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia związanych z zakresem gromadzonych w 

muzeum zbiorów oraz co najmniej 3-letni staż pracy albo 

2)   dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów oraz co najmniej roczny staż 

pracy. 

5. Na stanowisku asystenta konserwatorskiego może być zatrudniona osoba, która posiada: 

1)   dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia związanych z zakresem gromadzonych w 

muzeum zbiorów lub 

2)   dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów. 

6. Na stanowisku starszego dokumentalisty może być zatrudniona osoba, która posiada 

dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów oraz co najmniej 2-letni staż 

pracy. 

7. Na stanowisku dokumentalisty może być zatrudniona osoba, która posiada dyplom 

ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich związanych z 

zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów oraz co najmniej roczny staż pracy. 

8. Na stanowisku starszego renowatora może być zatrudniona osoba, która posiada 

[wykształcenie średnie] < wykształcenie średnie lub średnie branżowe> oraz co 

najmniej 3-letni staż pracy. 

9. Na stanowisku renowatora może być zatrudniona osoba, która posiada [wykształcenie 

średnie] <wykształcenie średnie lub średnie branżowe> oraz co najmniej roczny staż 

pracy. 

10. Na stanowisku renowatora przyuczonego może być zatrudniona osoba, która posiada 

wykształcenie [średnie lub zasadnicze zawodowe] < średnie, średnie branżowe, 

zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe> oraz co najmniej 2-letni staż pracy. 

 

 



- 154 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. 

zm.) 

Art. 130. 

 § 1. 
(348)

 W zakładach karnych prowadzi się nauczanie obowiązkowe w zakresie szkoły 

podstawowej [i gimnazjum], a także umożliwia się nauczanie w zakresie 

ponadpodstawowym [(ponadgimnazjalnym)] i na kursach zawodowych. Zawodowe 

szkolenie kursowe może być w całości lub częściowo odpłatne. 

§ 2. Zakład karny ma obowiązek prowadzenia nauczania, stosownie do możliwości i 

uzdolnień młodocianych skazanych, o których mowa w § 3. 

§ 3. 
(349)

 Pierwszeństwo w uzyskaniu możliwości objęcia nauczaniem w szkole 

ponadpodstawowej [(ponadgimnazjalnej)] i na kursach zawodowych mają skazani, którzy 

nie mają wyuczonego zawodu albo po odbyciu kary nie będą mogli go wykonywać, a 

także nie ukończyli 21 roku życia. 

§ 4. Skazanym nie posiadającym wystarczających środków pieniężnych udostępnia się 

nieodpłatnie niezbędne podręczniki i pomoce naukowe. 

§ 5. 
(350)

 W uzasadnionych wypadkach skazany może, na własny koszt, kształcić się w 

szkołach poza obrębem zakładu karnego za zgodą dyrektora zakładu. Koszty kształcenia 

skazanego poza obrębem zakładu karnego, ze względu na szczególne okoliczności, mogą 

być poniesione przez zakład karny. 

§ 6. 
(351)

 W wypadku zaistnienia poważnych przyczyn uniemożliwiających skazanemu 

realizację obowiązku nauczania możliwe jest czasowe zwolnienie go z realizacji tego 

obowiązku. 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 

z późn. zm.) 

Art. 79a. 

1. Rzeczoznawcą samochodowym jest osoba, która: 

1)   (uchylony); 

2)   
(167)

 posiada co najmniej [średnie wykształcenie] <wykształcenie średnie lub średnie 

branżowe >; 

3)   
(168)

 posiada 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją; 
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4)   posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C; 

5)   nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne; 

6)   posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę 

akredytowaną w polskim systemie akredytacji; 

7)   została wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych. 

1a) 
(169)

 Wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się do osób, które posiadają 

dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w obszarze nauk 

technicznych o specjalności samochodowej. 

2. Minister właściwy do spraw transportu wpisuje na listę rzeczoznawców samochodowych 

osobę, która spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-6, i potwierdza wpis, wydając 

zaświadczenie. 

3. Wpis dokonywany jest za opłatą, na okres wynikający z terminu ważności certyfikatu, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 6. 

4. Na liście rzeczoznawców samochodowych umieszcza się imię i nazwisko rzeczoznawcy 

oraz jego numer identyfikacyjny. 

5. Lista rzeczoznawców jest ogólnie dostępna. 

6. Minister właściwy do spraw transportu prowadzi ewidencję i listę rzeczoznawców 

samochodowych. 

7. Minister właściwy do spraw transportu skreśla rzeczoznawcę z listy rzeczoznawców 

samochodowych: 

1)   po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3; 

2)   niespełniającego wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6; 

3)   w razie śmierci rzeczoznawcy. 

8. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty 

za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz wzory dokumentów z tym 

związanych, w szczególności zaświadczenia potwierdzającego wpis. 

 

Art. 84. 

1. Badanie techniczne pojazdów wykonuje zatrudniony w stacji kontroli pojazdów 

uprawniony diagnosta. 

2. 
(226)

 Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba 

ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, 

odbyła wymagane szkolenie oraz zdała egzamin kwalifikacyjny. 
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2a. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza za opłatą komisja powołana przez 

Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. 

2b. 
(227)

 Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, o których mowa w ust. 2, 

rozumie się: 

1)   wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i 

udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie 

(warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo 

2)   [średnie wykształcenie techniczne] <średnie wykształcenie techniczne lub 

wykształcenie średnie branżowe,> o specjalności samochodowej i udokumentowany rok 

praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na 

stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo 

3)   wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż 

samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie 

(warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo 

4)   [średnie wykształcenie techniczne] <średnie wykształcenie techniczne lub 

wykształcenie średnie branżowe,> o specjalności innej niż samochodowa i 

udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) 

naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów. 

2c. 
(228)

 Z obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 2, jest zwolniona osoba 

ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która 

ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych 

obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej. 

2d. 
(229)

 Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2c, następuje na podstawie dołączonych do 

wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych. 

2e. 
(230)

 Do okresu praktyki, o którym mowa w ust. 2b pkt 1 i 3, wlicza się praktykę objętą 

programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na 

podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o 

którym mowa w art. 86 ust. 1. 

3. Starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli w 

wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 83 ust. 6
(231)

 , stwierdzono: 

1)   przeprowadzenie przez diagnostę badania technicznego niezgodnie z określonym 

zakresem i sposobem wykonania; 
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2)   wydanie przez diagnostę zaświadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego 

pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami. 

4. W przypadku cofnięcia diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych, 

ponowne uprawnienie nie może być wydane wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w 

którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 

2013 r. poz. 829) 

Art. 29. 

1. Pracownicy zatrudnieni w bibliotekach na stanowiskach bibliotekarskich tworzą grupę 

zawodową bibliotekarzy. 

2. W bibliotekach mogą być zatrudnione osoby z [wykształceniem średnim] wykształceniem 

średnim lub średnim branżowym>. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184) 

 

Art. 5. 

 1. Służba medycyny pracy realizuje zadania określone w ustawie w odniesieniu do: 

1)   pracowników; 

2)   osób pozostających w stosunku służbowym; 

3)   osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą; 

3a)  (uchylony); 

4)   kandydatów do szkół [ponadgimnazjalnych] < ponadpodstawowych > lub wyższych i na 

kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są 

narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla 

zdrowia; 

5)   uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie 

czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia; 



- 158 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

6)   osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach 

karnych, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary 

ograniczenia wolności. 

2. Obowiązek objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną spoczywa na: 

1)   pracodawcach - w odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 pkt 1-3; 

2)   szkole, szkole wyższej lub organizatorze kwalifikacyjnych kursów zawodowych - w 

odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 pkt 4; 

3)   jednostce uprawnionej do prowadzenia studiów doktoranckich - w odniesieniu do osób 

wymienionych w ust. 1 pkt 5; 

4)   podmiocie zatrudniającym - w odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 pkt 6. 

2a. (uchylony). 

3. Profilaktyczną opieką zdrowotną służby medycyny pracy obejmuje się, na ich wniosek: 

1)   osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek i osoby z nimi 

współpracujące; 

2)   osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, z wyjątkiem osób 

wymienionych w ust. 1 pkt 3; 

3)   rolników indywidualnych i pracujących z nimi domowników oraz członków spółdzielni 

produkcji rolnej; 

4)   byłych pracowników oraz osoby, które wykonywały pracę na innej podstawie niż 

stosunek pracy, a także osoby, które pozostawały w stosunku służbowym. 

4. (uchylony). 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. 

poz. 1794 oraz z 2015 r. poz. 266 i 1605) 

 

Art. 12a. 

 1. Posiadacz kurnika, w którym są utrzymywane kurczęta brojlery, zwany dalej 

"posiadaczem kurnika", sprawuje samodzielnie opiekę nad kurczętami brojlerami lub 

zapewnia sprawowanie tej opieki przez osoby, które: 

1)   odbyły szkolenie w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów lub 
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2)   sprawowały opiekę nad kurczętami brojlerami nieprzerwanie od dnia 30 czerwca 2009 r. 

do dnia 30 czerwca 2010 r., lub 

3)   ukończyły szkolenie w zakresie warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich, które 

zostało przeprowadzone w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 czerwca 2010 r., i 

mają zaświadczenie potwierdzające ukończenie takiego szkolenia, lub 

[4)   są absolwentami zawodowych szkół prowadzących kształcenie w zawodach ujętych w 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), 

związanych z chowem lub hodowlą zwierząt, lub] 

<4) są absolwentami szkół prowadzących kształcenie w zawodach ujętych w klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …), związanych z chowem lub 

hodowlą zwierząt, lub > 

5)   są absolwentami szkół wyższych na kierunku weterynaria, zootechnika lub rolnictwo 

- zwane dalej "opiekunami". 

2. Posiadacz kurnika może powierzyć opiekę nad kurczętami brojlerami również osobie 

prawnej albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, jeżeli 

podmioty te zapewnią, że opiekę nad kurczętami brojlerami będą sprawować osoby 

spełniające warunki określone w ust. 1. 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432) 

 

Art. 26. 

 1. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej uprawnia do 

wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1, przez: 

1)   pracowników ochrony wykonujących czynności w ramach specjalistycznych uzbrojonych 

formacji ochronnych; 

2)   pracowników ochrony wchodzących w skład zespołów konwojujących wartości pieniężne 

oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne; 

3)   pracowników ochrony wykonujących bezpośrednio czynności związane z ochroną osób; 
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4)   osoby nadzorujące i kontrolujące pracę pracowników ochrony fizycznej nieposiadających 

wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej; 

5)   pracowników ochrony mających prawo do czynności określonych: 

a)  w art. 36 ust. 1 pkt 4, 

b)  w art. 36 ust. 1 pkt 5 po dopuszczeniu do posiadania broni w trybie przepisów ustawy o 

broni i amunicji; 

6)   pracowników ochrony wykonujących zadania na obszarach, w obiektach i urządzeniach 

podlegających obowiązkowej ochronie. 

2. Osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej jest uprawniona 

do: 

1)   opracowywania planu ochrony w zakresie określonym w art. 3 pkt 1; 

2)   organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej. 

3. Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która: 

1)   posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym; 

2)   ukończyła 21 lat; 

3)   ukończyła co najmniej [gimnazjum] < gimnazjum lub ośmioletnią szkołę 

podstawową>; 

4)   ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

5)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się 

przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; 

6)   posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce 

zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na 

podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo - w przypadku obywatela 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego 

na terenie tych państw - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby; 

7)   posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną 

orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła; 
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8)   posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, 

samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z 

wykonywaniem ochrony osób i mienia. 

4. Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się również osobę, 

której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej na 

podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 65). 

5. Opinię, o której mowa w ust. 3 pkt 6, wydaje się nie rzadziej niż co 3 lata, w formie 

postanowienia, na które służy zażalenie, a w przypadku opinii dotyczącej obywatela 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego 

na terenie tych państw, w formie przyjętej w tym państwie. 

6. Spełnienie wymogów określonych w ust. 3 pkt 4 i 5 pracownik ochrony potwierdza 

własnym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. 

7. Spełnienie wymogu określonego w ust. 3 pkt 8 potwierdzają: 

1)   dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika ochrony fizycznej 

osób i mienia lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technika ochrony 

fizycznej osób i mienia; 

2)   dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół oficerskich lub podoficerskich Policji lub Straży 

Granicznej; 

3)   świadectwo szkolenia zawodowego zakończonego złożeniem egzaminu na pierwszy 

stopień podoficerski, chorążego lub oficerski Służby Więziennej wraz ze świadectwem 

szkolenia specjalistycznego w zakresie specjalizacji ochronnej w Służbie Więziennej; 

4)   zaświadczenia o ukończeniu kursów organizowanych przez ośrodki szkolenia Policji, 

Straży Granicznej, Służby Więziennej lub Biura Ochrony Rządu, o ile kursy te spełniają 

wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 9; 

[5)   zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności 

zawodowych, potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie 

wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości 

przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, realizowanych 
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zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 

i 1010); 

6)   zaświadczenia o ukończeniu innych kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i 

praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych 

oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, 

prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty;] 

<5) zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu 

umiejętności zawodowych, potwierdzających przygotowanie teoretyczne i 

praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik 

interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem 

ochrony osób i mienia, realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …);  

6) zaświadczenia o ukończeniu innych kursów potwierdzających przygotowanie 

teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik 

interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem 

ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i 

ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;> 

7)   świadectwa ukończenia szkoleń lub kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne 

i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych 

oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia 

prowadzonych przez uczelnie. 

8. Dyplomy uczelni kształcących w zakresie prawa, administracji publicznej, bezpieczeństwa 

narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego potwierdzają specjalistyczne 

przygotowanie teoretyczne w zakresie znajomości przepisów prawa związanych z 

wykonywaniem ochrony osób i mienia. 

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego 

określi, w drodze rozporządzenia wymagania w zakresie kursów i szkoleń, o których 

mowa w ust. 7 pkt 6 i 7, w tym szczegółową tematykę i formę przeprowadzonych zajęć, 
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mając na względzie zapewnienie właściwego poziomu wyszkolenia pracowników 

ochrony fizycznej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706) 

 

Art. 24. 

Strażnikiem może być osoba, która: 

1)   posiada obywatelstwo polskie; 

2)   ukończyła 21 lat; 

3)   korzysta z pełni praw publicznych; 

4)   posiada co najmniej [wykształcenie średnie] < wykształcenie średnie lub średnie 

branżowe>; 

5)   cieszy się nienaganną opinią; 

6)   jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym; 

7)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i 

umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

8)   ma uregulowany stosunek do służby wojskowej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i 

1334) 

Art. 21. 

1. Zadania przewodników turystycznych wykonują: 

1)   przewodnicy górscy dla określonych obszarów górskich; 

2)   przewodnicy miejscy dla poszczególnych miast; 

3)   przewodnicy terenowi dla poszczególnych województw, powiatów, gmin, a także 

regionów oraz tras turystycznych. 

1a. Wykonywanie zadań przewodnika górskiego dla określonego obszaru górskiego wymaga 

posiadania uprawnień określonych ustawą. 
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1b. Uprawnienia przewodnika górskiego dla określonego obszaru górskiego otrzymuje osoba, 

która: 

1)   ukończyła 18 lat; 

2)   nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z 

wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek; 

3)   posiada [wykształcenie średnie] <wykształcenie średnie lub średnie branżowe>; 

4)   odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne dla określonego obszaru górskiego oraz zdała 

egzamin na przewodnika górskiego, z zastrzeżeniem art. 22a ust. 2. 

2. Uprawnienia przewodników górskich dzielą się na trzy klasy w zależności od stopnia 

trudności tras i wycieczek. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

Art. 22. 

Przewodnikiem miejskim lub terenowym lub pilotem wycieczek może być osoba, która: 

1)   ukończyła 18 lat; 

2)   nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z 

wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek; 

3)   posiada [wykształcenie średnie] < wykształcenie średnie lub średnie branżowe>. 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 963, 1247, 1579 i 1810) 

 

Art. 6. 

1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 

i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: 

1)   pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów; 

2)   osobami wykonującymi pracę nakładczą; 
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3)   członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, zwanymi 

dalej "członkami spółdzielni"; 

4)   osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo 

innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 

przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej "zleceniobiorcami", oraz osobami z nimi 

współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4; 

5)   osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi; 

6)   posłami i senatorami pobierającymi uposażenie oraz posłami do Parlamentu 

Europejskiego, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu 

posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi 

dalej "posłami i senatorami"; 

7)   osobami pobierającymi stypendium sportowe, zwanymi dalej "stypendystami 

sportowymi"; 

7a)  
(2)

 pobierającymi stypendium słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego; 

8)   osobami wykonującymi odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie 

odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; 

9)   osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub 

stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego 

dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, zwanymi dalej 

"bezrobotnymi"; 

9a)  osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub 

przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż 

powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie 

zawodowe dorosłych, zwanymi dalej "osobami pobierającymi stypendium"; 

9b)  osobami pobierającymi stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych; 

10)  duchownymi; 

11)  żołnierzami niezawodowymi pełniącymi czynną służbę wojskową, z wyłączeniem 

żołnierzy pełniących służbę kandydacką; 

12)  osobami odbywającymi służbę zastępczą; 

13)  (uchylony); 

14)  (uchylony); 
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15)  (uchylony); 

16)  (uchylony); 

17)  (uchylony); 

18)  (uchylony); 

18a)  funkcjonariuszami Służby Celnej; 

18b)  (uchylony); 

19)  osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek 

macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego; 

20)  osobami pobierającymi świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osobami 

pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i 

poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi wynagrodzenie 

przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie 

korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub 

układów zbiorowych pracy; 

21)  osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia; 

22)  członkami rad nadzorczych wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej funkcji. 

2. Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób rezygnujących z 

zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi 

matką, ojcem lub rodzeństwem, za które ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę, 

regulują przepisy o pomocy społecznej. 

2a. Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo 

zasiłek dla opiekuna wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości 

odpowiednio: 

1)   świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługujących na 

podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 

2)   zasiłku dla opiekuna przysługującego na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów 

-   przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i 

nieskładkowego), z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, 

1240, 1302 i 1311). 
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2b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 

albo zasiłek dla opiekuna, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z 

innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów lub jest 

ubezpieczona na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277). 

2c. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jeżeli wypłaca osobie świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, może wystąpić do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych o udzielenie informacji o przebiegu ubezpieczenia oraz za jaki 

okres za tę osobę powinien opłacać składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

2d. Sposób opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i 

wypadkowe osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, reguluje 

ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 157). 

3. (uchylony). 

3a. (uchylony). 

4. Osoby określone w ust. 1 pkt 4 nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu 

i rentowym, jeżeli są uczniami [gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych], szkół 

ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat. 

4a. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do osób świadczących pracę na podstawie umowy 

uaktywniającej określonej w ustawie, o której mowa w ust. 2d. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

Art. 8. 

1. Za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a. 

2. Jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, o których mowa w 

ust. 11 - dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca. 

2a. Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na 

podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do 

której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo 

umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku 

pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym 

pozostaje w stosunku pracy. 
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3. Za osobę wykonującą pracę nakładczą uważa się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o 

pracę nakładczą. 

4. Za członka spółdzielni uważa się członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, innej 

spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz spółdzielni kółek rolniczych, zajmujących 

się produkcją rolną, działających zgodnie z art. 138-178 oraz art. 180 § 3 ustawy z dnia 16 

września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21), który wykonuje pracę na 

rzecz spółdzielni na innej podstawie niż stosunek pracy lub wytwarza na jej rzecz 

produkty rolne w prowadzonym przez siebie gospodarstwie. 

5. Na równi z członkiem spółdzielni, o którym mowa w ust. 4, traktuje się inne osoby, które 

wykonują pracę w spółdzielni lub w gospodarstwie rolnym spółdzielni na innej podstawie 

niż stosunek pracy, niebędące jej członkami i wynagradzane według zasad 

obowiązujących członków spółdzielni, w tym kandydatów na członka spółdzielni. 

6. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się: 

1)   osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o 

działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych; 

2)   twórcę i artystę; 

3)   osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu: 

a)  w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

b)  z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o 

podatku dochodowym od osób fizycznych; 

4)   wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników 

spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej; 

[5)   osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania 

przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.] 

<5) osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania 

przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. ...).> 

7. Za twórcę, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, uważa się osobę, która tworzy dzieła w zakresie 

architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, 

sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i 

lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej, będące przedmiotem prawa autorskiego. 
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8. Za artystę, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, uważa się osobę wykonującą zarobkowo 

działalność artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i 

estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, 

instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii, a także w dziedzinie produkcji 

audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów i 

kaskaderów. 

9. Uznanie działalności za twórczą lub artystyczną i ustalenie daty jej rozpoczęcia następuje 

w formie decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, działającej 

przy ministrze właściwym do spraw kultury
(3)

. 

10. Minister właściwy do spraw kultury
(4)

 w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

zabezpieczenia społecznego powołuje, w drodze rozporządzenia, komisję, o której mowa 

w ust. 9, oraz szczegółowo określa jej zadania, a także skład i tryb działania. 

11. Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz 

zleceniobiorcami, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, uważa się małżonka, dzieci 

własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma 

oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie 

domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy 

agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o 

pracę w celu przygotowania zawodowego. 

12. Za stypendystę sportowego uważa się osobę pobierającą stypendium sportowe, z 

wyjątkiem osób uczących się lub studiujących, jeśli nie podlegają ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym z innego tytułu. 

13. Za osobę duchowną uważa się duchownego oraz członków zakonów męskich i żeńskich 

Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, z wyjątkiem 

alumnów seminariów duchownych, nowicjuszów, postulantów i juniorystów, którzy nie 

ukończyli 25. roku życia. 

14. Na równi z zatrudnieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej uważa się zatrudnienie 

obywateli polskich za granicą w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych i 

urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów 

Zjednoczonych i innych misjach lub misjach specjalnych, a także w innych polskich 

placówkach, instytucjach lub przedsiębiorstwach, chyba że umowy międzynarodowe 

stanowią inaczej. 

15. Za osobę w stosunku służby uważa się żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy: 
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1)   Policji; 

2)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu; 

2a)  Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

3)   Straży Granicznej; 

4)   Państwowej Straży Pożarnej; 

5)   Służby Więziennej; 

6)   Służby Celnej; 

6a)  Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego; 

7)   Biura Ochrony Rządu. 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455 

oraz z 2015 r. poz. 1132) 

 

Art. 11a. 

1. Cudzoziemiec lub obywatel polski na stałe zamieszkały za granicą może uzyskać urzędowe 

poświadczenie znajomości języka polskiego jako obcego po zdaniu egzaminu z języka 

polskiego jako obcego, zwanego dalej "egzaminem". 

2. Urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego jako obcego jest certyfikat 

znajomości języka polskiego, zwany dalej "certyfikatem", wydawany przez Państwową 

Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, zwaną dalej 

"Komisją". 

3. Certyfikat poświadcza znajomość języka polskiego jako obcego na jednym z następujących 

poziomów biegłości językowej: 

1)   A1, A2, B1, B2, C1 i C2 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych, 

2)   A1, A2, B1 i B2 - w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży 

-   przy czym poziom oznaczony jako A1 jest najniższym poświadczanym poziomem 

biegłości językowej, a poziom oznaczony jako C2 jest najwyższym poświadczanym 

poziomem biegłości językowej. 

[4. Osoba, o której mowa w ust. 1, będąca absolwentem szkoły wyższej, która ukończyła 

studia w języku polskim, albo szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej szkoły 

średniej, która posiada świadectwo dojrzałości, działających w systemie edukacji 
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Rzeczypospolitej Polskiej, po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty za wydanie certyfikatu 

otrzymuje certyfikat bez konieczności zdawania egzaminu.] 

<4. Osoba, o której mowa w ust. 1, będąca absolwentem szkoły wyższej, która ukończyła 

studia w języku polskim, albo szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły 

ponadpodstawowej, która posiada świadectwo dojrzałości, działających w systemie 

edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty za 

wydanie certyfikatu otrzymuje certyfikat bez konieczności zdawania egzaminu.> 

5. W celu wydania certyfikatu osobie, o której mowa w ust. 4, przetwarza się następujące 

dane: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę urodzenia; 

3)   płeć; 

4)   adres do korespondencji; 

5)   adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada. 

6. Poziom biegłości językowej określa się zgodnie z poziomem zdanego egzaminu, a w 

przypadku absolwentów, o których mowa w ust. 4, zgodnie z poświadczonym poziomem 

znajomości języka polskiego jako obcego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 oraz z 2015 r. 

poz. 1274) 

 

Art. 17. 

 1. Repatriantowi oraz przybywającym z nim do Rzeczypospolitej Polskiej członkom 

najbliższej rodziny repatrianta, pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym, 

udziela się jednorazowo pomocy ze środków budżetu państwa na: 

1)   pokrycie kosztów przejazdu od najbliższej jego miejscu zamieszkania za granicą stacji 

kolejowej do miejsca osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości ceny biletu 

kolejowego drugiej klasy oraz równowartości ceny jednego biletu kolejowego drugiej 

klasy na pokrycie kosztów przewozu mienia; 

2)   zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, w wysokości dwukrotnego przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
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Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", 

zwanego dalej "przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem", w kwartale poprzedzającym 

dzień przyznania pomocy, na każdego członka rodziny; 

[3)   pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nauki 

przez małoletniego, podlegającego obowiązkowi szkolnemu w rozumieniu art. 15 ust. 2 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 

późn. zm.), w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na każde dziecko.] 

<3) pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

nauki przez małoletniego, podlegającego obowiązkowi szkolnemu w rozumieniu art. 

35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …), w 

wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na każde dziecko.> 

2. Repatriantowi, który przybył do Rzeczypospolitej Polskiej z terenów azjatyckich byłego 

Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i poniósł koszty związane z remontem 

lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, udziela się pomocy ze środków budżetu państwa na częściowe 

pokrycie poniesionych kosztów. 

3. Repatriantowi, który przybył do Rzeczypospolitej Polskiej z terenów innych niż określone 

w ust. 2, może być udzielona pomoc ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie 

kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia 

się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poniesionych przez repatrianta, jeżeli 

repatriant znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. 

4. Pomoc, o której mowa w ust. 2 i 3, stanowi zwrot udokumentowanych i uzasadnionych 

kosztów. Pomocy udziela się do wysokości 4120 zł - na repatrianta i każdego członka jego 

najbliższej rodziny. 

4a. Kwota, o której mowa w ust. 4, ulega corocznie od dnia 1 stycznia podwyższeniu przy 

zastosowaniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie 

pierwszych trzech kwartałów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, 

ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 15 dni po upływie 

trzeciego kwartału. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji, przyznaje oraz ustala 

wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1. 
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6. Pomoc, o której mowa w ust. 2, przyznaje oraz ustala jej wysokość, w drodze decyzji, 

starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej. 

7. Pomoc, o której mowa w ust. 3, przyznaje oraz ustala jej wysokość albo odmawia jej 

przyznania, w drodze decyzji, starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji 

rządowej. 

8. Wypłaty kwoty stanowiącej równowartość pomocy, o której mowa w ust. 1, 2 i 3, dokonuje 

starosta. 

9. Konsul może przyznać i wypłacić kwotę stanowiącą równowartość pomocy, o której mowa 

w ust. 1 pkt 1, jeżeli osoba, której wydano wizę krajową w celu repatriacji, nie posiada 

wystarczających środków na pokrycie kosztów podróży do Rzeczypospolitej Polskiej. 

10. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w 

sprawach, o których mowa w ust. 6 i 7, jest wojewoda. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z 2015 

r. poz. 1505 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 266, 1343 i 1579) 

 

Art. 7. 

 1. Za przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej 

odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z 

narażeniem. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia 

opracowuje i wdraża program zapewnienia jakości. 

3. Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostce 

organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia sprawuje osoba, która 

posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej. W jednostce organizacyjnej 

wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na budowie, rozruchu, 

eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych osoba posiadająca uprawnienia inspektora 

ochrony radiologicznej sprawuje także wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań 

bezpieczeństwa jądrowego. 

4. Wymaganie, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy jednostki organizacyjnej wykonującej 

działalność z aparatami rentgenowskimi do celów weterynaryjnych, pracującymi w 
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systemie zdjęciowym, oraz jednostki organizacyjnej wykonującej działalność z 

urządzeniami rentgenowskimi przeznaczonymi do kontroli osób, przesyłek i bagażu. 

5. Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w pracowniach 

stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii 

zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych 

sprawuje osoba, która posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w tych 

pracowniach. 

6. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3 lub 5, nadaje się osobie, która: 

1)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

2)   posiada co najmniej [średnie wykształcenie] <wykształcenie średnie lub średnie 

branżowe >; 

3)   zdała egzamin z zakresu odbytego szkolenia, o którym mowa w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 12b ust. 1 lub 2; 

4)   posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia, 

wydane w trybie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 

229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502); 

5)   posiada odpowiedni do typu nadanych uprawnień staż pracy w warunkach narażenia, 

określony w przepisach wydanych na podstawie art. 12b ust. 1 lub 2. 

7. Z wymogu odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, zwalnia się osoby, które: 

1)   w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały uprawnienia inspektora 

ochrony radiologicznej i ubiegają się o uprawnienia tego samego typu lub 

2)   ukończyły w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w 

programach studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z 

zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia, w minimalnym wymiarze 30 godzin 

wykładów i 30 godzin zajęć praktycznych, poprzedzonych wykładem i zajęciami 

praktycznymi z fizyki, łącznie z fizyką współczesną, lub 

3)   posiadają wykształcenie wyższe i co najmniej trzyletni staż pracy w warunkach narażenia 

nabyte w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność na podstawie zezwolenia, o 

którym mowa w art. 4 ust. 1, w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o 

dopuszczenie do egzaminu. 

8. Z wnioskiem o nadanie uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, może wystąpić 

zainteresowana osoba lub kierownik jednostki organizacyjnej. 

9. Uprawnienia, o których mowa w ust. 3 lub 5, nadaje się na okres 5 lat. 
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10. Uprawnienia, o których mowa w ust. 3, nadaje Prezes Agencji w drodze decyzji 

administracyjnej. W zależności od rodzaju działalności związanej z narażeniem, do której 

nadzorowania będzie uprawniony inspektor ochrony radiologicznej, nadaje się 

odpowiedni typ uprawnień inspektora ochrony radiologicznej. 

11. Prezes Agencji prowadzi rejestr jednostek uprawnionych do prowadzenia szkoleń dla 

osób ubiegających się o uprawnienia, o których mowa w ust. 3. 

12. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5, nadaje Główny Inspektor Sanitarny w drodze 

decyzji administracyjnej. W zależności od rodzaju działalności związanej z narażeniem, 

do której nadzorowania będzie uprawniony inspektor ochrony radiologicznej, nadaje się 

odpowiedni typ uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących 

aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, 

radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych. 

13. Główny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr jednostek uprawnionych do prowadzenia 

szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia, o których mowa w ust. 5. 

14. Rejestry, o których mowa w ust. 11 i 13, zawierają: 

1)   nazwę i adres jednostki; 

2)   adres do korespondencji, numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej 

jednostki; 

3)   informacje o rodzajach szkoleń prowadzonych przez jednostkę. 

15. Organ prowadzący rejestr udostępnia dane zgromadzone w rejestrach, o których mowa w 

ust. 11 i 13, na swoich stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej. 

16. Organ właściwy do nadania uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, cofa te 

uprawnienia osobie je posiadającej w drodze decyzji administracyjnej w przypadku: 

1)   utraty przez tę osobę pełnej zdolności do czynności prawnych; 

2)   stwierdzenia w wyniku kontroli, o której mowa w art. 63 ust. 1, niewykonywania albo 

nienależytego wykonywania obowiązków określonych w ustawie lub w przepisach 

wydanych na jej podstawie. 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 oraz 

z 2016 r. poz. 1165 i 1228) 
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Art. 22. 

1. Osoby odpowiedzialne za wytwarzanie, naprawę, modernizację i kontrolę jakości urządzeń 

technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub 

modernizacji tych urządzeń powinny posiadać: 

1)   wyższe wykształcenie techniczne i co najmniej dwuletnią praktykę zawodową lub 

2)   [wykształcenie średnie techniczne] < wykształcenie średnie techniczne lub średnie 

branżowe> i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową oraz 

3)   znajomość norm, przepisów o dozorze technicznym i warunków technicznych dozoru 

technicznego w zakresie prowadzonej działalności. 

2. Osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i 

obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych oraz 

wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych 

urządzeń obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające 

umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków 

technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się do osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. 

4. W razie nieprzestrzegania przez osoby wymienione w ust. 2 i 3 warunków technicznych 

dozoru technicznego oraz norm i przepisów prawnych w tym zakresie, organ właściwej 

jednostki dozoru technicznego może: 

1)   zawiesić zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, do czasu przeprowadzenia ponownego 

sprawdzenia kwalifikacji; 

2)   cofnąć zaświadczenie kwalifikacyjne. 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 642 i 1893 

oraz z 2016 r. poz. 967) 

Art. 21c. 

1. Licencja na trenowanie koni w danym roku kalendarzowym: 

1)   jest udzielana odrębnie na trenowanie: 

a)  kłusaków, 

b)  koni innych ras; 

2)   może być udzielona osobie, która: 
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a)  posiada uprawnienia do trenowania koni nadane przez Prezesa na czas nieokreślony po 

zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa, poprzedzonego 

ukończeniem szkolenia przeprowadzonego przez Klub, 

b)  spełnia jeden z następujących warunków: 

–  ukończyła studia wyższe na kierunku zootechnika lub weterynaria, lub rolnictwo oraz 

posiada co najmniej dwuletni staż pracy w stajni wyścigowej lub wykonywała czynności 

związane z obsługą koni w stajni wyścigowej przez okres co najmniej 2 lat, 

[–  posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w stajni 

wyścigowej lub wykonywała czynności związane z obsługą koni w stajni wyścigowej przez 

okres co najmniej 5 lat,] 

< wykształcenie średnie lub średnie branżowe> 

–  wygrała co najmniej 500 gonitw, 

–  przed dniem 1 września 2001 r. zajmowała się trenowaniem koni przez okres co najmniej 3 

lat, 

c)  nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 35 ust. 1 i 

2, wykroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt lub przestępstwo przeciwko mieniu określone w Kodeksie karnym, 

d)  nie została pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powożenia) koni lub pełnienia 

funkcji sędziego wyścigowego prawomocnym orzeczeniem wymierzającym taką karę 

dyscyplinarną. 

2. Osobie, która nie spełnia żadnego z warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, może 

być udzielona licencja na trenowanie wyłącznie tych koni, których jest właścicielem lub 

współwłaścicielem. 

3. W przypadku orzeczenia kary zawieszenia licencji na trenowanie koni, dosiadanie 

(powożenie) koni lub pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, licencji na trenowanie 

koni można udzielić dopiero po wykonaniu tej kary. 

4. Wniosek o udzielenie licencji na trenowanie koni zawiera: 

1)   imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy; 

2)   zaświadczenie albo oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa 

w ust. 1. 

5. Do wniosku dołącza się kopie dokumentów potwierdzających: 

1)   posiadane wykształcenie oraz 
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2)   odpowiedni staż pracy lub okres wykonywania czynności związanych z obsługą koni w 

stajni wyścigowej. 

5a. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4, w 

formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

6. Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na trenowanie koni w drodze decyzji. 

7. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do 

spraw rolnictwa. 

Art. 21e. 

1. Licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego udziela się odrębnie dla funkcji: 

1)   sędziego startera; 

2)   sędziego u celownika; 

3)   sędziego u wagi; 

4)   sędziego u zegara; 

5)   sędziego obserwatora; 

6)   sędziego - członka komisji technicznej i komisji odwoławczej. 

2. Licencja na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego w danym roku kalendarzowym może 

być udzielona osobie, która: 

1)   posiada uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego nadane przez Prezesa na 

czas nieokreślony po zdaniu egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących wyścigów 

konnych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa; 

2)   posiada co najmniej [wykształcenie średnie] wykształcenie średnie lub średnie 

branżowe albo przed dniem 1 września 2001 r. pełniła funkcję sędziego wyścigowego 

przez okres co najmniej 3 lat; 

3)   ukończyła szkolenie w zakresie przepisów o wyścigach konnych, przeprowadzone przez 

Klub - w przypadku licencji na pełnienie funkcji sędziego, o których mowa w ust. 1 pkt 1-

4; 

4)   zdała egzamin ze znajomości przepisów o wyścigach konnych przed komisją powołaną 

przez Prezesa - w przypadku licencji na pełnienie funkcji sędziego, o których mowa w ust. 

1 pkt 5 i 6; 

5)   nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 35 ust. 1 i 

2, wykroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
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o ochronie zwierząt lub przestępstwo przeciwko mieniu określone w Kodeksie karnym lub 

przestępstwo określone w art. 228-230a, art. 250, art. 296a lub art. 296b tego kodeksu; 

6)   nie została pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powożenia) koni lub pełnienia 

funkcji sędziego wyścigowego prawomocnym orzeczeniem wymierzającym taką karę 

dyscyplinarną. 

3. Warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie dotyczą osób, które pełniły daną funkcję 

sędziego wyścigowego w poprzednim roku kalendarzowym. 

4. W przypadku orzeczenia kary zawieszenia licencji na trenowanie koni, dosiadanie 

(powożenie) koni lub pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, licencji na pełnienie 

funkcji sędziego wyścigowego można udzielić dopiero po wykonaniu tej kary. 

5. Wniosek o udzielenie licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego zawiera: 

1)   imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy; 

2)   zaświadczenie albo oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa 

w ust. 2. 

6. Do wniosku dołącza się kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie. 

6a. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 5, w 

formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

7. Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na pełnienie funkcji sędziego 

wyścigowego w drodze decyzji. 

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do 

spraw rolnictwa. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2016 r. poz. 552, 904, 

960 i 1250) 

Art. 20. 

1. Służbę w BOR może pełnić osoba posiadająca obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną 

opinię, niekarana za popełnienie przestępstwa, korzystająca z pełni praw publicznych, 

posiadająca co najmniej [średnie wykształcenie] <wykształcenie średnie lub średnie 

branżowe>, z zastrzeżeniem ust. 2, oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w 

formacji uzbrojonej i gotowa podporządkować się dyscyplinie służbowej. 
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2. Szef BOR może wyrazić zgodę na pełnienie służby kandydackiej w BOR przez kandydata, 

który nie posiada [wykształcenia średniego] <wykształcenia średniego lub średniego 

branżowego >, jeżeli w toku postępowania kwalifikacyjnego stwierdzono, że kandydat 

wykazuje szczególne predyspozycje do tej służby. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do służby przygotowawczej oraz do 

służby kandydackiej, w sposób zapewniający spełnienie wymogów, o których mowa w 

ust. 1 i 2, z uwzględnieniem postępowania z osobami nieposiadającymi [wykształcenia 

średniego] <wykształcenia średniego lub średniego branżowego> oraz predyspozycji 

tych osób do służby, a także odrębności trybów tych postępowań. 

 

Art. 107a. 

1. W przypadku funkcjonariusza, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą, każdemu z 

dzieci będących na jego utrzymaniu, które w dniu jego śmierci spełniały warunki do 

uzyskania renty rodzinnej, Szef BOR przyznaje pomoc finansową na kształcenie, ze 

środków przeznaczonych na ten cel w budżecie BOR. 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, przysługuje uczniom [ponadgimnazjalnych] 

<ponadpodstawowych> szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom zakładów kształcenia 

nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, oraz studentom szkół wyższych 

do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki i tryb przyznawania pomocy, o której mowa w ust. 1, uwzględniając tryb 

przyznawania i wysokość pomocy w zależności od poziomu kształcenia i rodzaju szkoły. 

 

Art. 127a. 

1. Strażnikiem Straży Marszałkowskiej może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, 

korzystająca z pełni praw publicznych, posiadająca co najmniej [średnie wykształcenie] 

<wykształcenie średnie lub średnie branżowe>, niekarana za popełnienie przestępstwa, 

ciesząca się nieposzlakowaną opinią, posiadająca zdolność fizyczną oraz psychiczną do 

wykonywania zadań strażnika Straży Marszałkowskiej, dopuszczona do posiadania broni 

palnej i mająca uregulowany stosunek do służby wojskowej. 
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2. Osoba posiadająca kwalifikacje pożarnicze uzyskane na podstawie ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.) 

nie musi spełniać wymogu dopuszczenia do posiadania broni palnej. 

3. Przyjęcie kandydata do pracy w Straży Marszałkowskiej poprzedza się postępowaniem 

kwalifikacyjnym, na które składa się: 

1)   przyjęcie kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających 

wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim 

zatrudnieniu; 

2)   przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej; 

3)   ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pracy w Straży Marszałkowskiej; 

4)   przeprowadzenie testu sprawności fizycznej; 

5)   sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w 

kwestionariuszu osobowym kandydata do pracy. 

4. Szef Kancelarii Sejmu może wyrazić zgodę na zatrudnienie na stanowisku strażnika Straży 

Marszałkowskiej, przez okres nie dłuższy niż 15 miesięcy, osoby, która nie spełnia 

wymogu dopuszczenia do posiadania broni palnej lub posiadania kwalifikacji 

pożarniczych, o których mowa w ust. 2. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po porozumieniu z Szefem Kancelarii Sejmu 

określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na strażników 

Straży Marszałkowskiej, zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej oraz 

sposób sprawdzania wymogów posiadania obywatelstwa polskiego, korzystania z pełni 

praw publicznych i niekaralności za popełnienie przestępstwa, 

2)   zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej strażników Straży 

Marszałkowskiej 

- mając na względzie specyfikę zadań związanych z ochroną Sejmu i Senatu oraz kategorie 

wiekowe strażników Straży Marszałkowskiej. 

6. Strażnicy Straży Marszałkowskiej oraz kandydaci na strażników Straży Marszałkowskiej 

podlegają obowiązkowym badaniom psychologicznym. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia, po porozumieniu z Szefem Kancelarii Sejmu określi, 

w drodze rozporządzenia, zakres i tryb przeprowadzania badań psychologicznych osób, o 

których mowa w ust. 6, oraz podmioty uprawnione do przeprowadzania badań 

psychologicznych, uwzględniając potrzebę prawidłowego stwierdzenia przez psychologa 
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istnienia lub braku przeciwskazań psychologicznych do wykonywania czynności strażnika 

Straży Marszałkowskiej. 

 

Art. 139. 

1. Żołnierze zawodowi pełniący w dniu wejścia w życie ustawy służbę w Jednostce 

Wojskowej Nr 1004 - Biuro Ochrony Rządu stają się z mocy prawa funkcjonariuszami 

BOR, chyba że w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy złożą pisemne 

oświadczenie, że nie wyrażają na to zgody. 

2. Żołnierze zawodowi pełniący służbę w Jednostce Wojskowej Nr 1004 - Biuro Ochrony 

Rządu, którzy złożyli oświadczenie woli, o którym mowa w ust. 1, przechodzą do 

dyspozycji Ministra Obrony Narodowej za jego zgodą. Minister właściwy do spraw 

wewnętrznych zwalnia ze służby żołnierzy zawodowych, którzy nie podejmą służby w 

BOR lub nie przejdą do dyspozycji Ministra Obrony Narodowej. 

3. Funkcjonariuszom, którzy podejmują służbę w BOR w trybie określonym w ust. 1: 

1)   czas pełnienia zawodowej służby wojskowej wlicza się do okresu służby w BOR w 

zakresie wszystkich uprawnień związanych z tą służbą, a w szczególności nabytych praw 

do zaopatrzenia emerytalnego na zasadach obowiązujących w dniu powołania do służby w 

Jednostce Wojskowej Nr 1004 - Biuro Ochrony Rządu, z zastrzeżeniem art. 62
(5)

; 

2)   nie przysługują należności w związku ze zwolnieniem ze służby wojskowej. 

4. Funkcjonariusze, o których mowa w ust. 1, nieposiadający [wykształcenia średniego] 

<wykształcenia średniego lub średniego branżowego > są obowiązani do uzupełnienia 

tego wykształcenia w terminie 5 lat. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych lub upoważniony przez niego przełożony może 

osobom przyjętym do pełnienia służby w BOR zaliczyć na ich prośbę do wysługi lat w 

BOR okresy zatrudnienia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych lub Ministerstwie 

Obrony Narodowej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. poz. 539, 

z 2003 r. poz. 2273 oraz z 2004 r. poz. 873) 

 

Art. 8. 
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1. Umowa, o której mowa w art. 7, może być zawarta z osobą fizyczną, która spełnia łącznie 

następujące warunki: 

1)   jest rolnikiem, 

2)   posiada kwalifikacje rolnicze, 

3)   nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego lub 

zaopatrzenia emerytalnego. 

2. Uważa się, że osoba fizyczna przejmująca gospodarstwo rolne posiada kwalifikacje 

rolnicze, jeżeli: 

1)   uzyskała [zasadnicze, średnie] < zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie 

lub średnie branżowe> albo wyższe wykształcenie rolnicze lub ekonomiczne o 

specjalności przydatnej do prowadzenia działalności rolniczej, lub 

2)   prowadzi działalność rolniczą od co najmniej 5 lat. 

3. Umowa, o której mowa w art. 7, może być zawarta z osobą prawną albo jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli działalność rolnicza należy do 

zakresu jej działania. 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i 

technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017, z 

2013 r. poz. 1650, z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 544 i 1579) 

 

Art. 8. 

 1. Koncesji udziela się: 

1)   osobie fizycznej, która: 

a)  posiada obywatelstwo: 

–  polskie, 

–  innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

–  
(2)

 innego państwa, jeżeli otrzymała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na 

pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej albo 
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na zasadzie wzajemności, o ile umowy międzynarodowe ratyfikowane przez 

Rzeczpospolitą Polską nie stanowią inaczej, 

b)  ukończyła 25 lat, albo 21 lat - w przypadku rusznikarzy, 

c)  posiada co najmniej wykształcenie [średnie] < średnie lub średnie branżowe>, 

d)  udokumentowała przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością 

gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, 

e)  ma pełną zdolność do czynności prawnych, 

f)  nie wykazuje zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. 

o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) oraz istotnych 

zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, 

g)  nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe, 

h)  nie jest objęta toczącym się przeciwko niej postępowaniem w sprawach o umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe; 

2)   przedsiębiorcy innemu niż osoba fizyczna, jeżeli co najmniej dwie osoby będące 

członkami organu zarządzającego przedsiębiorstwa albo członek organu zarządzającego 

przedsiębiorstwa i ustanowiony przez ten organ do kierowania działalnością określoną w 

koncesji prokurent lub pełnomocnik spełniają warunki określone w pkt 1, z tym że 

warunek, o którym mowa w pkt 1 lit. g i h, dotyczy także wspólników spółki, członków 

organu zarządzającego, prokurentów oraz udziałowców lub akcjonariuszy posiadających 

co najmniej 20% udziałów lub akcji. 

2. Koncesji udziela się przedsiębiorcy, który: 

1)   nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez Krajowy 

Rejestr Sądowy; 

2)   udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, 

zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej objętej koncesją 

poprzez dołączenie opinii, o których mowa w art. 9. 

3. Wymóg, o którym mowa w: 

1)   ust. 1 pkt 1 lit. c - nie dotyczy rusznikarzy; 

2)   ust. 2 pkt 2 - nie dotyczy przedsiębiorcy wykonującego pośrednictwo lub obrót bez prawa 

magazynowania. 
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4. Potwierdzeniem przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania 

działalnością gospodarczą w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1, jest odbycie 

szkolenia na koszt osoby szkolącej się. 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 273 i 

822 oraz z 2015 r. poz. 1893)  

 

Art. 29. 

1. O wydanie licencji może ubiegać się osoba, jeżeli: 

1)   posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów 

prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności 

gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   ukończyła 21 lat; 

3)   posiada wykształcenie co najmniej [średnie] < średnie lub średnie branżowe>; 

4)   ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

5)   nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

6)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

7)   nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, 

prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej 

Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat; 

8)   posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji 

właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie 

posiadanych informacji przez Policję albo - w przypadku obywatela innego państwa - 

przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na 

miejsce jej zamieszkania; 

9)   posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, 

stwierdzoną orzeczeniem lekarskim; 
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10)  legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień 

ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących 

prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w 

zakresie usług detektywistycznych. 

2. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6 i 10, potwierdzają odpowiednio: pisemne 

oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji oraz zaświadczenie o 

niekaralności, zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, albo 

decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa. Dokumenty te osoba 

ubiegająca się o wydanie licencji jest obowiązana złożyć wraz z wnioskiem o jej wydanie. 

3. (uchylony). 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

składania wniosku o wydanie licencji oraz dokumenty potwierdzające spełnienie 

wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, uwzględniając potrzebę zapewnienia 

sprawności postępowania. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania 

w zakresie szkolenia, w tym szczegółową tematykę i formę jego prowadzenia, jednostki 

właściwe do jego prowadzenia i wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, mając na 

względzie zapewnienie właściwego szkolenia detektywa, prawidłowego wykonywania 

usług detektywistycznych i wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej ustawy 

oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. 

 

 

 

USTAWA  z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 

2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250)  

 

Art. 144. 

 1. Z uiszczania należności zwolnione są: 

1)   łodzie sportowo-turystyczne i inne małe statki (do 15 ton nośności lub służące do 

przewozu nie więcej niż 12 pasażerów); zwolnienie nie dotyczy należności za korzystanie 

ze śluz lub pochylni; 
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2)   statki jednostek organizacyjnych właściciela wód lub urządzeń wodnych zlokalizowanych 

na wodach oraz jednostek państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej; 

3)   statki jednostek sił zbrojnych, jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych, 

Służby Celnej oraz jednostek ratowniczych; 

4)   statki urzędów żeglugi śródlądowej; 

5)   statki Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej; 

6)   statki urzędów morskich; 

7)   promy leżące w ciągach dróg publicznych. 

2. Od uczniów [szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

ogólnokształcących i zawodowych] < szkół podstawowych i szkół 

ponadpodstawowych> oraz od studentów szkół wyższych należności za śluzowanie 

obniża się o połowę. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 133, z późn. zm.)  

Art. 158. 

§ 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto: 

1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 

2)   jest nieskazitelnego charakteru; 

3)   ukończył 30 lat; 

4)   jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania 

co najmniej od roku; 

5)   nie przekroczył 70 lat; 

6)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika; 

7)   posiada co najmniej wykształcenie [średnie] < średnie lub średnie branżowe>. 

§ 2. (uchylony) 

§ 3. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba 

wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. 

 

 

 



- 188 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 795 i 1689)  

 

Art. 84. 

1. Do pełnienia funkcji kuratora społecznego może być powołany ten, kto: 

1)   odpowiada warunkom określonym w art. 5 ust. 1 pkt 1-3; 

2)   posiada co najmniej wykształcenie [średnie] < średnie lub średnie branżowe> i 

doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub 

wychowawczej; 

3)   złożył informację z Krajowego Rejestru Karnego, która jego dotyczy. 

2. Kuratora społecznego powołuje, zawiesza w czynnościach i odwołuje prezes sądu 

rejonowego na wniosek kierownika zespołu. 

3. Kurator społeczny pełni swą funkcję społecznie w jednym zespole. 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 904 i 960)  

 

Art. 44. 

Służbę w ABW albo AW może pełnić osoba: 

1)   
(46)

 posiadająca obywatelstwo polskie; 

2)   korzystająca z pełni praw publicznych; 

3)   wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną; 

4)   dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach 

o ochronie informacji niejawnych; 

5)   posiadająca co najmniej [średnie wykształcenie] < wykształcenie średnie lub średnie 

branżowe> i  określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do 

służby w formacjach uzbrojonych, wymagających szczególnej dyscypliny służbowej, 

której gotowa jest się podporządkować. 

 

Art. 134a. 

1. W przypadku funkcjonariusza, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą, każdemu z 

dzieci będących na jego utrzymaniu, które w dniu jego śmierci spełniały warunki do 



- 189 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

uzyskania renty rodzinnej, Szef właściwej Agencji przyznaje pomoc finansową na 

kształcenie, ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie właściwej Agencji. 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, przysługuje uczniom [ponadgimnazjalnych] < 

ponadpodstawowych> szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom zakładów kształcenia 

nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, oraz studentom szkół wyższych 

do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia. 

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla każdej Agencji, 

wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, szczegółowe warunki i tryb jej przyznawania, 

uwzględniając poziom kształcenia i rodzaj szkoły. 

 

 

 

USTAWA  z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 544, 1250 i 1579)  

 

Art. 11. 

 1. Pozwolenia udziela się: 

1)   przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, który: 

a)  posiada co najmniej wykształcenie [średnie] < średnie lub średnie branżowe>, 

b)  ma pełną zdolność do czynności prawnych, 

c)  nie wykazuje zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 

r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), oraz istotnych 

zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, 

d)  nie był skazany prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o 

takie przestępstwo lub wykroczenie, 

e)  nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez Krajowy 

Rejestr Sądowy, 

f)  udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, o 

których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4, poprzez dołączenie opinii, o której mowa w art. 12, 

g)  zatrudnia osoby spełniające warunki, o których mowa w art. 19, w zakresie dostępu do 

materiałów wybuchowych; 
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2)   przedsiębiorcy innemu niż osoba fizyczna. 

2. Pozwolenia udziela się przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli: 

1)   nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez Krajowy 

Rejestr Sądowy; 

2)   udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, o 

których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4, poprzez dołączenie opinii, o której mowa w art. 12; 

3)   zatrudnia osoby spełniające warunki, o których mowa w art. 19, w zakresie dostępu do 

materiałów wybuchowych. 

3. Wymagania, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio do jednostek naukowych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904 i 1361) 

 

Art. 95. 

1. Świadectwem kwalifikacji jest dokument stwierdzający posiadanie określonych 

kwalifikacji i upoważniający do wykonywania określonych czynności lotniczych. 

2. Świadectwa kwalifikacji wydawane są dla następujących specjalności personelu 

lotniczego: 

1)   pilot lotni; 

2)   pilot paralotni; 

3)   pilot motolotni; 

4)   pilot statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg; 

5)   (uchylony); 

5a)  operator bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż 

rekreacyjne lub sportowe; 

6)   skoczek spadochronowy; 

7)  mechanik poświadczenia obsługi spadochronu, lotni, paralotni, motolotni, statku 

powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg lub bezzałogowego 

statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe; 

8)   informator służby informacji powietrznej; 

9)   informator lotniskowej służby informacji powietrznej. 



- 191 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3. W celu uzyskania świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego osoba ubiegająca 

się o nie musi spełnić następujące wymagania w zakresie wieku lub wykształcenia: 

1)   pilot lotni - ukończone 15 lat; 

2)   pilot motolotni - ukończone 15 lat; 

3)   pilot paralotni - ukończone 15 lat; 

4)   pilot statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg - 

ukończone 16 lat; 

5)   skoczek spadochronowy - ukończone 16 lat; 

6)   operator bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne 

lub sportowe - ukończone 18 lat; 

7)   mechanik poświadczenia obsługi statków powietrznych, o którym mowa w ust. 2 pkt 7 - 

ukończone 18 lat; 

8)   informator służby informacji powietrznej - ukończone 18 lat, posiadanie co najmniej 

[średniego wykształcenia] < wykształcenia średniego lub średniego branżowego>; 

9)   informator lotniskowej służby informacji powietrznej - ukończone 18 lat, posiadanie co 

najmniej [średniego wykształcenia] <wykształcenia średniego lub średniego 

branżowego>. 

3a. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadectwo kwalifikacji członka personelu 

lotniczego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-4 i 6, jest małoletnia, warunkiem uzyskania 

takiego świadectwa jest zgoda opiekunów prawnych. 

4. Świadectwa kwalifikacji wydawane są przez Prezesa Urzędu. 

4a. Świadectwo kwalifikacji oraz inne dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje, 

wydane dla specjalności, o których mowa w ust. 2, przez właściwy organ państwa obcego, 

wymagają uznania przez Prezesa Urzędu, z zastrzeżeniem ust. 4b. 

4b. Świadectwo kwalifikacji oraz inne dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje, 

wydane dla specjalności, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 i 5a-7, przez właściwy organ 

lub uprawniony podmiot państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nie wymagają 

uznania przez Prezesa Urzędu. 

5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla poszczególnych rodzajów świadectw 

kwalifikacji, wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających 
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się o świadectwo kwalifikacji lub posiadających świadectwo kwalifikacji, mając na 

uwadze wymagania wynikające z przepisów międzynarodowych i specyfiki uprawnień 

związanych z danym świadectwem kwalifikacji. 

 

Art. 96. 

1. Licencja może być wydana osobie, która łącznie spełnia następujące warunki: 

1)   korzysta w pełni z praw publicznych; 

2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych albo uzyskała zgodę opiekunów prawnych - w 

przypadku osoby małoletniej; 

3)   (uchylony); 

4)   spełnia wymogi w zakresie wieku i wykształcenia; 

5)   odpowiada wymaganiom w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej, określonym na 

podstawie art. 104 ust. 2, potwierdzonym orzeczeniem o braku przeciwwskazań do 

wykonywania funkcji członka personelu lotniczego, o którym mowa w art. 110; 

6)   spełnia wymagania i warunki, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 104 

ust. 1 pkt 3 i ust. 3, dotyczące ukończenia szkolenia lotniczego, praktyki lotniczej oraz 

posiadanej wiedzy i umiejętności; 

7)   uzyskała pozytywny wynik z egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 99 ust. 1. 

1a. Licencja nie może być wydana osobie, w stosunku do której prokurator postanowił 

zastosować środek zapobiegawczy polegający na obowiązku powstrzymania się od 

prowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych lub od prowadzenia 

wszelkiego rodzaju pojazdów w ruchu powietrznym albo w stosunku do której 

prawomocnym wyrokiem sądu orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, 

w okresie obowiązywania tego środka lub zakazu. 

2. W celu uzyskania licencji członka personelu lotniczego osoba ubiegająca się o nią musi 

spełnić następujące wymagania dla poszczególnych specjalności w zakresie wieku lub 

wykształcenia: 

1)   pilot szybowcowy - ukończone 16 lat, a jeżeli z licencji wynika uprawnienie do 

wykonywania zawodowego czynności pilota - ukończone 18 lat; 

2)   pilot szybowcowy z licencją krajową - ukończone 15 lat; 

3)   pilot turystyczny, bez względu na kategorię statku powietrznego, którego dotyczy licencja 

- ukończone 17 lat; 

4)   pilot samolotowy z licencją krajową - ukończone 16 lat; 
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5)   pilot zawodowy, bez względu na kategorię statku powietrznego, którego dotyczy licencja 

- ukończone 18 lat; 

6)   pilot liniowy, bez względu na kategorię statku powietrznego, którego dotyczy licencja - 

ukończone 21 lat; 

7)   pilot balonu wolnego - ukończone 17 lat, a jeżeli z jego licencji wynika uprawnienie do 

wykonywania zawodowego czynności pilota - ukończone 18 lat; 

8)   mechanik lotniczy obsługi technicznej - ukończone 18 lat; 

[9)   kontroler ruchu lotniczego - ukończone 21 lat, wykształcenie co najmniej średnie oraz 

świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości; 

10)  praktykant - kontroler ruchu lotniczego - ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej 

średnie oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego lub egzaminu 

dojrzałości;] 

<9) kontroler ruchu lotniczego – ukończone 21 lat, oraz: 

a) wykształcenie co najmniej średnie oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu 

maturalnego lub egzaminu dojrzałości, albo 

b) wykształcenie co najmniej średnie branżowe oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu 

egzaminu maturalnego; 

10) praktykant – kontroler ruchu lotniczego – ukończone 18 lat, oraz: 

a) wykształcenie co najmniej średnie oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu 

maturalnego lub egzaminu dojrzałości, albo 

b) wykształcenie co najmniej średnie branżowe oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu 

egzaminu maturalnego;> 

11)  pozostałe specjalności członków personelu lotniczego - ukończone 18 lat, z wyjątkiem 

osób, o których mowa w art. 94 ust. 9, dla których wymagania mogą być obniżone do 

ukończenia 16 lat. 

3. Prezes Urzędu wydaje, odmawia wydania, uznaje, zawiesza uznanie, przywraca uznanie, 

odmawia uznania, cofa uznanie, cofa, zawiesza, przywraca i zmienia licencje w drodze 

decyzji administracyjnych. 

4. Prezes Urzędu może upoważnić pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu 

decyzji administracyjnych w sprawach, o których mowa w ust. 3. 

5. Licencja wydana lub potwierdzona przez właściwy organ państwa obcego wymaga uznania 

przez Prezesa Urzędu, z zastrzeżeniem ust. 5b. 
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5a. Licencja wydana lub potwierdzona przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym dla specjalności personelu lotniczego, o których mowa w art. 94 ust. 6 pkt 

1, 4 i 4a, jest uznawana w Rzeczypospolitej Polskiej za ważną na równi z licencją polską, 

chyba że wymagania stawiane przy jej wydaniu były łagodniejsze od stawianych w 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

5b. Nie wymaga uznania przez Prezesa Urzędu licencja: 

1)   wydana lub potwierdzona przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, zgodnie z przepisami Załącznika 1 do Konwencji, o której mowa w art. 3 

ust. 2, na podstawie której będą wykonywane niezarobkowe czynności lotnicze, w lotach 

VFR w dzień w załodze jednoosobowej; 

2)   wydana lub potwierdzona przez właściwy organ państwa obcego, zgodnie z 

wymaganiami międzynarodowymi ustanowionymi przez Zrzeszenie Władz Lotniczych 

(JAA) albo EASA. 

6. Zawieszenie licencji i wynikających z niej uprawnień lub niektórych wynikających z niej 

uprawnień ma charakter okresowy. 

 

 

 

USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych 

operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1414) 

 

Art. 7. 

1. Wartość nakładów inwestycyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 3, poniesionych na środki 

trwałe oraz środki trwałe w budowie wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1, stanowi, wyrażona 

w euro, przeliczona stosownie do postanowień ust. 2 i 3, suma: 

1)   kosztów ich wytworzenia; 

2)   ceny ich nabycia; 

3)   ceny sprzedaży netto tych środków - w przypadku przejęcia aportu w formie rzeczowej 

lub w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. 



- 195 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2. Wartość nakładów inwestycyjnych operatora przelicza się, przyjmując jako 1 euro: 

1)   każde 1 euro nakładów inwestycyjnych poniesionych na obszarze miast liczących w dniu 

wejścia w życie ustawy 100 000 mieszkańców i więcej; 

2)   każde 0,5 euro nakładów inwestycyjnych poniesionych na obszarze miast liczących w 

dniu wejścia w życie ustawy mniej niż 100 000 mieszkańców; 

3)   każde 0,4 euro nakładów inwestycyjnych poniesionych na obszarach powiatów (gmin) 

zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym lub zagrożonych 

strukturalną recesją i degradacją społeczną w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1994 

r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. poz. 514, z późn. zm.)
(2)

 

w przypadku, kiedy źródłem finansowania są wyłącznie środki własne operatora lub 

kredyty komercyjne lub komercyjne papiery wartościowe; 

4)   każde 0,35 euro nakładów inwestycyjnych poniesionych na obszarach wiejskich; 

5)   każde 0,25 euro nakładów inwestycyjnych poniesionych: 

a)  na obszarach powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem 

strukturalnym lub zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną w przypadku 

kiedy źródłem finansowania są przynajmniej w 25% środki pochodzące z pomocy 

bezzwrotnej międzynarodowych instytucji finansowych, których Rzeczpospolita Polska 

jest członkiem lub z którymi podpisała umowę o współpracy, 

[b)  bezpośrednio w związku z uruchomieniem szerokopasmowego dostępu do internetu w 

szkołach i placówkach oświatowych w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010).] 

< b) bezpośrednio w związku z uruchomieniem szerokopasmowego dostępu do 

internetu w szkołach i placówkach oświatowych w rozumieniu ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …).> 

3. Wartość nakładów inwestycyjnych przelicza się według średniego kursu euro, ustalanego 

przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego 

miesiąc, w którym nastąpi złożenie dokumentacji, o której mowa w art. 8. 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych 

i mundurach górniczych (Dz. U. poz. 449 oraz z 2016 r. poz. 266) 
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Art. 4. 

 1. Stopnie generalnego dyrektora górniczego i dyrektora górniczego mogą być nadawane 

osobom posiadającym wyższe wykształcenie. 

2. Stopnie inżyniera górniczego mogą być nadawane osobom posiadającym wyższe 

wykształcenie. 

3. Stopnie technika górniczego mogą być nadawane osobom posiadającym [średnie 

wykształcenie] < wykształcenie średnie lub średnie branżowe>. 

4. Stopnie górnika mogą być nadawane osobom posiadającym kwalifikacje górnicze. 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727) 

 

Art. 22. 

 1. Prezes UTK jest organem właściwym do wydawania, przedłużania ważności, zawieszania, 

przywracania i cofania licencji maszynisty oraz aktualizacji danych zawartych w licencji 

maszynisty i wydawania jej wtórników. 

2. Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która: 

1)   nie była karana za przestępstwo umyślne; 

2)   ukończyła 20 lat; 

3)   ma co najmniej wykształcenie [zasadnicze zawodowe] < zasadnicze zawodowe lub 

zasadnicze branżowe>; 

4)   spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 22a ust. 11 pkt 2; 

5)   odbyła szkolenie i zdała egzamin maszynisty. 

2a. Z obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, zwolnieni są kandydaci na 

maszynistów ubiegający się o uzyskanie licencji maszynisty, którzy: 

1)   posiadają dyplom albo inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 

zawodach, w których programy kształcenia zawierają zagadnienia z zakresu budowy 

pojazdów szynowych, ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej, lub 

2)   ukończyli studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia 

z zakresu budowy pojazdów szynowych, ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej. 
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2b. Niekaralność, o której mowa w ust. 2 pkt 1, powinna być potwierdzona złożeniem przez 

kandydata na maszynistę ubiegającego się o uzyskanie licencji maszynisty oświadczenia o 

niekaralności. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. 

2c. Posiadacz licencji maszynisty poddaje się badaniom lekarskim i psychologicznym oraz 

uzyskuje orzeczenie lekarskie potwierdzające spełnienie wymagań zdrowotnych, 

fizycznych i psychicznych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22a ust. 

11 pkt 2. W przypadku nieuzyskania orzeczenia lekarskiego licencja maszynisty traci 

ważność. 

2d. Badania, o których mowa w ust. 2c, przeprowadza się co: 

1)   24 miesiące - do ukończenia 55. roku życia, 

2)   12 miesięcy - po ukończeniu 55. roku życia 

- chyba że orzeczenie lekarskie wskazuje krótszy okres. 

2e. Maszynista posiadający aktualne orzeczenie lekarskie potwierdzające spełnienie wymagań 

zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania albo zachowania 

ważności świadectwa maszynisty, jest zwolniony z obowiązku, o którym mowa w ust. 2c. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. Licencja maszynisty jest wydawana, w drodze decyzji, na okres 10 lat, zgodnie ze wzorem 

określonym w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 36/2010 z dnia 3 grudnia 

2009 r. w sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty, świadectw 

uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających oraz wniosków 

o wydanie licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 13 z 19.01.2010, str. 1), zwanego dalej 

"rozporządzeniem (UE) nr 36/2010". Po upływie tego okresu Prezes UTK, na wniosek 

posiadacza licencji maszynisty, w drodze decyzji, przedłuża jej ważność, wydając nowy 

dokument na kolejne 10 lat od dnia upływu terminu ważności dotychczasowej licencji 

maszynisty, po uprzednim sprawdzeniu ważności orzeczenia lekarskiego 

potwierdzającego spełnienie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, 

niezbędnych do uzyskania albo zachowania ważności licencji maszynisty lub świadectwa 

maszynisty. 
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6. Prezes UTK, w drodze decyzji, zawiesza licencję maszynisty osobie, która przestała 

czasowo spełniać warunki określone w ust. 2 pkt 4. 

6a. Prezes UTK, w drodze decyzji, przywraca licencję maszynisty, która została zawieszona, 

jeżeli jej posiadacz uzyskał orzeczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 5. 

7. Prezes UTK, w drodze decyzji, cofa licencję maszynisty osobie, która przestała spełniać 

warunek określony w ust. 2 pkt 1 lub trwale przestała spełniać warunek określony w ust. 2 

pkt 4. 

8. Decyzjom, o których mowa w ust. 6-7 i 12, Prezes UTK nadaje rygor natychmiastowej 

wykonalności. 

8a. Posiadacz licencji maszynisty jest obowiązany zawiadomić Prezesa UTK o utracie tego 

dokumentu, jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność, a także o zmianie 

stanu faktycznego wymagającej aktualizacji danych w nim zawartych, w terminie 30 dni 

od dnia zaistnienia tego zdarzenia. 

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 8a, Prezes UTK, na podstawie wniosku, wydaje na 

okres pozostający do końca okresu ważności dotychczasowej licencji maszynisty wtórnik 

licencji maszynisty, a w przypadku aktualizacji danych zawartych w tym dokumencie - 

nową licencję maszynisty. 

9a. Posiadacz licencji maszynisty, który po wydaniu wtórnika licencji maszynisty odzyskał 

utracony dokument, jest obowiązany zwrócić ten dokument Prezesowi UTK. 

10. O zawieszeniu, cofnięciu licencji maszynisty lub aktualizacji danych zawartych w 

licencji, Prezes UTK niezwłocznie zawiadamia przewoźnika kolejowego lub zarządcę 

infrastruktury kolejowej, u którego maszynista jest zatrudniony lub na którego rzecz 

świadczy usługi. 

11. Jeżeli licencja maszynisty została wydana przez organ innego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, Prezes UTK, w przypadku stwierdzenia, że maszynista nie spełnia 

warunków określonych w ust. 2, zwraca się do tego organu z wnioskiem o 

przeprowadzenie kontroli lub o zawieszenie licencji maszynisty. O fakcie tym 

powiadamia Komisję Europejską. 

12. Prezes UTK, w drodze decyzji, może wydać zakaz prowadzenia pociągu lub pojazdu 

kolejowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez maszynistę, o którym mowa w 

ust. 11, w okresie rozpatrywania wniosku, jeżeli jest to uzasadnione względami 

bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 
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13. W przypadku wniosku organu z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej o 

przeprowadzenie kontroli lub o zawieszenie licencji maszynisty, Prezes UTK rozpatruje 

wniosek w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania. O sposobie załatwienia wniosku Prezes 

UTK powiadamia właściwy organ tego państwa i Komisję Europejską. 

14. Licencje maszynistów wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej są 

ważne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

15. Na odcinkach linii kolejowych obejmujących przejścia graniczne z państwami 

sąsiadującymi z Rzecząpospolitą Polską, nienależącymi do Unii Europejskiej, pociągi lub 

pojazdy kolejowe prowadzi się zgodnie z międzynarodowymi porozumieniami lub 

umowami dwustronnymi. 

Art. 59. 

1. Zarządca lub kilku zarządców wspólnie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

transportu wydaną w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych 

tworzą straż ochrony kolei, działającą na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, 

oraz powołują komendanta straży ochrony kolei. 

2. Zgodę, o której mowa w ust. 1, wydaje się w drodze decyzji. 

3. Koszty związane z funkcjonowaniem straży ochrony kolei pokrywane są przez zarządcę 

lub zarządców. 

4. Funkcjonariuszem straży ochrony kolei może być osoba, która: 

1)   posiada obywatelstwo polskie; 

2)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

3)   posiada co najmniej wykształcenie [średnie] < średnie lub średnie branżowe>; 

4)   ma uregulowany stosunek do służby wojskowej; 

5)   cieszy się nienaganną opinią; 

6)   posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych; 

7)   nie była karana za przestępstwa umyślne. 

5. Dopuszczenie funkcjonariusza straży ochrony kolei do wykonywania zadań z użyciem 

broni palnej następuje na wniosek komendanta straży ochrony kolei, w drodze decyzji, 

wydanej przez właściwy organ Policji. 

6. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy zakres działania oraz sposób organizacji straży ochrony kolei, 

2)   (uchylony), 
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3)   szczegółowe warunki, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, 

zasady oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz tryb i jednostki uprawnione 

do orzekania o tej zdolności 

- biorąc pod uwagę zadania oraz zasady działania straży ochrony kolei. 

7. (uchylony). 

8. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, przepisy porządkowe obowiązujące na 

obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, uwzględniając warunki 

i wymagania funkcjonowania transportu kolejowego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 

803 oraz z 2016 r. poz. 585, 1159 i 1579) 

 

Art. 6. 

1. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem 

wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których 

łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje 

rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona 

jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą 

przez ten okres osobiście to gospodarstwo. 

2. Uważa się, że osoba fizyczna: 

1)   osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli: 

a)  pracuje w tym gospodarstwie, 

b)  podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym 

gospodarstwie; 

2)   posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała: 

a)  wykształcenie rolnicze [zasadnicze zawodowe, średnie] < zasadnicze zawodowe, 

zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe> lub wyższe lub 

b)  tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie 

przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy 

w rolnictwie, lub 
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c)  wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w 

rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe 

w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie [średnie] < średnie lub średnie 

branżowe> inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub 

d)  wykształcenie [podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe] < podstawowe, 

gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe> inne niż rolnicze i 

posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie. 

3. Za staż pracy, o którym mowa w ust. 2, uznaje się okres, w którym osoba fizyczna: 

1)   podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub 

2)   prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 

ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot 

samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub 

3)   była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej 

umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub 

4)   wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze 

członka spółdzielni produkcji rolnej, lub 

5)   odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), 

obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. 

4. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 5 ust. 2 i 3. 

Art. 7. 

1. Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie 

prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta). 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. 
(30)

 Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt 

stały. 

5. Dowodem potwierdzającym spełnienie warunku określonego: 

1)   w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym powierzchni użytków rolnych jest 

oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu; 
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2)   w art. 5 ust. 1 pkt 2 jest oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu, 

poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

6. Przy zawieraniu umowy, w wyniku której następuje przeniesienie własności nieruchomości 

rolnej, nabywca jest obowiązany do przedłożenia dowodów, o których mowa w ust. 1, 4, 5 

i 9 oraz przepisach wydanych na podstawie ust. 8 pkt 5, albo złożenia oświadczenia, że 

nie spełnia warunków określonych w art. 5 i 6. W oświadczeniu tym należy podać łączną 

powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest 

właścicielem, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. 

7. Dowody, o których mowa w ust. 1, 4, 5 i 9, w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 pkt 

5, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, stanowią załączniki do umowy, w wyniku 

której następuje przeniesienie własności nieruchomości rolnej. 

8. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wykaz kierunków studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie 

wykształcenia wyższego rolniczego, 

2)   wykaz zawodów, których posiadanie uznaje się za wykształcenie [średnie rolnicze lub 

wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze] < średnie rolnicze, średnie branżowe 

rolnicze, zasadnicze zawodowe rolnicze lub zasadnicze branżowe rolnicze>, 

3)   zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te 

studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem, 

4)   wykaz tytułów kwalifikacyjnych, tytułów zawodowych oraz tytułów zawodowych mistrza 

w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej, 

5)   rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa 

w art. 6 ust. 2 pkt 2 

- mając na względzie wykonywanie działalności rolniczej przez osoby posiadające 

kwalifikacje rolnicze. 

9. Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również 

odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) 
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Art. 33a. 

1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego: 

1)   w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 23, w szczególności 

niezamieszczenia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw zabezpieczenia społecznego w terminie sprawozdania finansowego i 

merytorycznego, lub zamieszczenia sprawozdań niekompletnych, lub budzących 

wątpliwości co do prawidłowości działalności organizacji pożytku publicznego, wzywa 

organizację pożytku publicznego do zaniechania naruszeń oraz przedstawienia 

niezbędnych wyjaśnień; 

2)   w przypadku niezastosowania się organizacji do wezwania w terminie 30 dni od jego 

otrzymania, występuje do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji, o której mowa w 

art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3. 

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie również w przypadkach: 

1)   prowadzenia zbiórki publicznej bez wymaganego zgłoszenia lub nienadesłania do 

ministra właściwego do spraw administracji publicznej sprawozdania z przeprowadzonej 

zbiórki publicznej lub sprawozdania ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar; 

2)   nienadesłania informacji o rozliczeniu środków pochodzących ze zbiórki publicznej lub 

informacji o otrzymanych darowiznach, o których mowa w ustawie z dnia 15 lutego 1992 

r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.); 

3)   prowadzenia: 

[a)  placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub osobom w podeszłym wieku, centrum integracji społecznej, domów pomocy 

społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-

terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, określonych w przepisach o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz szkół lub placówek publicznych 

określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010), bez zezwolenia,] 

<a) placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centrum integracji społecznej, 

domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych 

placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, 

określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz 
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szkół lub placówek publicznych określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …), bez zezwolenia,> 

b)  podmiotu wykonującego działalność leczniczą bez uzyskania wymaganego wpisu do 

rejestru w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 

4)   posiadania zaległości podatkowych stwierdzonych prawomocną decyzją lub tytułem 

wykonawczym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, 868, 1228, 1244 i 1579), w 

wysokości przekraczającej wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 

sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 

rok poprzedni, jeżeli zaległość ta istnieje co najmniej 6 miesięcy; 

5)   niewypełniania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 

299 i 615); 

6)   naruszenia przepisów związanych z korzystaniem z uprawnień, o których mowa w art. 24; 

7)   niewykonania wyroku sądu powszechnego lub administracyjnego; 

8)   posiadania zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w wysokości 

przekraczającej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 

poprzedni. 

3. W przypadku powtarzającego się wykorzystywania otrzymanych dotacji niezgodnie z 

przeznaczeniem stwierdzonego decyzją organów administracji publicznej lub 

prawomocnym orzeczeniem sądu, minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego może wystąpić do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji, o której 

mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3. 

4. Właściwe organy udzielają ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego 

informacji o naruszeniach, o których mowa w ust. 2 i 3. Informacje te są przekazywane z 

urzędu w terminie 30 dni, licząc od dnia stwierdzenia tych naruszeń. 

5. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przepisy działu I 

rozdziału 8 Kodeksu postępowania administracyjnego. 
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USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1450 oraz z 2015 r. poz. 1844 i 1893) 

Art. 9. 

 1. Czynności agencyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę fizyczną, która 

spełnia łącznie następujące warunki: 

1)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

2)   nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo: 

a)  przeciwko życiu i zdrowiu, 

b)  przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, 

c)  przeciwko ochronie informacji, 

d)  przeciwko wiarygodności dokumentów, 

e)  przeciwko mieniu, 

f)  przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

g)  przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, 

h)  skarbowe; 

3)   daje rękojmię należytego wykonywania czynności agencyjnych; 

4)   posiada co najmniej [średnie wykształcenie] <wykształcenie średnie lub średnie 

branżowe>; 

5)   zdała egzamin przeprowadzony przez zakład ubezpieczeń. 

1a. Warunki, o których mowa w ust. 1, powinni spełniać również: 

1)   agenci ubezpieczeniowi będący osobami fizycznymi; 

2)   w przypadku agentów ubezpieczeniowych będących spółkami nieposiadającymi 

osobowości prawnej: 

a)  wspólnicy tych spółek, o ile są osobami fizycznymi, 

b)  w przypadku gdy wspólnikami tych spółek są osoby prawne - co najmniej połowa ich 

członków zarządu; 

3)   w przypadku agentów ubezpieczeniowych będących osobami prawnymi - co najmniej 

połowa ich członków zarządu. 

1b. Do osób mających wykonywać czynności agencyjne w bankach, spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych lub u innych podmiotów jedynie w odniesieniu do umów 

ubezpieczenia zawieranych przez te podmioty lub za ich pośrednictwem oraz do osób, o 

których mowa w ust. 1a, stosuje się szczególne zasady w zakresie spełniania przez te 
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osoby warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5. Zastosowanie szczególnych zasad może 

polegać na ograniczeniu zakresu obowiązujących tematów egzaminu. 

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   zakres obowiązujących tematów egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, i tryb jego 

przeprowadzania, 

2)   rodzaje innych niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe podmiotów, w 

których do osób mających wykonywać czynności agencyjne stosuje się szczególne 

zasady, o których mowa w ust. 1b, 

3)   szczególne zasady, o których mowa w ust. 1b 

-   z uwzględnieniem konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu kwalifikacji osób 

wykonujących czynności agencyjne. 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, 

z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783) 

 

Uwaga: 

użyte w art. 71 w ust. 1 w pkt 1 w lit. g, w ust. 3 w pkt 1 oraz w ust. 4 w pkt 2, 

w różnej liczbie i przypadku, wyrazy [szkoła podstawowa, gimnazjum lub 

szkoła ponadgimnazjalna] zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i 

przypadku wyrazami <szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa>. 

 

Art. 71. 

1. Pomoc socjalna obejmuje: 

1)   pomoc udzielaną w ośrodku, w tym: 

a)  zakwaterowanie, 

b)  całodzienne wyżywienie zbiorowe lub ekwiwalent pieniężny w zamian za wyżywienie, 

c)  kieszonkowe na drobne wydatki osobiste, 

d)  stałą pomoc pieniężną na zakup środków czystości i higieny osobistej albo środki 

czystości i higieny osobistej, 

e)  jednorazową pomoc pieniężną lub bony towarowe na zakup odzieży i obuwia, 
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f)  naukę języka polskiego i podstawowe materiały niezbędne do nauki tego języka, 

g)  pomoce dydaktyczne dla dzieci korzystających z nauki i opieki w publicznych 

placówkach, szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych, 

h)  pokrycie, w miarę możliwości, kosztów zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych 

dzieci, 

i)  finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego: 

–  w celu wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, 

–  w celu leczenia lub poddania się szczepieniom ochronnym, 

–  w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach albo 

2)   pomoc udzielaną poza ośrodkiem, polegającą na wypłacie świadczenia pieniężnego na 

pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z 

wyłączeniem kosztów opieki medycznej, zwaną dalej "świadczeniem pieniężnym". 

2. Całodzienne wyżywienie zbiorowe, z którego korzysta małoletnie dziecko cudzoziemca, 

powinno być dostosowane do jego wieku. 

3. Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b: 

1)   przysługuje w zamian za wyżywienie dziecka do ukończenia przez nie 6 lat lub ucznia 

szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej; 

2)   może być przyznany, jeżeli wymagają tego względy organizacyjne. 

4. Cudzoziemcom otrzymującym pomoc socjalną w postaci świadczenia pieniężnego 

przysługuje: 

1)   pomoc w formie nauki języka polskiego i podstawowych materiałów niezbędnych do 

nauki tego języka; 

2)   pomoce dydaktyczne dla dzieci korzystających z nauki i opieki w publicznych 

placówkach, szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych; 

3)   pokrycie, w miarę możliwości, kosztów zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych 

dzieci; 

4)   finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego: 

a)  w celu wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, 

b)  w celu leczenia lub poddania się szczepieniom ochronnym, 

c)  w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

 

 

 



- 208 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1330) 

 

Art. 37a. 

1. Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, 

prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła 

studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i 

restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów 

drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, 

przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach 

restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach 

wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych 

do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1. 

2. W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w ust. 1, 

pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, 

prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która posiada: 

1)   świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo 

wykształcenie [średnie]  <średnie lub średnie branżowe> i dyplom potwierdzający 

posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub 

2)   dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie 

– oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach 

restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach 

wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych 

do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują prace konserwatorskie, 

prace restauratorskie lub badania konserwatorskie, prowadzone przy zabytkach wpisanych 

do rejestru. 

 


