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USTAWA 

z dnia 25 lipca 2008 r.  

 

o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela  
oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 

 

Art. 1. 

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

1) w art. 3:  

a) po pkt 2d dodaje się pkt 2e i 2f w brzmieniu:  

„2e) szkole rolniczej – należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną 
kształcącą wyłącznie w zawodach dla rolnictwa, dla których, zgodnie z 
klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 
24 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rolnic-
twa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub minister właściwy do 
spraw rynków rolnych; 

2f) szkole leśnej – należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną 
kształcącą wyłącznie w zawodach dla leśnictwa, dla których, zgodnie z 
klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 
24 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw śro-
dowiska;”, 

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) placówce rolniczej – należy przez to rozumieć placówki i ośrodki 
wymienione w art. 2 pkt 3a, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie 
wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych wyłącznie 
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 rolnictwa, minister właściwy do spraw 
rozwoju wsi lub minister właściwy do spraw rynków rolnych;”; 

2) w art. 5: 

a) w ust. 3d pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) może zakładać i prowadzić publiczne szkoły rolnicze oraz placówki 
rolnicze o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym;”, 

b) po ust. 5e dodaje się ust. 5f w brzmieniu: 

„5f. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 5e, strony mogą określić tryb 
przekazania mienia będącego odpowiednio we władaniu publicznych 
szkół rolniczych oraz placówek rolniczych o znaczeniu regionalnym i 

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

2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, 
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i 
Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, 
Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416.  

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 2008 
r. Nr 145, poz. 917, z 
2009 r. Nr 56, poz. 
458.  
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ponadregionalnym i publicznych szkół leśnych, niezbędnego do prawi-
dłowego wykonywania zadań, o których mowa w ust. 7.”; 

3) w art. 5c pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) art. 5 ust. 7, art. 36 ust. 2, art. 36a ust. 1, 2, 4, 4a, 5, 6 i 9, art. 38 ust. 1, art. 
39 ust. 4a i 5, art. 62 ust. 6 oraz art. 71c ust. 1 - wykonuje odpowiednio: 
wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa; 

3) art. 31 ust. 1 pkt 6a, art. 34 ust. 2, art. 34a, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 6, art. 41 
ust. 3, art. 58 ust. 3, art. 59 ust. 3 i 4, art. 67a ust. 3, 5 i 6, art. 71b ust. 2b 
oraz art. 77 ust. 6 - wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent mia-
sta), starosta, marszałek województwa.”; 

4) po art. 5d dodaje się art. 5e w brzmieniu: 

„Art. 5e. Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego, o któ-
rych mowa w art. 82 ust. 1 i 3-5, oraz zadania i kompetencje orga-
nu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa  w art. 85 
ust. 3 - wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), 
starosta, marszałek województwa.”; 

5) w art. 9a w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) inicjowanie lub organizowanie badań, analiz i innowacji w dziedzinie 
oceniania i egzaminowania;”; 

6) w art. 9c dodaje się ust. 9-12 w brzmieniu: 

„9. W przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 
1, w zakresie ustalonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 
pkt 4, biorą udział egzaminatorzy i nauczyciele; w przeprowadzaniu części 
ustnej egzaminu maturalnego mogą również brać udział nauczyciele aka-
demiccy. 

10. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zawiera z egzaminatorami, z 
zastrzeżeniem ust. 12, a w przypadku egzaminu maturalnego również z na-
uczycielami akademickimi biorącymi udział w przeprowadzaniu części ust-
nej egzaminu maturalnego, umowy określające zakres ich obowiązków oraz 
wysokość wynagrodzenia. 

11. Nauczyciele biorący udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów, o 
których mowa w art. 9 ust. 1, wykonują czynności związane z przeprowa-
dzaniem tego sprawdzianu i tych egzaminów w ramach czynności i zajęć, o 
których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Kar-
ta Nauczyciela, oraz ustalonego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 12. 

12. Nauczyciele, w tym nauczyciele będący egzaminatorami, biorący udział w 
przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego, wykonują czynności 
związane z przeprowadzaniem tej części egzaminu w ramach zajęć, o któ-
rych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela. W przypadku wykonywania tych czynności w wymiarze prze-
kraczającym tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których 
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycielowi 
przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe na zasadach okre-
ślonych w art. 35 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela.”;  

7) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozpo-
rządzenia: 

1) warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwo-
wych i innych druków szkolnych, sposób dokonywania sprostowań ich 
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treści i wydawania duplikatów, a także tryb i sposób dokonywania lega-
lizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, 

2) wysokość odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów 
państwowych i innych druków szkolnych oraz za dokonywanie legali-
zacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą 

 – uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego tworzenia doku-
mentacji przebiegu nauczania, oceniania wyników pracy dydaktyczno-
wychowawczej szkół i wyników sprawdzianu i egzaminów przeprowadza-
nych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, a także wymóg, aby wyso-
kość odpłatności za wykonywanie czynności, o których mowa w pkt 2, nie 
przewyższała kwoty opłaty skarbowej za legalizację dokumentu, określonej 
w przepisach o opłacie skarbowej.”; 

8) w art. 14b ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 14 ust. 
3, są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przed-
szkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole pod-
stawowej; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora 
szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji 
tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b; 

4) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o 
którym mowa w art. 16 ust. 7a - w przypadku dziecka realizującego 
obowiązek poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym.”;  

9) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu: 

„Art. 15a. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może określić, 
w drodze rozporządzenia, przypadki, w których do publicznej lub 
niepublicznej szkoły dla dorosłych, można przyjąć osobę, która 
ukończyła 16 lat, a w przypadku uczestników Ochotniczych Huf-
ców Pracy – 15 lat, biorąc pod uwagę opóźnienie w cyklu kształ-
cenia.”; 

10) w art. 16:  

a) po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu: 

„5b. Obowiązek, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązek szkolny i 
obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie od-
powiednio do przedszkola lub szkoły: 

1) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub 
porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szko-
ły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rzą-
dowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;  

2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Pol-
sce.”, 

b) po ust. 6a dodaje się ust. 6b w brzmieniu: 

„6b. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych 
oraz dyrektorzy placówek, o których mowa w ust. 5a pkt 2, osoby 
prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową, o której mowa 
w ust. 5a pkt 3, oraz pracodawcy, o których mowa w ust. 5a pkt 4, są 
obowiązani powiadomić wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), 
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na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 
lat, o przyjęciu go odpowiednio do szkoły, placówki, na zajęcia, o któ-
rych mowa w ust. 5a pkt 3, albo w celu przygotowania zawodowego, w 
terminie 14 dni od dnia przyjęcia absolwenta, oraz informować tego 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zmianach w spełnianiu obo-
wiązku nauki przez absolwenta gimnazjum, w terminie 14 dni od dnia 
powstania tych zmian.”; 

11) w art. 17 w ust. 3a pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opie-
kuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach okre-
ślonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem 
miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli 
dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowi  
prawni.”; 

12) art. 18-20 otrzymują brzmienie: 

„Art. 18. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obo-
wiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do 
szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia 
szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygoto-
wywanie się do zajęć; 

4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, 
dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie 
których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego 
spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b. 

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie 
wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której 
dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełnia-
nia obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie. 

3. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek 
nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w 
art. 16 ust. 8, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków 
nauki określonych w tym zezwoleniu.  

Art. 19. 1. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontro-
lują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w 
obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku 
nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy, w tym 
odpowiednio: 

1) kontrolują wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 
18 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, a także współdziałają z rodzicami w re-
alizacji obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 i 
ust. 3; 

2) prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz 
obowiązku nauki. 

2. Wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany prze-
kazywać dyrektorom publicznych szkół podstawowych i gimna-
zjów na obszarze gminy informacje o aktualnym stanie i zmia-
nach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat. 



©Kancelaria Sejmu  s. 5/18 

2012-01-11 

Art. 20. 1. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obo-
wiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w try-
bie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, 
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nie-
usprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co 
najmniej 50%: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu (oddziale 
przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej), 
szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej 
lub placówce; 

2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki przez uczęsz-
czanie na zajęcia lub w celu przygotowania zawodowego, o 
których mowa w art. 16 ust. 5a pkt 2 – 4.”; 

13) w art. 22:  

a) w ust. 1 pkt 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a) warunki i sposób wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszka-
łych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących nauczania języka 
polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów 
nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w syste-
mach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez 
organizacje społeczne zarejestrowane za granicą, uwzględniając w 
szczególności: 

a) kierowanie nauczycieli do pracy za granicą, 

b) przekazywanie niezbędnych podręczników i pomocy dydaktycz-
nych służących temu nauczaniu, 

c) organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego 
nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, 
geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych 
w języku polskim za granicą, 

d) organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci 
i młodzieży polonijnej;”, 

b)  w ust. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 13 w 
brzmieniu: 

„13) warunki wynagradzania egzaminatorów i nauczycieli akademickich, o 
których mowa w art. 9c ust. 10, uwzględniając zasadę, że wysokość 
wynagrodzenia określa się w relacji do minimalnej stawki wynagrodze-
nia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł za-
wodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, ustalonej na pod-
stawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela, oraz uwzględniając konieczność potwierdzenia przez dyrek-
tora szkoły udziału nauczyciela akademickiego w części ustnej egzami-
nu maturalnego.”, 

c) uchyla się ust. 2a; 

14) w art. 22a: 

a) uchyla się ust. 2c i 2d, 

b) w ust. 2e wyrazy „do dnia 31 marca” zastępuje się wyrazami „do dnia 15 
czerwca”, 

c) uchyla się ust. 2f i 2g; 
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15) w art. 32a ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W odniesieniu do publicznych szkół i placówek artystycznych minister wła-
ściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydaje, w poro-
zumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, przepi-
sy, o których mowa w art. 11 ust. 2 – z wyjątkiem przepisów określających 
warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych 
i innych druków szkolnych wydawanych przez okręgowe komisje egzami-
nacyjne, sposób dokonywania sprostowań ich treści i wydawania duplika-
tów oraz wysokość odpłatności za wydawanie duplikatów tych świadectw, 
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, a także tryb i sposób 
dokonywania legalizacji wydawanych przez okręgowe komisje egzamina-
cyjne dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz 
wysokość odpłatności za wykonywanie tych czynności – oraz art. 22 ust. 1 
pkt 1 i ust. 2 pkt 1-8.”; 

16) w art. 35: 

a) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Minister Sprawiedliwości i podporządkowane organy sprawują nadzór 
pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nielet-
nich, ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz nad szkołami w 
tych zakładach i schroniskach, a także nad szkołami i placówkami przy 
zakładach karnych i aresztach śledczych, z wyjątkiem nadzoru nad na-
uczaniem przedmiotów ogólnokształcących, który sprawuje kurator 
oświaty.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego, Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw rol-
nictwa, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właści-
wym do spraw gospodarki morskiej, ministrem właściwym do spraw 
transportu, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Mini-
strem Obrony Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegó-
łowe warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru pedagogicznego, 
wykaz stanowisk, o których mowa w ust. 5, kwalifikacje niezbędne do 
sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacje osób, o 
których mowa w ust. 5a, uwzględniając wymogi sprawności, skutecz-
ności i efektywności nadzoru pedagogicznego.”; 

17) w art. 36: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Szkołą lub placówką, za zgodą kuratora oświaty, a w przypadku szkoły 
i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7, dla 
uczniów szkół artystycznych – ministra właściwego do spraw kultury i 
ochrony dziedzictwa narodowego, może również kierować osoba nie-
będąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ 
prowadzący. Odpowiednio kurator oświaty i minister właściwy do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przy wyrażaniu zgo-
dy uwzględniają w szczególności posiadanie przez tę osobę wykształ-
cenia i przygotowania zawodowego odpowiadającego kierunkowi 
kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do 
szkół artystycznych – w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi, w drodze 
rozporządzenia, wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmu-
jąca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w po-
szczególnych typach szkół i rodzajach placówek, uwzględniając w 
szczególności kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w 
danej szkole lub placówce, przygotowanie w zakresie zarządzania, oce-
nę pracy i spełnianie warunków zdrowotnych do zajmowania stanowi-
ska kierowniczego.”;  

18) w art. 39 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i na-
uczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;”; 

19) w art. 40: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły lub placówki i 
wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce oraz pracowni-
cy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej 
nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi 
pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których 
praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. W ze-
braniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem do-
radczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na 
wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i in-
nych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których ce-
lem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i 
wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opie-
kuńczej szkoły lub placówki.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowa-
niem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydak-
tyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mo-
gą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedago-
giczny, z inicjatywy dyrektora szkoły lub placówki, rady szkoły lub 
placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 
1/3 członków rady pedagogicznej.”; 

20) w art. 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie-
ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą 
naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i in-
nych pracowników szkoły lub placówki.”; 

21) w art. 51: 

a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:  

„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. 
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 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 upo-
śledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głę-
bokim oraz uczniowie szkół i placówek określonych w przepisach wy-
danych na podstawie art. 55 ust. 6.”, 

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu:  

„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 pod-
stawie art. 53 ust. 6 udział rodziców w radzie szkoły lub placówki nie 
jest obowiązkowy.”,  

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. W szkołach artystycznych przepisy ust. 1a-1c i 9 stosuje się odpo-
wiednio.”; 

22) w art. 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rady szkoły lub placówki nie powołuje się w szkołach i placówkach, w któ-
rych 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.”; 

23) w art. 58 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jed-
nostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wymaga zezwolenia: 

1) właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której zada-
niem jest prowadzenie szkół i placówek publicznych danego typu, wy-
danego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w przypad-
ku szkół rolniczych i placówek rolniczych oraz szkół leśnych także po-
zytywnej opinii odpowiednio ministra właściwego do spraw rolnictwa 
lub ministra właściwego do spraw środowiska; 

2) w przypadku szkół artystycznych – ministra właściwego do spraw kul-
tury i ochrony dziedzictwa narodowego, wydanego w odniesieniu do 
szkół realizujących kształcenie ogólne po uzyskaniu pozytywnej opinii 
kuratora oświaty.”; 

24) w art. 59: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, może być zlikwidowana z 
końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnie-
niu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej 
szkole publicznej tego samego typu, a także odpowiednio o tym samym 
lub zbliżonym profilu kształcenia ogólnozawodowego albo kształcącej 
w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obo-
wiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawia-
domić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku 
szkoły dla dorosłych – uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz or-
gan wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do 
prowadzenia szkół danego typu.”, 

b) (uchylony), 

c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
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„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. Przepisu ust. 2 nie stosuje 
się.”; 

25) art. 64a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 64a. 1. Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimna-
zjalnej oraz szkoły artystycznej może z własnej inicjatywy lub na 
wniosek rady szkoły, rady rodziców, rady pedagogicznej lub sa-
morządu 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 ra-
dy pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. 

4. Dyrektor szkoły, w której wprowadzono obowiązek noszenia 
przez uczniów jednolitego stroju, może w uzgodnieniu z radą ro-
dziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej określić sytu-
acje, 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 two-
rzy się rad rodziców. 

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 stro-
ju, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 2.”; 

26) w art. 66: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor 
szkoły artystycznej nie realizującej kształcenia ogólnego, po zasięgnię-
ciu opinii rady pedagogicznej, może zezwolić uczniowi na indywidual-
ny program lub tok nauki realizowany pod opieką nauczyciela przed-
miotu głównego tego ucznia. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje 
w drodze decyzji administracyjnej.”, 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„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 skróco-
nym czasie.”; 
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27) art. 67a otrzymuje brzmienie: 

„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 wyna-
grodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagro-
dzeń 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 zwol-
nień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorga-
nizowano stołówkę.”; 

28) w art. 77a ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do publicznych placówek doskonalenia, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 3d pkt 2.”;  

29) w art. 78 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględni ponadto zadania, które 
mogą być realizowane wyłącznie przez placówki doskonalenia posiadające 
akredytację oraz publiczne placówki doskonalenia, o których mowa w art. 5 
ust. 3b pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 3d pkt 2.”; 

30) w art. 80: 

a) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu: 

„2c. Prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu teryto-
rialnego i osoby fizyczne publiczne przedszkola, 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 prowa-
dzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z bu-
dżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż 
kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem 
rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samo-
rządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca przedszkole, 
szkołę, ośrodek lub poradnię przedstawi organowi właściwemu do 
udzielenia dotacji planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wcze-
snym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września ro-
ku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację 
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowa-
dzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół w wysokości równej wydat-
kom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego sa-
mego typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu tery-
torialnego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia 
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szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej 
dla jednostek 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 jednostek samorządu terytorialne-
go.”; 

31) w art. 82 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. W przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej 
ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia 
działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca 
przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły pro-
wadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawo-
dów 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.”; 

32) w art. 83a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, 
oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 
1a, nie jest działalnością gospodarczą.”; 

33) art. 84a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 84a. Przepisy art. 67a ust. 1-3, 5 i 6 stosuje się odpowiednio do szkół 
niepublicznych.”; 

34) w art. 85 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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 klasyfi-
kacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust.1, 
ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia – także opi-
nię tego ministra, o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3.”; 

35) w art. 90 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe oraz ośrodki, o których mo-
wa w art. 2 pkt 5, a także niepubliczne poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, które, zgodnie z art. 71b ust. 2a, prowadzą wczesne wspoma-
ganie 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 jednostek samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba 
prowadząca przedszkole, szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi wła-
ściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę dzieci, które mają być ob-
jęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września 
roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.”; 

36) w art. 90d ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie 
dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy 
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i ko-
legiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i 
nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.”; 
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37) w art. 90g: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który 
uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania 
w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przy-
znaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może 
być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współza-
wodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz 
co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedza-
jącym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Warunek uzyskania co najmniej dobrej oceny zachowania, o którym 
mowa w ust. 2, nie dotyczy uczniów szkół policealnych oraz szkół dla 
dorosłych.”; 

38) art. 90m otrzymuje brzmienie: 

„Art. 90m. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przy-
znaje wójt (burmistrz, prezydent miasta).”; 

39) w art. 90n w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;”; 

40) w art. 94 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kształcenie uczniów oraz doskonalenie nauczycieli może odbywać się za 
granicą, na podstawie umów międzynarodowych, porozumień o współpracy 
bezpośredniej zawieranych przez szkoły, organy prowadzące szkoły, jed-
nostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej, zakłady 
kształcenia nauczycieli i placówki doskonalenia, programów edukacyjnych 
Unii Europejskiej lub na zaproszenie podmiotów zagranicznych.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez 
osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu tery-
torialnego,”;  

2) art. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 
stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydak-
tyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane 
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć or-
ganizowanych przez szkołę;  

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;  

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;  

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 

1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, 
poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821.  
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4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, 
w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w 
atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego czło-
wieka;  

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywa-
telskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni mię-
dzy ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.”; 

3) w art. 7 w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 6 w 
brzmieniu: 

„6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organi-
zowanych przez szkołę.”; 

4) w art. 10 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, 
nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedsta-
wić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.”;  

5) w art. 42 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

„2b. W ramach zajęć, o których mowa: 

1) w ust. 2 pkt 1 – nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowa-
dzaniu części ustnej egzaminu maturalnego; 

2) w ust. 2 pkt 2 – nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowa-
dzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, eg-
zaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu potwierdzają-
cego kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego – z wyjątkiem 
części ustnej.”; 

6) w art. 49 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla 
nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowaw-
czej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bez-
pieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz re-
alizacji innych zadań statutowych szkoły, ze środków, o których mowa w 
ust. 1 pkt 1, uwzględniając w szczególności sposób podziału środków na 
nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania 
kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana na-
uczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku. 

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozpo-
rządzenia, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osią-
gnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w 
tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań 
statutowych szkoły, ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, 
uwzględniając w szczególności tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz 
zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu 
w szkole co najmniej 2 lat.”; 

7) w art. 75 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia god-
ności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6.”; 

8) w art. 76 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Odpis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza się do akt 
osobowych nauczyciela.”; 
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9) art. 82 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 82. 1. Kary dyscyplinarne określone w art. 76 ust. 1 pkt 1-3 podlegają 
zatarciu, a odpis orzeczenia o ukaraniu dołączony do akt osobo-
wych nauczyciela podlega zniszczeniu po upływie 3 lat od dnia 
doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, 
a w przypadku kary określonej w art. 76 ust. 1 pkt 3a po upływie 
6 lat od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia 
o ukaraniu. 

2. Jeżeli w okresie przed zatarciem kary dyscyplinarnej nauczyciel 
zostanie ponownie ukarany dyscyplinarnie, terminy, o których 
mowa w ust. 1, liczy się od dnia doręczenia nauczycielowi pra-
womocnego orzeczenia o ponownym ukaraniu. 

3. Obowiązek wykonania postanowień ust. 1 spoczywa na dyrekto-
rze szkoły i organie prowadzącym szkołę.”; 

10) w art. 83 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, 
chyba że przeciwko nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły toczy się jeszcze 
postępowanie karne lub postępowanie dyscyplinarne, w związku z którym 
nastąpiło zawieszenie.”. 

 

Art. 3. 

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej, w młodzieżowym ośrodku wy-
chowawczym albo w młodzieżowym ośrodku socjoterapii,”; 

2) w art. 25 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Przed wydaniem orzeczenia o umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym 
ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, publicznym 
zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej albo zakładzie po-
prawczym sąd zwraca się o wydanie opinii, o której mowa w § 1.”; 

3) art. 26 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 26. Wobec nieletniego można tymczasowo zastosować nadzór organi-
zacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej albo zakładu 
pracy, a także nadzór kuratora lub innej osoby godnej zaufania, a 
jeżeli byłoby to niewystarczające - umieszczenie w młodzieżo-
wym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjo-
terapii, lub zastosować środki leczniczowychowawcze, o których 
mowa w art. 12.”; 

4) w art. 30 § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Na rozprawę lub posiedzenie sąd może wezwać także kuratora, przedsta-
wiciela schroniska dla nieletnich, zakładu poprawczego, młodzieżowego 
ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, placówki 
opiekuńczo-wychowawczej lub publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo 
domu pomocy społecznej, w którym nieletni przebywa, a ponadto również 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 58, poz. 

542, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217, z 2005 r. Nr 169, poz. 1413, z 2006 r. Nr 220, 
poz.1600 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766.  
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inne osoby, w szczególności przedstawiciela szkoły, do której nieletni 
uczęszcza, zakładu pracy, w którym jest zatrudniony, lub organizacji spo-
łecznej, do której należy; w sprawach o czyn karalny jako przestępstwo 
skarbowe można wezwać także przedstawiciela właściwego finansowego 
organu dochodzenia, określonego w Kodeksie karnym skarbowym.”; 

5) w art. 32 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Do kosztów postępowania zalicza się również należność z tytułu pobytu 
nieletniego w policyjnej izbie dziecka, schronisku dla nieletnich, zakładzie 
poprawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym 
ośrodku socjoterapii, w domu pomocy społecznej, jak również zryczałtowa-
ną kwotę z tytułu: postępowania mediacyjnego, badań nieletniego w rodzin-
nym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym, umieszczenia w rodzinie za-
stępczej, pobytu w ośrodku kuratorskim lub ustanowienia nadzoru kurato-
ra.”; 

6) w art. 66 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Organizacja i system wychowawczy w młodzieżowych ośrodkach wycho-
wawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i schroniskach dla nie-
letnich oraz w zakładach poprawczych powinny zapewniać możliwość in-
dywidualnego oddziaływania na nieletnich odpowiednio do ich osobowości 
i potrzeb wychowawczych.”; 

7) art. 68 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 68. Przepis art. 17 § 2 nie ma zastosowania w wypadkach, gdy wyko-
nywany jest środek polegający na umieszczeniu nieletniego w mło-
dzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku so-
cjoterapii, publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy 
społecznej albo w zakładzie poprawczym.”; 

8) w art. 70 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. W sprawach nieletnich umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wy-
chowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, publicznych zakła-
dach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej oraz w schroniskach 
dla nieletnich i zakładach poprawczych wnioski w postępowaniu wykonaw-
czym może również składać dyrektor właściwego zakładu.”; 

9) art. 72 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 72. O umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowaw-
czym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii albo w publicznym 
zakładzie opieki zdrowotnej lub w domu pomocy społecznej oraz 
o umieszczeniu w zakładzie poprawczym, jak również o każdej 
zmianie tego zakładu, placówki, ośrodka lub domu pomocy spo-
łecznej dyrektor zakładu, placówki, ośrodka lub domu pomocy 
społecznej zawiadamia sąd rodzinny, który wykonuje orzecze-
nie.”; 

10) w art. 73 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Wykonywanie środków, o których mowa w art. 6 pkt 2, 3 i 6 oraz w art. 7 i 
8, jak również umieszczenie w rodzinie zastępczej lub młodzieżowym 
ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii lub w pu-
blicznym zakładzie opieki zdrowotnej albo domu pomocy społecznej ustaje 
z mocy prawa z chwilą ukończenia przez nieletniego lat 18, a wykonywanie 
pozostałych środków - z chwilą ukończenia lat 21; jeżeli środki wychowaw-
cze zastosowano na podstawie art. 10 § 4 Kodeksu karnego lub art. 5 § 2 
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Kodeksu karnego skarbowego - wykonywanie ich ustaje z mocy prawa z 
chwilą ukończenia przez sprawcę lat 21.”; 

11) w art. 76 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Jeżeli rodzice lub opiekun nie mogą zapewnić nieletniemu zwalnianemu z 
młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjote-
rapii, publicznego zakładu opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, za-
kładu poprawczego, schroniska dla nieletnich albo opuszczającemu rodzinę 
zastępczą niezbędnych warunków wychowawczych i bytowych - udziela się 
nieletniemu pomocy.”; 

12) w art. 77 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Nadzór nad wykonywaniem orzeczeń o skierowaniu nieletniego do ośrod-
ka kuratorskiego, o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowaw-
czym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, domu pomocy społecznej, pu-
blicznym zakładzie opieki zdrowotnej, schronisku dla nieletnich i zakładzie 
poprawczym, jak również decyzji o umieszczeniu w policyjnej izbie dziec-
ka, sprawuje sędzia rodzinny.”; 

13) w dziale IV tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: 

 „Stosowanie środków przymusu bezpośredniego wobec nieletniego umiesz-
czonego w zakładzie poprawczym, w schronisku dla nieletnich, młodzieżo-
wym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii”; 

14) w art. 95a w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) samowolnemu opuszczaniu przez nieletniego zakładu poprawczego, schroni-
ska dla nieletnich, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżo-
wego ośrodka socjoterapii,”; 

15) w art. 95c § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i 
sposób użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umiesz-
czonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzie-
żowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjotera-
pii oraz sposób kontroli nad decyzjami o zastosowaniu tych środków, a tak-
że określi rodzaje młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżo-
wych ośrodków socjoterapii, w których mogą być stosowane środki przy-
musu bezpośredniego, uwzględniając w szczególności cel stosowania środ-
ków, formy, w jakich mogą być one stosowane, związaną z ich stosowa-
niem potrzebę doboru właściwych metod oddziaływania wychowawczego 
na nieletniego, sposób prowadzenia dokumentacji związanej z zastosowa-
niem środków, szczegółowy sposób sprawowania opieki nad stanem zdro-
wia fizycznego i psychicznego nieletniego, wobec którego zastosowano 
środek, mając na uwadze konieczność poszanowania praw i godności nie-
letniego oraz zapewnienia bezpieczeństwa zakładów, schronisk i placó-
wek.”. 

 

Art. 4. 

W roku 2009 dotacje, o których mowa w art. 80 ust. 2c i art. 90 ust. 1a ustawy, o 
której mowa w art. 1, są udzielane od dnia 1 stycznia 2009 r., pod warunkiem że 
osoby prowadzące przedszkola, szkoły lub placówki, o których mowa w art. 80 ust. 
2c i art. 90 ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1, zgłoszą do dnia 30 września 2008 
r. planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwo-
ju. 
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Art. 5. 

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11 ust. 2 usta-
wy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy, o której mowa w 
art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane przez ministra właściwego do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie art. 11 ust. 2 i 
art. 32a ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1: 

1) w zakresie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwo-
wych i innych druków szkolnych wydawanych przez okręgowe komisje eg-
zaminacyjne, a także sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania 
duplikatów, zasad legalizacji wydawanych przez okręgowe komisje egza-
minacyjne dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą 
oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności, zachowują moc do 
czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 11 ust. 2 
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą; 

2) w pozostałym zakresie zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów 
wykonawczych wydanych przez ministra właściwego do spraw kultury i 
ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 32a ust. 4 
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

Art. 6. 

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3a, 
art. 35 ust. 6, art. 36 ust. 3 oraz art. 78 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1, 
zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych 
na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3a, art. 35 ust. 6, art. 36 ust. 3 oraz art. 78 ust. 1 i 
2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie 
dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy. 

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 2a usta-
wy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 15a ustawy, o której mowa w art. 1, 
nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy. 

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 95c § 1 ustawy, 
o której mowa w art. 3, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wy-
konawczych wydanych na podstawie art. 95c § 1 ustawy, o której mowa w art. 
3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 7. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 25, pkt 36 i pkt 37, które wchodzą w życie z dniem 1 września 
2008 r.; 

2) art. 1 pkt 6, pkt 13 lit. b, pkt 30 i pkt 35 oraz art. 2 pkt 5 i pkt 6, które wcho-
dzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.; 

3) art. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2009 r.; 
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4) art. 2 pkt 7, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłosze-
nia.  

 
 


