„PRAKTYCZNE ASPEKTY ORGANIZACJI PRACY ORAZ ZADANIA DYREKTORA
SZKOŁY/PLACÓWKI, ORGANÓW NADZORU ORAZ PROWADZĄCEGO PO 01
WRZEŚNIA 2021 R. – PROGRAMY FUNKCJONOWANIA ORAZ PROCEDURY
OCHRONNE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK W OBLICZU RÓŻNYCH SYTUACJI
KRYZYSOWYCH” – szkolenie Ogólnopolskie Dyrektorów Szkół/Placówek
Oświatowych oraz Pracowników Organów Prowadzących i Organów Nadzoru
Moduł I. Nowe przepisy oraz praktyczne aspekty organizacji pracy oraz zadania Dyrektora
Szkoły/Placówki, Organów Nadzoru oraz Prowadzącego po 01 września 2021 r.
1.Omówienie zmian w przepisach prawa oświatowego- aspekty praktyczne

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
Dz. U. poz. 1618
Data ogłoszenia: 2021-09-03
Data wejścia w życie: 2021-09-04
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w
sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551) wprowadza rezygnację z
monitorowania oraz ewaluacji i włączenie obszarów pracy szkoły (dotychczas badanych w
ramach ewaluacji) do zakresu kontroli.
Od 4 września 2021 r. formami nadzoru pedagogicznego są:
1) kontrola;
2) wspomaganie.
Ocena jakości pracy szkoły lub placówki będzie dokonywana teraz w ramach kontroli.
Kontrole planowe, tak jak dotychczas, będą prowadzone w wykorzystaniem arkuszy kontroli
zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Nowelizacja rozporządzenia przewiduje, że czynności kontrolne prowadzone w szkole lub
placówce w przypadku kontroli dotyczącej przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz
efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności
statutowej szkoły lub placówki nie powinny trwać dłużej niż 5 dni w ciągu kolejnych dwóch
tygodni.
Rozporządzenie określa dwa terminy przekazania protokołu kontroli dyrektorowi szkoły lub
placówki – 7 i 14 dni roboczych, z tym że termin 14 dni roboczych odnosi się do protokołu z
kontroli dotyczącej przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.
Plany nadzoru pedagogicznego opracowane na rok szkolny 2021/2022 na podstawie
dotychczasowych przepisów dyrektorzy szkół muszą dostosować do nowych przepisów w
terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
Dz. U. poz. 1601
Data ogłoszenia: 2021-08-31
Data wejścia w życie: 2021-09-01
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Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia
nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045) poszerza obecny katalog kursów kwalifikacyjnych:
1) o kursy kwalifikacyjne przygotowujące do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w
rodzinie oraz
2) kursy kwalifikacyjne z zakresu przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli szkół i
placówek artystycznych.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych,
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych,
ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i
wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
Dz. U. poz. 1599
Data ogłoszenia: 2021-08-31
Data wejścia w życie: 2021-09-01
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
publicznych placówek
oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych
ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych
ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek
zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem
stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606 oraz z 2021 r. poz. 911) wprowadzono następujące
zmiany:
1) zrezygnowano z ograniczenia możliwości przyjmowania do specjalnych ośrodków
wychowawczych wyłącznie dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnych
oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz odpowiednio zajęć
rewalidacyjnych lub oddziaływań socjoterapeutycznych, które z powodu niepełnosprawności
lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu
zamieszkania, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka
socjoterapii lub nie mogą przebywać w bursie. Do specjalnych ośrodków wychowawczych
będą przyjmowane ww. dzieci i młodzież, które z powodu niepełnosprawności lub zagrożenia
niedostosowaniem społecznym nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.
2) wydłużono możliwość pobytu dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem
społecznym w specjalnym ośrodku wychowawczym. Obecnie pobyt dzieci i młodzieży w ww.
ośrodku był możliwy do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wychowanek
kończy 18. rok życia. Zgodnie z rozporządzeniem, pobyt ten będzie możliwy do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy 21. rok życia.
3) określono maksymalną liczbę wychowanków w grupie wychowawczej w specjalnym
ośrodku wychowawczym. Maksymalna liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi
do 12 wychowanków, co jest zgodne z maksymalną liczbą wychowanków w grupie
wychowawczej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i młodzieżowym ośrodku
socjoterapii, których wychowankowie również wymagają szczególnego wsparcia i uwagi oraz
wzmożonych oddziaływań wychowawczych (§ 22 ust. 2 rozporządzenia).
4) zmiany w zakresie sprawowania opieki w porze nocnej w specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym i specjalnym ośrodku wychowawczym.
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5) przepisy przejściowe – ze względu na ustalone i zatwierdzone już przez organ prowadzący
arkusze organizacji publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych i publicznych
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na rok szkolny 2021/2022 w rozporządzeniu
wprowadza się możliwość zmiany tych arkuszy w zakresie wynikającym ze zmian
wprowadzanych nowelizacją rozporządzenia, tj. w zakresie liczby wychowanków w grupie
wychowawczej oraz organizacji opieki w porze nocnej. W przypadku wprowadzenia zmian w
arkuszach organizacji, zmienione arkusze będą przedstawiane ponownie do zaopiniowania
kuratorowi oświaty zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe, a następnie – do zatwierdzenia organowi prowadzącemu w terminie do dnia 30
września 2021 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek
publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i
zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
Dz. U. poz. 1596
Data ogłoszenia: 2021-08-31
Data wejścia w życie: 2021-09-01
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie
rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i
młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców
za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. poz. 1872, z 2017 r. poz. 1628 oraz z 2021 r.
poz. 938) wprowadza się m. in. zmiany:
1) uchylono przepisy dotyczące przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, gdyż kwestie
związane z przedszkolami i szkołami podstawowymi uregulowane są obecnie w przepisach
wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), natomiast przepisy dotyczące gimnazjów stały się
bezprzedmiotowe, ponieważ obecnie w systemie oświaty nie funkcjonują już gimnazja (zmiany
w § 1 pkt 1–3, 4 lit. c tiret pierwsze, pkt 5, 6 lit. b, pkt 8–11),
2) zrezygnowano z ograniczenia możliwości przyjmowania do specjalnych ośrodków
wychowawczych wyłącznie dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnych
oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz odpowiednio zajęć
rewalidacyjnych lub oddziaływań socjoterapeutycznych,
3) wydłużono możliwość pobytu dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem
społecznym w specjalnym ośrodku wychowawczym,
4) określono maksymalną liczbę wychowanków w grupie wychowawczej w specjalnym
ośrodku wychowawczym,
5) odstąpiono od wskazywania, że opieka nocna w specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym i specjalnym ośrodku wychowawczym (w przypadku, gdy przebywa w nich do
48 wychowanków) jest sprawowana również przez wychowawcę grupy wychowawczej, a
wymóg zapewnienia wychowawcy grupy wychowawczej będzie dotyczył ośrodków, w których
przebywa powyżej 48 wychowanków,
6) wprowadzono przepisy przejściowe – ze względu na ustalone i zatwierdzone już przez
organ prowadzący arkusze organizacji publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych i
publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na rok szkolny 2021/2022
wprowadzono możliwość zmiany tych arkuszy w zakresie wynikającym ze zmian
wprowadzanych tym rozporządzeniem, tj. w zakresie liczby wychowanków w grupie
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wychowawczej oraz organizacji opieki w porze nocnej, a w przypadku wprowadzenia zmian w
arkuszach organizacji, zmienione arkusze będą przedstawiane ponownie do zatwierdzenia
organowi prowadzącemu w terminie do dnia 30 września 2021 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
Dz. U. poz. 1571
Data ogłoszenia: 2021-08-26
Data wejścia w życie: 2021-09-01
Rozporządzenie przewiduje przedłużenie na kolejny rok szkolny, tj. rok szkolny 2021/2022
możliwości prowadzenia zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego i indywidualnego nauczania bez konieczności bezpośredniego kontaktu
dziecka lub ucznia z nauczycielem lub nauczycielami, o ile z wnioskiem w tej sprawie
wystąpią do dyrektora przedszkola lub szkoły rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni
uczeń. Takie rozwiązanie już obowiązuje w obecnie trwającym roku szkolnym 2020/2021.
Ponadto, w roku szkolnym 2021/2022 zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania będą mogły być prowadzone
również w dotychczasowy sposób, tj. w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie dziecka lub
ucznia z nauczycielem.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
Dz. U. poz. 1570
Data ogłoszenia: 2021-08-26
Data wejścia w życie: 2021-09-01
Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 71b ust. 8 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych.
Rozporządzenie przewiduje, że w roku szkolnym 2021/2022 zajęcia indywidualnego
nauczania nie muszą odbywać się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub
nauczycielami, o ile z wnioskiem w tej sprawie wystąpią do dyrektora szkoły rodzice ucznia
albo pełnoletni uczeń. Ponadto, w roku szkolnym 2021/2022 zajęcia indywidualnego
nauczania będą mogły być prowadzone również w dotychczasowy sposób, tj. w bezpośrednim
i indywidualnym kontakcie ucznia z nauczycielem.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych
zawodów szkolnictwa branżowego
Dz. U. poz. 1562
Data ogłoszenia: 2021-08-25
Data wejścia w życie: 2021-09-01
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Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie
podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych
umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U.
poz. 991, z 2020 r. poz. 635 oraz z 2021 r. poz. 1087) wprowadza zmianę podstawy
programowej kształcenia w zawodzie technik gazownictwa, przyporządkowanym do branży
budowlanej (załącznik nr 2), w którym zostają wyodrębnione kwalifikacje: „BUD. 16.
Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych” i „BUD. 17.
Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją instalacji gazowych”.
Ponadto została określona kolejna podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik
spawalnictwa, przyporządkowanym do branży mechanicznej (załącznik nr 14), w którym
wyodrębniono kwalifikacje „MEC.04. Montaż systemów rurociągowych” oraz „MEC.10.
Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych”.
W związku z powyższym zmianie ulega także minimalna liczba godzin kształcenia
zawodowego dla kwalifikacji „MEC.04. Montaż systemów rurociągowych” wyodrębnionej w
zawodzie monter systemów rurociągowych.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
Dz. U. poz. 1548
Data ogłoszenia: 2021-08-24
Data wejścia w życie: 2021-09-08
Zmiany w nowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca
2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) dotyczą przepisów
odwołujących się do uchylonej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych w zakresie wyrażenia zgody przez rodzica na przetwarzanie danych osobowych.
W załączniku nr 6 określono nowy wzór „Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku”. W
części II. „Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku” usunięto sformułowanie dotyczące
wyrażenia zgody przez rodzica na przetwarzanie danych osobowych.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum
ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia
Dz. U. poz. 1537
Data ogłoszenia: 2021-08-23
Data wejścia w życie: 2021-09-01, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a, b, c i e, które wchodzą w życie
z dniem 1 września 2023 r.
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w
sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego,
technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467 oraz z 2020 r. poz. 1248)
wprowadza zmiany w zakresie:
1) wykazu lektur z języka polskiego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i
pięcioletniego technikum (zmiany w załączniku nr 1 do rozporządzenia) oraz – w
konsekwencji – dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami
ośmioletniej szkoły podstawowej (zmiany w załączniku nr 3 do rozporządzenia);
2) wprowadzenia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum
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podstawy programowej dla przedmiotu historia tańca w zakresie rozszerzonym (załącznik nr
1 do rozporządzenia).
W przypadku podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego i technikum w zakresie
przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie zmiana polega na rezygnacji z zalecenia
zawartego obecnie w części „Warunki i sposób realizacji”, wskazującego, że ww. zajęcia
powinny być przeprowadzane na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
Dz. U. poz. 1534
Data ogłoszenia: 2021-08-20
Data wejścia w życie: 2023-09-01
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w
sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639 oraz z 2020 r.
poz. 1008) wprowadza rozwiązania dotyczące zmian w katalogu przedmiotów do wyboru
ucznia, realizowanych w zakresie rozszerzonym w liceach ogólnokształcących oraz
technikach i polegają na dodaniu do tego katalogu przedmiotu historia tańca. Zmiany wejdą
w życie 1 września 2023 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
Dz. U. poz. 1533
Data ogłoszenia: 2021-08-20
Data wejścia w życie: 2021-09-01
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 oraz z 2018 r. poz. 1679) wprowadza zmiany
w wykazach lektur z zakresu edukacji polonistycznej na I etapie edukacyjnym (klasy I–III
szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna) oraz z języka polskiego na II etapie
edukacyjnym (klas IV–VIII szkoły podstawowej) oraz w szkole branżowej I stopnia i dotyczą
przede wszystkim wykazu lektur uzupełniających, a w przypadku klas I–III szkoły
podstawowej
propozycji
lektur
do
wspólnego i
indywidualnego
czytania.
W przypadku podstawy programowej dla branżowej szkoły I stopnia (dla absolwentów
ośmioletniej szkoły podstawowej) w zakresie przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie
zmiana polega na rezygnacji z zalecenia zawartego obecnie w części Warunki i sposób
realizacji, wskazującego, że ww. zajęcia powinny być przeprowadzane na pierwszej lub
ostatniej godzinie lekcyjnej.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dz. U. poz. 1525
Data ogłoszenia: 2021-08-19
Data wejścia w życie: 2021-08-20
Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w
sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047,
2111, 2314, 2382, z 2021 r. poz. 150, 242, 370, 532, 681, 961, 983, 1343 i 1525)
Rozporządzenie określa warunki i sposób przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w roku
szkolnym 2021/2022, kiedy egzaminy te zdawać będą uczniowie i absolwenci, którzy dużą
część swego kształcenia realizowali w warunkach stanu epidemii oraz reguluje kwestie
dotyczące:
1) prowadzenia szkoleń dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych, członków zespołów
egzaminacyjnych oraz egzaminatorów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość;
2) powoływania zespołu przedmiotowego w danej szkole tylko w sytuacji, gdy uczniowie lub
absolwenci zadeklarują przystąpienie do egzaminu maturalnego w części ustnej;
3) ustalania składu zespołu nadzorującego oraz poszerzenia katalogu osób, które mogą być
powołane w skład zespołu nadzorującego o przedstawicieli: organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, organu prowadzącego, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli, poradni
psychologiczno-pedagogicznej;
4) sporządzenia i przekazania do okręgowej komisji egzaminacyjnej wykazu absolwentów
przystępujących do egzaminu maturalnego w części ustnej;
5) liczby zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych
przedmiotów, która zostanie przekazana przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w
danej szkole;
6) wpisów dokonywanych na świadectwie dojrzałości, aneksie do świadectwa dojrzałości,
informacji o egzaminie maturalnym lub zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego;
7) ustalenia obowiązku wniesienia opłaty za egzamin maturalny w 2022 r.;
8) ustalenia pięcioletniego okresu przystępowania do egzaminu maturalnego dla
absolwentów, którzy w 2022 r. przystąpili do tego egzaminu po raz pierwszy i go nie zdali;
9) warunki zdania egzaminu maturalnego absolwentów przystępujących do tego egzaminu w
2022 r.;
10) aneksów do informatorów odpowiednio o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym
ogłoszonych przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
11) sposobu losowania numerów stanowisk egzaminacyjnych na egzaminie zawodowym oraz
egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, w tym indywidualnych stanowisk
egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie.
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WYMAGANIA EGZAMINACYJNE
Zgodnie z przepisami art. 44zs i art. 44zzb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”,
egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny są przeprowadzane na podstawie wymagań
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdzają, w jakim
stopniu uczeń/słuchacz albo absolwent spełnia te wymagania. Proponuje się, aby w 2022 r.,
podobnie jak w 2021 r., egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostały przeprowadzone
na podstawie wymagań egzaminacyjnych, określonych w załącznikach do rozporządzenia
wydanego na podstawie art. 30c ustawy – Prawo oświatowe. Wymagania te stanowią
zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych. Wymagania
egzaminacyjne zostały opracowane przez zespoły ekspertów powołanych przez Ministra
Edukacji i Nauki.
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
W 2022 r. egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony:
1) w terminie głównym:
a) w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy
się w semestrze wiosennym  w maju,
b) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym  w styczniu;
2) w terminie dodatkowym:
a) w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy
się w semestrze wiosennym  w czerwcu,
b) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym  w maju.
Przesunięcie o około miesiąc terminu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty umożliwi
uczniom szkoły podstawowej lepiej przygotować się do tego egzaminu.
Zgodnie z art. 295 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), począwszy od roku szkolnego
2021/2022 egzamin ósmoklasisty miał obejmować następujące przedmioty obowiązkowe:
język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru. Proponuje
się, aby w 2022 r. zrezygnować z przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z czwartego
przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka,
geografia lub historia. Powyższe jest spowodowane postulatami zgłaszanymi do Ministerstwa
Edukacji i Nauki przez środowiska nauczycieli i rodziców, którzy wyrażali obawy, że egzamin
ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru powoduje konieczność skupienia się ucznia
na jednym (wybranym) przedmiocie kosztem przedmiotów pozostałych. Nie bez znaczenia w
tej sprawie pozostaje fakt, że do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkół
ponadpodstawowych w sposób sprawny, obiektywny i sprawiedliwy wystarczą wyniki
egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego na dotychczasowych zasadach, tj. z trzech
przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
Z uwagi na planowane na rok szkolny 2021/2022 zmiany terminu przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty, tj. przeniesienia dotychczas obowiązującego terminu kwietniowego na majowy,
oznacza późniejsze ogłoszenie wyników tego egzaminu (wyniki będą ogłaszane w ferie letnie).
Późniejszy termin ogłoszenia tych wyników (stanowiących kryterium w postępowaniu
rekrutacyjnym) wymaga dostosowania ustawowych terminów postępowania rekrutacyjnego
do szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 150 ust. 7 i 158 ust. 69 ustawy 
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Prawo oświatowe, tak aby przeprowadzić postępowanie uzupełniające w ustawowym
terminie, o którym mowa w art. 161 ust. 2 ustawy  Prawo oświatowe (tj. do końca sierpnia
roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie
rekrutacyjne).
Ponadto, z uwagi na rezygnację z przeprowadzania w roku szkolnym 2021/2022 egzaminu
ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru w znowelizowanym rozporządzeniu
dostosowano sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty z trzech
przedmiotów. Zaproponowany w rozporządzeniu sposób przeliczania na punkty
poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół
ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 zachowuje rozwiązania polegające na tym, że
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty, o
których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3
pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, powinna być równa maksymalnej liczbie punktów
możliwych do uzyskania łącznie za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z
wyróżnieniem i za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia, o
których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 2–4, art. 137 ust. 6 pkt 2–4, art. 140 ust. 3 pkt 3–5 i art.
143 ust. 3 pkt 2–4 ustawy – Prawo oświatowe.
Ustalając sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty przyjęto, że kandydat
może maksymalnie uzyskać 100 punktów, w związku z czym w dodawanym § 11bab do
rozporządzenia przyjęto, że wyniki z egzaminu ósmoklasisty z: języka polskiego i matematyki
będzie się mnożyło przez 0,35 co oznacza, że kandydat może z tych przedmiotów uzyskać
maksymalnie po 35 punktów, czyli w sumie 70 punktów. Natomiast wynik z języka obcego
nowożytnego będzie się mnożyło przez 0,3 co oznacza, że kandydat może z tego przedmiotu
uzyskać maksymalnie 30 punktów.
Podobne rozwiązanie przyjęto w przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych,
których zwolniono z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub do danego
przedmiotu (przedmiotów) objętego tym egzaminem na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz
ust. 2 ustawy o systemie oświaty. W ich przypadku zachowano dotychczasową zasadę, że
przeliczane będą na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły z zajęć
edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty.
Zgodnie z dotychczasowym rozwiązaniem maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania
po przeliczeniu ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej jest równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania z danego
przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty przez ucznia, który przystąpił do egzaminu
ósmoklasisty.
EGZAMIN MATURALNY
W 2022 r. egzamin maturalny, podobnie jak w 2021 r., będzie przeprowadzany tylko w części
pisemnej. W odróżnieniu od przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. przewiduje
się natomiast, że absolwenci będą mieli w 2022 r. obowiązek przystąpienia do egzaminu
maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
Do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy:
1) aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani
przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka
mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego
nowożytnego, albo
2) są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego
nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
Do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić absolwenci, którzy wypełnią
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deklarację w tym zakresie, a w przypadku, gdy wyniki z części ustnej egzaminu maturalnego z
danego przedmiotu muszą być przedstawione w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnią
zagraniczną, absolwent będzie musiał dodatkowo złożyć oświadczenie w tej sprawie.
W 2022 r. absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli uzyska z
każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30% punktów możliwych
do uzyskania i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu
dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
Absolwenci, którzy w poprzednich latach nie zdali egzaminu maturalnego w 2022 r. będą
mogli złożyć, w terminie do dnia 31 maja 2022 r., wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości
do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli w poprzednich latach z każdego
przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych
do uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej
jednego przedmiotu dodatkowego, a w przypadku absolwentów, o których mowa w art. 127
ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.), jeżeli spełnią warunek,
o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy o systemie oświaty, oraz w poprzednich latach z
każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymali co najmniej 30% punktów
możliwych do uzyskania. Zgodnie z art. 44zzn ustawy o systemie oświaty absolwent, który nie
zdał egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych (w tym również w
przypadku niezdania egzaminu maturalnego w części ustnej) może ponownie przystąpić do
egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu
maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu
maturalnego po raz pierwszy. Po upływie tego terminu absolwent, aby uzyskać świadectwo
dojrzałości, musi przystąpić do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie. System egzaminów
zewnętrznych jest systemem otwartym, uwzględniającym potrzeby zarówno absolwentów szkół
ponadpodstawowych danego roku, jak również wszystkich absolwentów, którzy ukończyli
szkołę w latach poprzednich, a ze względów życiowych podejmują decyzję np. o podjęciu
nauki na kolejnych studiach lub zmianie zatrudnienia. Każdy absolwent może przystąpić do
egzaminu maturalnego, co również dotyczy absolwentów, którzy w latach ubiegłych nie zdali
egzaminu maturalnego tylko z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej. W sytuacji, w
której egzamin ten nie jest przeprowadzany ze względów bezpieczeństwa uwzględniającego
stan epidemii, konieczne jest zastosowanie, w przypadku tych absolwentów, rozwiązań
obowiązujących w danym roku szkolnym, w tym zmienionych warunków zdania egzaminu
maturalnego w 2022 r. Oznacza to, że złożenie deklaracji byłoby wyłącznie spełnieniem
wymogu formalnego, ponieważ egzamin maturalny w części ustnej nie będzie w 2022 r.
przeprowadzany. W związku z powyższym wymóg złożenia deklaracji przystąpienia do
egzaminu maturalnego zastąpiono wymogiem złożenia wniosku o wydanie świadectwa
dojrzałości. Alternatywnymi rozwiązaniami do wyżej opisanego byłoby albo utrzymanie (w
przypadku tych osób) konieczności przystąpienia do egzaminu maturalnego w części ustnej,
całkowicie nieuzasadnione w kontekście zagrożenia epidemicznego, albo uniemożliwienie tym
osobom uzyskania świadectwa dojrzałości do momentu przywrócenia obowiązkowego
przystępowania przez wszystkich absolwentów do egzaminu maturalnego w części ustnej,
czyli de facto zamknięcie tym osobom możliwości dalszego kształcenia lub zatrudnienia.
Powyższe uniemożliwiłoby realizację podstawowych praw obywatelskich, w tym prawa do
nauki. Ponadto należy mieć na uwadze, że uczelnie przeprowadzają rekrutację przede
wszystkim na podstawie wyników egzaminu maturalnego uzyskanych w części pisemnej, a
wyniki egzaminu maturalnego w części ustnej stanowią bardzo rzadko moduł algorytmu
rekrutacyjnego. Co więcej, w tych przypadkach, w których wynik egzaminu w części ustnej
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jest niezbędny w rekrutacji na uczelnię za granicą, przewiduje się (podobnie jak w roku
szkolnym 2020/2021) możliwość przystępowania do egzaminu maturalnego w części ustnej.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dz. U. poz. 1519
Data ogłoszenia: 2021-08-19
Data wejścia w życie: 2021-08-20
W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 982) wprowadza się zmiany
polegające na wydłużeniu terminu możliwości ograniczania funkcjonowania jednostek
systemu oświaty, w których zajęcia zostaną zawieszone na podstawie przepisów wydanych na
podstawie odpowiednio art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2020 r. poz. 1327, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.
oraz art. 32 ust. 11 oraz art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do
dnia 31 sierpnia 2022 r., tj. w terminie dłuższym niż określono obecnie w rozporządzeniu (31
grudnia 2021 r.).
Jednostki systemu oświaty, których funkcjonowanie zostanie ograniczone będą mogły
realizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe lub w inny sposób ustalony przez dyrektora tej jednostki.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania,
przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym
Dz. U. poz. 1502
Data ogłoszenia: 2021-08-17
Data wejścia w życie: 2021-09-01
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. poz. 1755) wprowadzone zostały m.in.
zmiany:
1) uaktualniono regulacje zobowiązujące młodzieżowy ośrodek wychowawczy do
opracowania dla każdego nieletniego przebywającego w młodzieżowym ośrodku
wychowawczym indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego i jego realizacji (§ 5
ust. 1 znowelizowanego rozporządzenia),
2) uaktualniono regulacje dotyczące wskazania zespołu, który dokonuje oceny zasadności
dalszego pobytu nieletniego w ośrodku (§ 7 ust. 1 znowelizowanego rozporządzenia),
3) doprecyzowano, że w przypadku niedoprowadzenia nieletniego do placówki w ciągu
miesiąca od dnia wskazania tego młodzieżowego ośrodka wychowawczego przez Ośrodek
Rozwoju Edukacji, dyrektor placówki powiadamia o tym właściwego starostę oraz Ośrodek
Rozwoju Edukacji, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a ponadto – sąd rodzinny,
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za pośrednictwem poczty (§ 4 ust. 4 nowelizowanego rozporządzenia),
4) wprowadzono obowiązek zbierania informacji o wydarzeniach nadzwyczajnych i
przekazywaniu ich do organów nadzoru pedagogicznego, którego zadaniem jest zbadanie
przyczyn wydarzenia oraz podjęcie stosownych działań niezbędnych do przeciwdziałania ich
występowaniu (§ 6 ust. 2 – 6 znowelizowanego rozporządzenia),
5) w przypadku, gdy młodzieżowy ośrodek wychowawczy nie będzie zapewniał nieletnim
bezpiecznych warunków pobytu, nieletni, na wniosek organu sprawującego nadzór
pedagogiczny nad ośrodkiem, tj. właściwego kuratora oświaty we współpracy z właściwym
starostą oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, będą przenoszeni do innych ośrodków
zapewniających bezpieczne warunki pobytu (§ 6 ust. 7–10 znowelizowanego rozporządzenia),
6) w uzasadnionych przypadkach, mających znaczenie dla skuteczności procesu
wychowawczego, edukacyjnego lub terapeutycznego może pojawić się potrzeba przeniesienia
nieletniego do innego młodzieżowego ośrodka wychowawczego i w takiej sytuacji określono
szczegółowe czynności niezbędne do podjęcia działań w tym zakresie (§ 7 znowelizowanego
rozporządzenia),
7) dostosowano przepisy rozporządzenia do obowiązującego stanu prawnego oraz
uaktualniono odesłania do nowych regulacji wydanych na podstawie ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej,
publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
Dz. U. poz. 1449
Data ogłoszenia: 2021-08-10
Jest to jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz
inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej,
publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597), z
uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
28 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w
publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej
oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1661).
Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły
podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu
pracy komisji konkursowej
Dz. U. poz. 1428
Data ogłoszenia: 2021-08-09
Jest to jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej
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szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu
pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego
przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub
publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1634).
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
Dz. U. poz. 1427
Data ogłoszenia: 2021-08-06
Data wejścia w życie: 2021-08-09
Zmienione zostaje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w
sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i
egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223, z 2017 r. poz. 2112 oraz z 2019 r. poz. 626), które
dotyczy absolwentów szkół starego ustroju szkolnego, obowiązującego przed dniem 1
września 2017 r., tj. przed wprowadzeniem zmian wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
Rozporządzenie dostosowuje przepisy do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada
2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.) w zakresie zasad przystępowania do egzaminu
maturalnego.
Zgodnie z art. 127 tej ustawy, od roku szkolnego 2021/2022 umożliwiono zwolnienie
zdającego egzamin maturalny z obowiązku przystąpienia do części pisemnej z co najmniej
jednego przedmiotu dodatkowego w przypadku posiadania określonych kwalifikacji
zawodowych. Istotą tej zmiany w rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 2016 r. jest rozszerzenie
zakresu informacji podawanych przez zdającego w deklaracji przystąpienia do egzaminu
maturalnego oraz dokumentów dołączanych przez zdającego do tej deklaracji. Stąd też w
deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego zdający, o którym mowa powyżej, będzie
mógł wpisać informację o spełnieniu warunku określonego w art. 44zzd ust. 4b ustawy oraz
dołączyć dokument lub dokumenty, o których mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy,
potwierdzające posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych.
Oprócz wskazanej powyżej zmiany, rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:
1) zmieniono przepisy rozporządzenia w taki sposób, aby dotyczyły one wyłącznie egzaminu
maturalnego. Dotychczas rozporządzenie dotyczyło również egzaminu gimnazjalnego, który
po raz ostatni został przeprowadzony w roku szkolnym 2019/2020 dla słuchaczy
dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych (zgodnie z art. 296 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe). Nie ma zatem potrzeby
utrzymywania w mocy przepisów odnoszących się do tego egzaminu, w związku z tym zostają
one uchylone w tej nowelizacji;
2) w § 1, określającym zakres podmiotowy rozporządzenia, dodano absolwentów
posiadających wykształcenie średnie branżowe, ponieważ do egzaminu maturalnego, oprócz
absolwentów posiadających wykształcenie średnie, mogą przystępować, zgodnie z art. 297
ust. 2 i art. 297a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
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oświatowe, również absolwenci posiadający wykształcenie średnie branżowe;
3) dostosowano organizację przeprowadzania egzaminu maturalnego do rozwiązań
przyjętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 482), który będzie przeprowadzany od roku szkolnego
2022/2023 dla absolwentów szkół nowego ustroju szkolnego. W latach szkolnych 2022/2023–
2028/2029 egzaminy maturalne będą równolegle przeprowadzane zgodnie z przepisami obu
rozporządzeń, dla różnych zdających, dlatego organizacja przeprowadzania tych egzaminów
została ujednolicona.
W dodanym w rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 2016 r. § 80a zawarto odesłanie do art. 297
ust. 2 i art. 297a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, określającego terminy
przeprowadzania egzaminu maturalnego dla absolwentów poszczególnych typów szkół, tj.
przeprowadzanego w latach szkolnych 2022/2023–2028/2029. Jednocześnie, zgodnie z art.
126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe,
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, egzamin maturalny, którego dotyczy
rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu
maturalnego, zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w roku szkolnym 2022/2023. W tym
stanie rzeczy uregulowanie § 80a stanowi informację co do stanu prawnego, z którym jest
związane zmieniane rozporządzenie.
W nowelizowanym rozporządzeniu wprowadza się m.in. zmianę terminów ogłaszania przez
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikatów określonych w § 6
rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2016 r. oraz informacji o sposobie organizacji i
przeprowadzania egzaminu maturalnego, tj. do dnia 20 sierpnia roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dz. U. poz. 1343
Data ogłoszenia: 2021-07-22
Data wejścia w życie: 2021-07-23
Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w
sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047,
2111, 2314, 2382, z 2021 r. poz. 150, 242, 370, 532, 681, 961, 983 i 1343)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pozwala
między innymi na objęcie zajęciami wspomagającymi większej liczby uczniów, przy
równoczesnym pozyskaniu przez jednostki samorządu terytorialnego środków z rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej w wysokości adekwatnej do zwiększonej liczby godzin zajęć
wspomagających, które będą realizowane w okresie wrzesień – grudzień 2021 r.
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Zmiana rozporządzenia zakłada możliwość przeprowadzenia większej liczby zajęć
wspomagających. Dotychczas maksymalny wymiar tych zajęć był równy iloczynowi liczby
oddziałów i 10 godzin. W rozporządzeniu zwiększa się liczbę godzin z 10 do 15. Ponadto
podwojono limit tygodniowej liczby godzin zajęć wspomagających.
W związku z powyższym zmiana rozporządzenia zakłada możliwość dokonania korekty,
złożonych do dnia 25 czerwca 2021 r.:
1) informacji o planowanych zajęciach wspomagających, które będą realizowane w okresie
wrzesień-grudzień 2021 r., w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu
terytorialnego i ministrów,
2) wniosków o udzielnie dotacji na dofinansowanie zajęć wspomagających w szkołach
dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ministra do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego.
Korekty tej będzie można dokonać w terminie do dnia 30 lipca 2021 r.
Jednocześnie, w przypadku gdy szkoła nie złożyła odpowiednio ww. informacji lub wniosku o
udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zajęć wspomagających, w terminie do dnia 25
czerwca 2021 r., zmiana rozporządzenia umożliwia, w terminie do dnia 30 lipca 2021 r.,
złożenie informacji (w przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu
terytorialnego lub ministra) albo wniosku o dotację celową (w przypadku szkół prowadzonych
przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego lub
ministrem), w związku z planowaną organizacją zajęć wspomagających w okresie wrzesień –
grudzień 2021 r.
Wskazany wyżej termin do dnia 30 lipca 2021 r. przypada w okresie ferii letnich. W związku z
tym, w przypadku korekty, złożonych do dnia 25 czerwca 2021 r., informacji i wniosków albo
składania nowych informacji i wniosków, zrezygnowano z realizacji obowiązków
wynikających z § 10g ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia. Opisane w tych przepisach czynności
dyrektora szkoły, polegające na ustaleniu w uzgodnieniu z radą pedagogiczną przedmiotów,
które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających, informowanie rodziców uczniów o
ofercie zajęć wspomagających, tak jak i zebranie deklaracji uczestnictwa uczniów w zajęciach
wspomagających w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r., mogą
zostać zrealizowane z początkiem roku szkolnego 2021/2022. Tym samym, do korekty
informacji złożonej do 25 czerwca 2021 r. oraz nowych informacji składanych do dnia 30
lipca 2021 r. nie będzie miał zastosowania przepis § 10j ust. 3 pkt 4, w zakresie
uwzględniania informacji zawartych w deklaracjach, o których mowa w § 10g ust. 4
zmienianego rozporządzenia.
W zmienianym rozporządzeniu wprowadzono również zmianę dotyczącą organizacji zajęć
wspomagających dla uczniów klasy IV. Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem, w
przypadku szkoły podstawowej, w której ogólna liczba uczniów klas IV–VIII wynosi 60 lub
więcej a w klasie IV jest mniej niż 10 uczniów, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu
mogły być organizowane w grupie liczącej co najmniej 5 uczniów.
Ponadto wskazano, że organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029, z późn.
zm.), do którego wpłynął wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zajęć
wspomagających, udzieli tej dotacji a następnie przyjmie rozliczenie tej dotacji w przypadku,
gdy szkoła zmieni siedzibę a organ ten przestanie być organem rejestrującym dla tej szkoły, w
rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych. Zgodnie ze zmienionymi przepisami szkoła, która np. od dnia 1 września 2021
r. zmieniając siedzibę zmieni także organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, otrzyma dotację celową
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przeznaczoną na dofinansowanie zajęć wspomagających i rozliczy ją z jednostką samorządu
terytorialnego, która tej dotacji udzieliła.

Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o
finansowaniu zadań oświatowych
Dz. U. poz. 1237
Data ogłoszenia: 2021-07-07
Data wejścia w życie: 2021-07-22
Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty umożliwia ministrowi
właściwemu do spraw oświaty i wychowania ustanawianie programów i przedsięwzięć w celu
realizacji polityki oświatowej państwa.
W przypadku ustanowienia programu lub przedsięwzięcia minister będzie ogłaszał w
Biuletynie Informacji Publicznej na jego stronie podmiotowej komunikat o ustanowieniu
programu i naborze wniosków oraz o ustanowieniu przedsięwzięcia. W komunikacie tym mają
być określone między innymi przedmiot programu, podmioty uprawnione do udziału w
programie, a także szczegółowe kryteria oceny wniosków.
Konsekwencją powyższego jest również zmiana w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o
finansowaniu zadań oświatowych umożliwiająca przekazywanie środków na te programy i
przedsięwzięcia oraz zobowiązuje ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do
udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informacji
dotyczącej środków finansowych przyznanych w ramach programu albo przedsięwzięcia.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka
polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w
języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci
pracowników migrujących
Dz. U. poz. 1207
Data ogłoszenia: 2021-07-02
Data wejścia w życie: 2021-07-17
W § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia (dot. § 2 pkt 3 i § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia) wprowadzona
zostaje zmiana polegająca na dodaniu przepisu umożliwiającego nauczycielowi
ubiegającemu się o skierowanie do pracy za granicą złożenie jednostce kierującej pozytywnej
oceny realizacji planu rozwoju zawodowego, o której mowa w art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, z późn. zm.), uzyskanej w
związku z awansem zawodowym nauczycieli szkół za granicą, w sytuacji gdy nauczyciel ten
nie posiada oceny pracy. Powyższa zmiana jest związana z wejściem w życie z dniem 1
stycznia 2021 r. przepisów rozdziału 3b ww. ustawy regulujących awans zawodowy
nauczycieli szkół za granicą, tj. nauczycieli języka polskiego, historii, geografii oraz innych
przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty
innych państw lub nauczanych w innych formach prowadzonych przez organizacje społeczne
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zarejestrowane za granicą. Zgodnie z art. 9j ww. ustawy, nauczyciele szkół za granicą mogą
ubiegać się o nadanie stopni awansu zawodowego. Warunkiem nadania nauczycielowi
stopnia awansu zawodowego jest m. in. odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną
realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela. W rozporządzeniu uwzględnia się sytuację
ww. nauczycieli poprzez wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym nauczyciele ubiegający
się o skierowanie do pracy za granicą będą składać jednostce kierującej ostatnią ocenę
pracy, a jeżeli nie posiadają tej oceny – ostatnią pozytywną ocenę realizacji planu rozwoju
zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli szkół za granicą.
Ponadto, w rozporządzeniu zmieniony zostaje § 5 ust. 4 i § 8 ust. 4. Zmiany te są o
charakterze porządkującym i wiążą się z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), która zastąpiła
m. in. dotychczasową ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.). W związku z tym, określenie „szkoła wyższa” zostało
zastąpione określeniem „uczelnia”, natomiast odesłanie do art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym zostało zastąpione odesłaniem do art. 464
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
Dz. U. poz. 1203
Data ogłoszenia: 2021-07-02
Data wejścia w życie: 2021-07-03, z wyjątkiem § 1:
1) pkt 5 lit. a i b oraz lit. d w zakresie odesłania do ust. 5a,
2) pkt 9
– które wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 r.
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w
sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 i
1780) dotyczy następujących zagadnień:
1) konieczności dostosowania jego przepisów do przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2018
r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725 i 1517) oraz wydanego na jej
podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019
r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem
(Dz. U. poz. 1281);
2) uwag zgłaszanych do Ministerstwa Edukacji i Nauki, m.in. przez szkoły, kuratoria oświaty i
producentów blankietów druków oraz podmioty opracowujące programy do wypełniania
świadectw;
3) uchylenia przepisów i wzorów druków dla dotychczasowych gimnazjów i dotychczasowych
zasadniczych szkół zawodowych, a także świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu
maturalnego przeprowadzanego na warunkach i w sposób obowiązujących od roku szkolnego
2009/2010 ze względu na zakończenie okresu ich wydawania;
4) innych zmian o charakterze porządkującym.
Znowelizowano § 21 i § 43 rozporządzenia w sprawie druków, w ten sposób, że dodano
szczegółowe regulacje odnoszące się do oznaczenia indywidualnego, jako zabezpieczeń przed
fałszerstwem wymaganych dla poszczególnych kategorii dokumentów publicznych. W
przepisach zostały określone poszczególne dokumenty zawierające oznaczenie indywidulane,
określono miejsce jego nanoszenia na blankiecie danego dokumentu, podmiot, który jest
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obowiązany do naniesienia oznaczenia indywidualnego, a także określono elementy składowe
oznaczenia indywidualnego danego dokumentu. Jednocześnie nadano nowe brzmienie
następujących wzorów dokumentów, na których wprowadzony został symbol oznaczenia
indywidualnego:
1) w załączniku nr 3: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej,
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminów eksternistycznych,
świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów
eksternistycznych, zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w
podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenie o
zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia, zaświadczenie o
wynikach egzaminu maturalnego, świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości,
certyfikat kwalifikacji zawodowej, dyplom zawodowy, dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe (wzory dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zostały ponadto
przeniesione z załącznika nr 7 do rozporządzenia w sprawie druków) i poddruk duplikatu;
2) w załączniku nr 4: legitymacja szkolna, legitymacja przedszkolna dla dziecka
niepełnosprawnego, e legitymacja szkolna i e legitymacja przedszkolna dla dziecka
niepełnosprawnego;
3) w załączniku nr 7: świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla osób kończących
dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych
i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.
Ponadto dostosowano brzmienie § 17 rozporządzenia w sprawie druków do przepisów
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w
sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem.
Zgodnie z tym rozporządzeniem dane personalne lub identyfikacyjne muszą być nanoszone w
sposób trwały zintegrowany z podłożem, co wyklucza możliwość wypełniania świadectw
ukończenia szkoły pismem ręcznym.
Nowelizacja rozporządzenia uwzględnia również następujące zmiany:
1. Wprowadzono dwa formaty blankietów dla poddruków duplikatów świadectw szkolnych:
format A4 dwustronny i A4 czterostronny (odpowiednio wzory nr 75 i nowy wzór nr 75a,
określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie druków). W obecnie
obowiązującym rozporządzeniu wzór poddruku dla duplikatu obejmuje dwie strony.
Wprowadzenie formatu czterostronicowego ułatwi szkołom wydawanie duplikatów tych
dokumentów, które również są czterostronicowe: świadectw szkolnych promocyjnych i
świadectw ukończenia technikum.
2. Wprowadzono zmianę we wzorach świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw
ukończenia szkoły oraz arkuszy ocen dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i
pięcioletniego technikum, polegającą na uwzględnieniu we wzorze jednej wolnej pozycji nad
przedmiotem historia na wpisanie realizowanego przez ucznia jednego przedmiotu do wyboru
spośród przedmiotów: filozofia, plastyka, muzyka lub język łaciński i kultura antyczna.
Dotychczas wszystkie te przedmioty były uwzględnione we wzorach ww. dokumentów, pomimo
tego, że uczeń na danym etapie kształcenia realizował tylko jeden z nich, a w przypadku
pozostałych przedmiotów, które nie były przez ucznia realizowane konieczne było wstawianie
poziomej kreski (zgodnie z § 17 ust. 3 rozporządzenia w sprawie druków).
3. Wprowadzono możliwość wydawania suplementu odpowiednio do dyplomu zawodowego
albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w tzw. zawodzie eksperymentalnym
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(kształcenie realizowane jako eksperyment pedagogiczny w zawodzie nieujętym odpowiednio
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego lub klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego na podstawie zgody wyrażonej w decyzji ministra właściwego do spraw
oświaty). Suplement do dyplomu sporządzany jest na podstawie efektów kształcenia
określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Kształcenie w tzw.
zawodzie eksperymentalnym realizowane jest z uwzględnieniem podstawy programowej
określonej dla tego zawodu, a uczniowie kształcący się w zawodzie eksperymentalnym,
podobnie jak uczniowie kształcący się w innych zawodach, przystępują odpowiednio do
egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a co za tym
idzie mogą otrzymać dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
w tzw. zawodzie eksperymentalnym. Zasadnym jest, aby wszyscy uczniowie szkół
prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcący się w tzw. zawodach
eksperymentalnych, otrzymywali suplement do dyplomu zawodowego albo do dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
4. Umożliwiono słuchaczom szkoły policealnej, którzy w danym roku otrzymali certyfikat w
zakresie ostatniej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w którym kształci ta szkoła, uzyskać
dyplom zawodowy na podstawie przekazywanego przez dyrektora tej szkoły do okręgowej
komisji egzaminacyjnej wykazu słuchaczy w danym roku szkolnym. Zgodnie z dotychczas
obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie druków dyrektor szkoły policealnej
przekazywał do okręgowej komisji egzaminacyjnej wyłącznie wykaz absolwentów w danym
roku szkolnym, natomiast osoby, które zdały egzamin zawodowy a nie ukończyły szkoły
policealnej musiały występować do okręgowej komisji egzaminacyjnej z odrębnym wnioskiem
o wydanie dyplomu zawodowego. Takie rozwiązanie nie było spójne z regulacją określającą
warunki uzyskania dyplomu zawodowego na poziomie technika, ponieważ dyplom ten może
uzyskać osoba, która zdała egzaminy zawodowe z kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie
oraz posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Do szkoły policealnej przyjmowane
są wyłączenie osoby posiadające wykształcenie średnie lub średnie branżowe, zatem warunek
posiadania ww. wykształcenia jest już przez słuchacza szkoły policealnej spełniony i nie ma
powodów, aby dyrektor szkoły policealnej nie przekazywał do okręgowej komisji
egzaminacyjnej również wykazu słuchaczy tej szkoły, co umożliwi tym słuchaczom odbiór
dyplomów zawodowych w szkole, do której uczęszczali.
5. W załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie druków dodano ust. 10b określający
sposób wpisywania na świadectwach i w arkuszach ocen uczniów szkół prowadzących
kształcenie zawodowe obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które realizowane są w ramach
godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z
zakresu kształcenia zawodowego określoną w ramowym planie nauczania dla danego typu
szkoły a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w
zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa
branżowego. Na świadectwie szkolnym promocyjnym, świadectwie ukończenia szkoły i w
arkuszu ocen wpisywane bedą nazwy i oceny z zajęć, które były w szkole realizowane jako
obowiązkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla
publicznych szkół (Dz. U. poz. 639, z późn. zm.). Jednocześnie, biorąc pod uwagę, że zgodnie
z art. 46 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe minister właściwy
do spraw oświaty i wychowania określa w drodze rozporządzenia dodatkowe umiejętności
zawodowe w zakresie wybranych zawodów oraz zestawy celów kształcenia i treści nauczania
opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych
oraz kompetencji personalnych i społecznych w odniesieniu do tych umiejętności, wskazano,
że w przypadku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych przygotowujących uczniów do
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uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych związanych z nauczanym zawodem, na ww.
świadectwach i w arkuszach ocen uczniów wpisuje się również adnotację – „dodatkowe
umiejętności zawodowe”.
6. W związku z wprowadzeniem obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu
zawodowego (we wszystkich typach szkół prowadzących kształcenie zawodowe) lub egzaminu
czeladniczego (w przypadku branżowej szkoły I stopnia), jako jednego z warunków
ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub promocji do klasy lub na semestr
programowo wyższy, w arkuszach ocen uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie
zawodowe, które będą obowiązywały od roku szkolnego 2021/2022 sformułowanie
„informacja o zdanym egzaminie zawodowym (…)” zastąpiono sformułowaniem „informacja
o egzaminie zawodowym”, a w przypadku branżowej szkoły I stopnia „informacja o
egzaminie zawodowym lub egzaminie czeladniczym”. Ponadto odstąpiono od umieszczania w
arkuszu ocen szczegółowych informacji o wynikach egzaminu zawodowego, które
zamieszczane są na certyfikacie kwalifikacji zawodowej, który uczeń lub słuchacz otrzymuje
po zdaniu egzaminu zawodowego. W załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie druków
ust. 28a w arkuszach ocen uczniów technikum, słuchaczy branżowej szkoły II stopnia i
słuchaczy szkoły policealnej w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o egzaminie
zawodowym, należy wpisać odpowiednio:
1) informację o przystąpieniu do egzaminu zawodowego, symbol i nazwę kwalifikacji
wyodrębnionej w zawodzie lub
2) informację o nieprzystąpieniu do egzaminu zawodowego, symbol i nazwę kwalifikacji
wyodrębnionej w zawodzie – w przypadku, gdy uczeń lub słuchacz nie przystąpił do tego
egzaminu lub jego części, lub
3) informację o zwolnieniu z obowiązku przystąpienia do części pisemnej lub części
praktycznej egzaminu zawodowego na podstawie art. 44zzzga ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – w
przypadku, gdy uczeń lub słuchacz został zwolniony z tego egzaminu.
Natomiast w arkuszach ocen uczniów branżowej szkoły I stopnia w miejscu przeznaczonym na
wpisanie informacji o egzaminie zawodowym lub egzaminie czeladniczym należy wpisać
odpowiednio:
1) informację o przystąpieniu do egzaminu zawodowego, symbol i nazwę kwalifikacji
wyodrębnionej w zawodzie lub
2) informację o przystąpieniu do egzaminu czeladniczego – w przypadku, gdy uczeń będący
młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy
będącego rzemieślnikiem przystąpił do egzaminu czeladniczego lub
3) informację o nieprzystąpieniu odpowiednio do egzaminu zawodowego lub jego części,
symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub do egzaminu czeladniczego – w
przypadku, gdy uczeń nie przystąpił do tego egzaminu lub jego części, lub
4) informację o zwolnieniu z obowiązku przystąpienia do części pisemnej lub części
praktycznej egzaminu zawodowego na podstawie art. 44zzzga ust. 4 ustawy, symbol i nazwę
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – w przypadku, gdy uczeń został zwolniony z tego
egzaminu.
W rozporządzeniu dodano również przepisy przejściowe regulujące w sposób tożsamy sposób
wpisywania informacji o egzaminie zawodowym w arkuszach ocen uczniów technikum,
branżowej szkoły I stopnia lub słuchaczy szkoły policealnej, którzy rozpoczęli kształcenie od
roku szkolnego 2019/2020 albo 2020/2021 oraz słuchaczy branżowej szkoły II stopnia, którzy
rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2020/2021, czyli tej grupy uczniów i słuchaczy,
którzy mają założone arkusze ocen zgodnie z dotychczasowymi przepisami (§ 3 ust. 3–6
rozporządzenia).
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7. We wzorze świadectwa szkolnego promocyjnego, świadectwie ukończenia szkoły i w
arkuszu ocen ucznia branżowej szkoły I stopnia (wzory nr 23–26, 40 i 51 określone w
załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie druków) dodano przedmiot „Edukacja dla
bezpieczeństwa”. Przedmiot ten, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U.
poz. 639, z późn. zm.) jest ujęty w ramowych planach nauczania dla wszystkich uczniów
branżowej szkoły I stopnia, również tych będących absolwentami ośmioletniej szkoły
podstawowej, a dotychczas nie był uwzględniony na świadectwie szkolnym promocyjnym,
świadectwie ukończenia szkoły i w arkuszu ocen ucznia branżowej szkoły I stopnia będącego
absolwentem szkoły podstawowej.
8. Dodano regulację dotyczącą wypełniania arkusza ocen ucznia technikum (wzór nr 39 i 50
określony w załączniku 3 do rozporządzenia w sprawie druków) w zakresie przedmiotu
„Wiedza o kulturze”. Biorąc pod uwagę, że arkusz ma zastosowanie zarówno do uczniów
dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego
2019/2020, jak i do uczniów pięcioletniego technikum, a w ramowym planie nauczania dla
czteroletniego technikum określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół ujęty jest
przedmiot „Wiedza o kulturze”, który nie jest realizowany w pięcioletnim technikum,
zaproponowano dodanie przepisu określającego, że w przypadku uczniów dotychczasowego
czteroletniego technikum, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/2020, w
arkuszu ocen ucznia tego technikum, w części przeznaczonej na wpisanie obowiązkowych
zajęć edukacyjnych na kolejnej wolnej pozycji należy wpisać przedmiot „Wiedza o kulturze”.
9. Zgodnie z propozycją okręgowych komisji egzaminacyjnych, które wydają dyplomy
potwierdzające kwalifikacje zawodowe dodano przepis dotyczący sposobu wypełniania tego
dyplomu w zawodzie nauczanym na poziomie technika osobom, o których mowa w § 14a ust.
3 (dotychczasowy § 39 ust. 3 rozporządzenia w sprawie druków).
10. Wprowadzono możliwość zastosowania skrótu wyrażenia „nauczany(a) dwujęzycznie” –
ND oraz „poziom dwujęzyczny” – PD na świadectwach wydawanych uczniom szkół lub
oddziałów dwujęzycznych oraz na innych drukach.
Ponadto w rozporządzenia wprowadzono zmiany o charakterze porządkującym.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych
zawodów szkolnictwa branżowego
Dz. U. poz. 1087
Data ogłoszenia: 2021-06-18
Data wejścia w życie: 2021-09-01
W zmienianym rozporządzeniu zostały określone podstawy programowe kształcenia w nowych
zawodach szkolnictwa branżowego:
– technik dekarstwa, przyporządkowanym do branży budowlanej (załącznik nr 2),
– technik robotyk, przyporządkowanym do branży elektroniczno-mechatronicznej (załącznik
nr 8),
– podolog, przyporządkowanym do branży fryzjersko-kosmetycznej (załącznik nr 9),
– technik stylista, przyporządkowanym do branży przemysłu mody (załącznik nr 23).
Zmianie ulegnie również podstawa programowa kształcenia w zawodzie opiekun medyczny,
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przyporządkowanym do branży opieki zdrowotnej (załącznik nr 20).
Ponadto zostały określone dodatkowe umiejętności zawodowe (załącznik nr 33):
– „Prowadzenie przedsiębiorstwa rolnego zgodnie z zasadami nowoczesnego zarządzania” w
zakresie wybranych zawodów przyporządkowanych do branży rolno-hodowlanej i branży
ogrodniczej: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, pszczelarz, rolnik, technik
hodowca koni, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik pszczelarz, technik
rolnik, technik weterynarii, ogrodnik, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu,
– „Serwisowanie opon pojazdów silnikowych” w zakresie wybranych zawodów
przyporządkowanych do branży motoryzacyjnej: mechanik pojazdów samochodowych,
mechanik motocyklowy, elektromechanik samochodowy, technik pojazdów samochodowych,
lakiernik samochodowy oraz blacharz samochodowy.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe
Dz. U. poz. 1082
Data ogłoszenia: 2021-06-17
Jest to jednolity tekst ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r.
poz. 910), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1378);
2) ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 4);
3) ustawą z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 619);
4) ustawą z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 762)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 13 maja 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
Dz. U. poz. 1036
Data ogłoszenia: 2021-06-08
Data wejścia w życie: 2021-09-01
Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie zawodu technik gazownictwa,
przyporządkowanego do branży budowlanej, które obejmują zmiany nazw kwalifikacji
wyodrębnionych w tym zawodzie z:
1) „BUD. 16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i
instalacji gazowych” na: „BUD. 16. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją
sieci gazowych” oraz
2) „BUD. 17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz
eksploatacją sieci i instalacji gazowych” na: „BUD. 17. Organizacja robót związanych z
budową i eksploatacją instalacji gazowych”.
Wprowadzone zmiany w rozporządzeniu przewidują także zmianę w zakresie zawodu technik
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spawalnictwa, przyporządkowanego do branży mechanicznej, dotyczącą dodania kwalifikacji
„MEC.04. Montaż systemów rurociągowych” jako kolejnej kwalifikacji, będącej pierwszą
kwalifikacją wyodrębnioną w tym zawodzie.
Ponadto rozporządzenie zakłada, że:
1) ministrem właściwym dla zawodu technik geolog, przyporządkowanego do branży
górniczo-wiertniczej, będzie minister właściwy do spraw geologii zamiast ministra
właściwego do spraw środowiska;
2) ministrem właściwym dla zawodu technik wiertnik i wiertacz, przyporządkowanego do
branży górniczo-wiertniczej, obok ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin
będzie minister właściwy do spraw geologii, zamiast ministra właściwego do spraw
środowiska;
3) ministrem właściwym dla zawodów przyporządkowanych do branży leśnej będzie minister
właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa zamiast ministra właściwego do spraw środowiska.
Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 14 maja 2021
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych
Dz. U. poz. 1016
Data ogłoszenia: 2021-06-07
Jest to jednolity tekst rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24
sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1258), z
uwzględnieniem
zmian
wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz.
1024);
2) rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz.
1675).
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
Dz. U. poz. 989
Data ogłoszenia: 2021-05-31
Jest to jednolity tekst ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1334), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z
dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2021 r. poz. 4) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 18
maja 2021 r.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dz. U. poz. 983
Data ogłoszenia: 2021-05-28
Data wejścia w życie: 2021-05-29
Jest to nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w
sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz. 493, z późn. zm.), która przewiduje możliwość organizacji zajęć wspomagających
uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej,
języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w publicznych i niepublicznych szkołach
podstawowych, w tym szkołach podstawowych specjalnych (dla uczniów uczęszczających do
klas IV–VIII tych szkół) oraz szkołach ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącym,
technikum oraz branżowej szkole I stopnia), w tym szkołach ponadpodstawowych specjalnych
(dla uczniów uczęszczających do wszystkich klas tych szkół), a także w szkołach specjalnych
funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
z wyłączeniem:
1) szkół specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii, bowiem nie ograniczano funkcjonowania tych szkół w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
2) szkół podstawowych specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy, ze
względu na realizację odrębnej podstawy programowej kształcenia ogólnego zakładającej
integralną realizację funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz
możliwość podjęcia przez dyrektora szkoły specjalnej decyzji o prowadzeniu zajęć w szkole w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania tych szkół,
3) oddziałów specjalnych, szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych
specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ze
względu na specyfikę kształcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań
opiekuńczo-wychowawczych organizowanych odpowiednio, w czasie uzgodnionym z
kierownikiem podmiotu lub ordynatorem oddziału szpitalnego i odpowiednio do wskazań
lekarza prowadzącego leczenie oraz w czasie uzgodnionym z kierownikiem jednostki, jak
również ze względu na możliwość podjęcia przez dyrektora szkoły specjalnej decyzji o
prowadzeniu zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania tych szkół.
Zajęcia wspomagające będą organizowane również w szkołach artystycznych realizujących
kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego (dla uczniów
uczęszczających do klas szkół artystycznych odpowiadających klasom IV–VIII szkoły
podstawowej i wszystkim klasom liceum ogólnokształcącego).
Zmieniane rozporządzenie przewiduje, że każda szkoła będzie miała do dyspozycji pulę godzin
stanowiącą iloczyn liczby oddziałów szkolnych (wynikającej z danych systemu informacji
oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2021 r.) oraz liczby godzin (10 godzin)
przypadającej (przeliczeniowo) na oddział.
Godziny te dyrektor szkoły będzie mógł wykorzystać na zorganizowanie zajęć
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wspomagających częściowo jeszcze do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczym w
bieżącym roku szkolnym 2020/2021 oraz w pierwszych miesiącach roku szkolnego 2021/2022
(tj. do dnia 22 grudnia 2021 r.), przy czym zakłada się, aby tygodniowa liczba zajęć
wspomagających nie była wyższa niż liczba oddziałów w szkole.
Udział uczniów w zajęciach wspomagających nie jest obowiązkowy – zajęcia będą
organizowane dla chętnych uczniów.
Zajęcia wspomagające będą mogły być organizowane w grupach oddziałowych (ewentualnie
grupach między-oddziałowych lub między-klasowych) liczących co najmniej 10 uczniów (5
uczniów w szkołach liczących mniej niż 60 uczniów, a w szkołach podstawowych, w których
nauczanie jest organizowane w klasach łączonych – bez tego limitu). Dyrektor będzie
informował rodziców o organizacji tych zajęć w szkołach, zbierał od rodziców uczniów
deklaracje uczestnictwa uczniów w zajęciach (deklaracje będą mogły być zbierane drogą
elektroniczną) i organizował je – stosownie do potrzeb. Ze względu na konieczność szybkiego
uruchomienia tych zajęć dyrektor szkoły składając informację o planowanych zajęciach
organizowanych w okresie od dnia 31 maja 2021 r. lub od dnia 2 września 2021 r. będzie
mógł przewidzieć organizację zajęć wspomagających w pełnym wymiarze, wynikającym z
przysługującej szkole puli godzin.
W odniesieniu do szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, poza tradycyjną,
stacjonarną formą realizacji praktyk zawodowych, do 31 sierpnia 2021 r. zachowano
możliwość realizacji praktyk zawodowych również z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa.
Uzyskanie dofinansowania prowadzenia zajęć wspomagających w szkołach niepublicznych
oraz szkołach publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego będzie odbywało się podobnie jak w przypadku
ubiegania się o środki przysługujące nauczycielom w formie jednorazowego dofinansowania
zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych
zajęć. I tym razem kluczową rolę będzie odgrywał dyrektor szkoły (dyrektor zespołu szkół lub
placówek), który nie tylko będzie odpowiedzialny za organizację zajęć w sposób określony w
rozporządzeniu, ale także złoży do gminy lub powiatu (w przypadku dotowanych szkół
artystycznych do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)
jeden lub dwa wnioski o przyznanie dotacji celowej, a następnie ją rozliczy. Wniosek składany
w pierwszym terminie będzie dotyczył dofinansowania zajęć wspomagających prowadzonych
w roku szkolnym 2020/2021 (maksymalnie będzie można zawnioskować o 40% przysługującej
szkole dotacji celowej). Drugi wniosek będzie dotyczył zajęć w pierwszych czterech
miesiącach roku szkolnego 2021/2022 (jeśli dyrektor szkoły nie złożył wniosku w pierwszym
terminie to w drugim będzie mógł zawnioskować o 100% przysługującej szkole dotacji
celowej, a jeśli złożył wniosek w pierwszym terminie to będzie mógł wnioskować o pozostałą,
niewykorzystaną w pierwszym terminie, część dotacji).
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Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dz. U. poz. 982
Data ogłoszenia: 2021-05-28
Data wejścia w życie: 2021-05-31
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 824).
Zgodnie z nowym rozporządzeniem od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze będą
kształcić się na terenie szkoły na zasadach obowiązujących przed okresem epidemii.
Biorąc pod uwagę specyfikę organizacji kształcenia na turnusach dokształcania teoretycznego
młodocianych pracowników, turnusy które rozpoczęły się przed dniem 30 maja 2021 r. będą
mogły być dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Jednocześnie nowe rozporządzenie przewiduje wydłużenie terminu możliwości ograniczania
funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w których zajęcia zostaną zawieszone na
podstawie przepisów wydanych na podstawie odpowiednio art. 95a ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4), w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., art. 32 ust. 11 oraz art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jednostki systemu oświaty, których
funkcjonowanie zostanie ograniczone będą mogły realizować zajęcia z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub w inny sposób ustalony przez
dyrektora tej jednostki.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dz. U. poz. 961
Data ogłoszenia: 2021-05-26
Data wejścia w życie: 2021-05-27
Jest to nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w
sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) i wprowadza tylko w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach
artystycznych możliwość ustalenia rocznej lub końcowej oceny klasyfikacyjnej przez
nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne artystyczne, z których roczna lub
końcowa ocena klasyfikacyjna jest ustalana w trybie egzaminów.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek
publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i
zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
Dz. U. poz. 938
Data ogłoszenia: 2021-05-21
Data wejścia w życie: 2022-01-01
Zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie
rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i
młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców
za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. poz. 1872 oraz z 2017 r. poz. 1628) obejmują:
1) wskazanie dolnego limitu okresu pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych;
2) dookreślenie sposobu działania domu wczasów dziecięcych w okresie ferii letnich i
zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej;
3) doprecyzowanie okresu działania domu wczasów dziecięcych adekwatnie do art. 2 pkt 7
ustawy z dnia 7 września 1991 r .o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., tj. w okresie pobierania nauki poza miejscem
stałego zamieszkania.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych,
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych,
ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i
wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
Dz. U. poz. 911
Data ogłoszenia: 2021-05-18
Data wejścia w życie: 2022-01-01
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w
sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjnowychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606) obejmuje:
1) wskazanie limitu okresu pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych;
2)
dookreślenie
sposobu
działania
domu
wczasów
dziecięcych;
3) doprecyzowano zadania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych, psychologów,
pedagogów i innych specjalistów, prowadzących zajęcia z wychowankiem w młodzieżowym
ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym i ośrodku rewalidacyjnowychowawczym.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dz. U. poz. 824
Data ogłoszenia: 2021-04-30
Data wejścia w życie: 2021-05-03
Nowe rozporządzenie zostało wydane w związku z decyzją Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia
2021 r. w zakresie edukacji. Jednocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji i
Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz. 561, 651, 701 i 752).
Rozporządzenie określa sposób funkcjonowania jednostek systemu oświaty po weekendzie
majowym:
1) od 4 maja 2021 r. uczniowie klas I–III szkół podstawowych na terenie całego kraju
wracają do nauki w szkole;
2) od 4 maja 2021 r. szkoły podstawowe prowadzą działalność opiekuńczo – wychowawczą
dla uczniów w świetlicy;
3) od 17 maja 2021 r. uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych, szkół
ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego
przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym. System ten polega na prowadzeniu zajęć
w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole, placówce lub
centrum oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość. Dyrektor ww. szkoły, placówki lub centrum ustala harmonogram
prowadzenia zajęć zgodnie z ww. podziałem, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości,
równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.
Przepisów tych nie stosuje się do zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu,
które odbywają się na dotychczasowych zasadach, tj. dyrektorzy szkół prowadzących
kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia
ustawicznego mogą zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w
wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Praktyki
zawodowe można organizować stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy czym
zachowano możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych
w okresie epidemii. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki
zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie również u pracodawców lub w
indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia,
które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub
słuchaczy. Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi
pracownikami będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze
godzin.
W przypadku szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII: sportowych, mistrzostwa
sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego oraz szkół
ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego,
oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów
mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, zajęcia sportowe
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realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z
programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
Dz. U. poz. 787
Data ogłoszenia: 2021-04-28
Data wejścia w życie: 2021-05-13
Określona w art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2021 kwota bazowa dla nauczycieli nie
wzrosła w stosunku do kwoty bazowej obowiązującej od dnia 1 września 2020 r. W związku z
powyższym, w roku 2021 nie wzrosła wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli.
Nowelizacja rozporządzenia zachowuje przy niezmienionych warunkach prawnych
dotychczasową relację wynagrodzenia zasadniczego do wynagrodzenia średniego, tak więc
minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zawarte w tabeli stanowiącej
załącznik do rozporządzenia określone zostały na takim samym poziomie jak stawki
obowiązujące od dnia 1 września 2020 r.
Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe
Dz. U. poz. 762
Data ogłoszenia: 2021-04-23
Data wejścia w życie: 2021-07-01
Następuje zmiana dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących spełniania przez
dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem,
oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą czyli tzw. edukacji domowej.
Od 1 lipca 2021 roku:
a) zniesione zostają ograniczenia w wyborze szkoły ze względu na teren województwa oraz
b) zniesiony zostaje wymóg uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dz. U. poz. 752
Data ogłoszenia: 2021-04-23
Data wejścia w życie: 2021-04-26
Rozporządzenie określa sposób funkcjonowania jednostek systemu oświaty od 26 kwietnia
2021 r.
Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
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zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 561, 651, 701 i
752)
Od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r. w klasach I–III szkół podstawowych w 11
województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim,
kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim i
małopolskim nauka będzie zorganizowana w systemie tzw. hybrydowym. System tzw.
hybrydowy polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów klas I–
III szkoły podstawowej realizuje te zajęcia w szkole podstawowej oraz co najmniej 50%
uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Dyrektor szkoły podstawowej ustala harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z ww.
podziałem, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne
realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.
Jednocześnie nadal przewiduje się, że świetlice w szkołach podstawowych na obszarze ww.
województw będą funkcjonowały dla dzieci rodziców uprawnionych do zapewnienia im opieki
i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach. Ponadto, opieką świetlicową zostaną
objęte również dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły w związku z
nauczaniem w systemie tzw. hybrydowym, o ile rodzice zawnioskują o objęcie ich dzieci
opieką.
W pozostałych 5 województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim
uczniowie klas I–III szkół podstawowych uczniowie nadal będą uczyć się zdalnie, a świetlice
w szkołach na obszarze tych województw funkcjonują dla dzieci rodziców, uprawnionych do
zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach.
Jednocześnie, biorąc pod uwagę potrzebę przywrócenia możliwości prowadzenia praktycznej
nauki zawodu stacjonarnie w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów
kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego, dyrektor odpowiednio
szkoły, centrum lub placówki będzie mógł od dnia 26 kwietnia 2021 r. zorganizować zajęcia
praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze
nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I
stopnia będący młodocianymi pracownikami od dnia 26 kwietnia 2021 r. będą realizowali
zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.
Od 26 kwietnia 2021 r. dyrektor odpowiednio szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
centrum kształcenia zawodowego lub placówki kształcenia ustawicznego będzie mógł również
zorganizować praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowano
możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie
pandemii.
Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą
mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach
rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną
sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w
podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.
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Dz. U. poz. 739
Data ogłoszenia: 2021-04-22
Data wejścia w życie: 2021-04-23
Rozporządzenie nadaje nowe brzmienia załącznikowi nr 4 do rozporządzenia Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.
(Dz. U. poz. 577). W części III w poz. 7, kol. 2 wskazano teraz prawidłową kwotę dotacji
(kwota dotacji po odjęciu kosztów obsługi zadania w wysokości 1% przekazanej dotacji), czyli
247,50 zł. (poprzednio była to kwota 247,00 zł).
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dz. U. poz. 701
Data ogłoszenia: 2021-04-15
Data wejścia w życie: 2021-04-19
Jest to kolejna nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 561 i 651).
Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Przedłużone zostały obostrzenia związane z ograniczeniem funkcjonowania w pozostałych
jednostkach systemu oświaty do dnia 25 kwietnia 2021 r.
Dodatkowo, od dnia 19 kwietnia 2021 r., w szkłach podstawowych: sportowych, mistrzostwa
sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego oraz szkołach
ponadpodstawowych sportowych, szkołach ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego,
oddziałach sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałach
mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych możliwe będzie
prowadzenie zajęć sportowych realizowanych na podstawie programów szkolenia sportowego
w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia sportowego wynika możliwość ich
realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.
Przywrócono także możliwość prowadzenia zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu w
miejscu ich realizacji (stacjonarnie). W związku z powyższym, w przypadku szkół
prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek
kształcenia ustawicznego, dla uczniów i słuchaczy, którzy przystępują odpowiednio do
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub do egzaminu zawodowego w sesji
czerwiec-lipiec 2021 r., dyrektor odpowiednio szkoły, centrum lub placówki będzie mógł od
dnia 19 kwietnia 2021 r. zorganizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu
ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin
tygodniowo, o ile z programu nauczania zawodu lub programu nauczania kwalifikacyjnego
kursu zawodowego nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczniowie klas III branżowych
szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami od dnia 19 kwietnia 2021 r. będą
realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców.
Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą mogły być prowadzone u pracodawców lub
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w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia,
które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub
słuchaczy.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dz. U. poz. 681
Data ogłoszenia: 2021-04-13
Data wejścia w życie: 2021-04-14
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.
poz. 493, z późn. zm.) zawiera szczególne rozwiązania w zakresie regulaminu konkursu na
stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej
opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego
zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej.
Rozwiązania te dotyczą modyfikacji przepisów § 3 rozporządzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na
stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej
opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego
zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 694).
Wprowadzone rozwiązanie umożliwia w roku szkolnym 2020/2021 powiadomienie przez
przewodniczącego komisji konkursowej pozostałych członków komisji konkursowej oraz
kandydatów na stanowisko dyrektora o terminie posiedzenia komisji nie tylko pisemnie w
postaci papierowej, ale również w postaci elektronicznej, przy zachowaniu przepisu, iż
powiadomienie odbywa się nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. Ponadto
proponuje się, aby w roku szkolnym 2020/2021 posiedzenie komisji mogło odbyć się nie
później niż w ciągu 120 dni od upływu terminu składania ofert przez kandydatów wskazanego
w ogłoszeniu konkursu, co stanowi wydłużenie tego terminu, ponieważ w dotychczasowym
brzmieniu rozporządzenia MKiDN z dnia 29 marca 2018 r. obowiązywał termin 30 dni.
Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 31 marca
2021 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych
realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez
osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w
podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2021 r.
Dz. U. poz. 662
Data ogłoszenia: 2021-04-09
Data wejścia w życie: 2021-04-10
Rozporządzenie określa w 2021 r.:
1) sposób przekazywania przez dyrektora publicznej szkoły artystycznej realizującej
kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż
jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną ministrowi właściwemu do spraw
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kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości
dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o
finansowaniu zadań oświatowych, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6
ustawy, wzór formularza zawierającego te informacje oraz wzór wniosku o udzielenie tej
dotacji;
2) tryb udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o
której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6
ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dz. U. poz. 651
Data ogłoszenia: 2021-04-08
Data wejścia w życie: 2021-04-12
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 561) przedłuża
ograniczenie funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół i placówek do dnia 18
kwietnia 2021 r.
Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych
innych ustaw
Dz. U. poz. 619
Data ogłoszenia: 2021-04-02
Data wejścia w życie: 2021-04-03, z wyjątkiem:
1) art. 3 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.;
2) art. 1 pkt 2–4, art. 3 pkt 3 i pkt 5 lit. b oraz art. 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy:
1) ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
2) ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
3) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
4) ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz
5) ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Nowelizacja ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe wprowadza nowe zadanie
publiczne ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, które polega na
monitorowaniu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych (art. 26b ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).
Nowelizacja ustawy wprowadza również przepisy wskazujące na kompetencje poszczególnych
podmiotów oraz dopuszczalność przepływów danych w związku z realizacją działań
związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych rejestrowych niezbędnych do
monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych (art. 26b ust. 9–26 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).
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W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz.
1942, z późn. zm.) (art. 3 pkt 1) przewiduje się uzupełnienie katalogu celów zbierania danych
w systemie informacji oświatowej, umożliwiając ich wykorzystanie przez ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania do prowadzenia monitoringu karier absolwentów szkół
ponadpodstawowych (art. 1 ust. 1 pkt 5), oraz uregulowanie kwestii pozyskiwania z bazy
danych systemu informacji oświatowej przez ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania danych, o których mowa w art. 26b ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Zmiana w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.) (art. 2 ustawy) umożliwi wykorzystywanie informacji
zawartych w systemach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Zmiana w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 5
ustawy) umożliwi pozyskiwanie informacji ze Zintegrowanego Systemu Informacji o
Szkolnictwie Wyższym i Nauce (systemu POL-on) w zakresie wynikającym z art. 26b ust. 16
ustawy z dnia 14 grudnia 2020 r. – Prawo oświatowe) oraz wykorzystywanie informacji na
temat kontynuowania kształcenia na studiach przez absolwentów techników, branżowych
szkół II stopnia, liceów ogólnokształcących i szkół policealnych.
Ponadto w znowelizowanej ustawie przewidziano następujące zmiany. Przepisy art. 37 ust. 4,
art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
dotyczące przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów spełniających
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, uczniów realizujących indywidualny tok
nauki oraz dla uczniów przechodzących ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej,
szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły
artystycznej, jednego typu do szkoły publicznej innego typu, obecnie odsyłają do art. 44l
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, który dotyczy jedynie przeprowadzania
tych egzaminów dla uczniów szkół dla dzieci i młodzieży. Tymczasem, w przypadku słuchaczy,
szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia lub szkoły policealnej analogiczne egzaminy
klasyfikacyjne powinny być przeprowadzane zgodnie z przepisami art. 44wa ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, dotyczącymi przeprowadzania egzaminów
klasyfikacyjnych w tych szkołach. W związku z powyższym celu uspójnienia przepisów art. 37
ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
wprowadza się odesłanie do art. 44wa ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(art. 1 pkt 2–4 ustawy).
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej są dokonane zmiany w
art. 8 pkt 1 lit. e i g. Zmiana w art. 8 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji oświatowej poszerza zakres danych dziedzinowych gromadzonych w bazie danych
systemu informacji oświatowej o liczbę osób korzystających z internatu w szkołach lub
placówkach oświatowych wchodzących w skład zespołu, które nie są uczniami szkoły lub
placówki, przy której jest utworzony internat.
W art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
przewiduje się także wydłużenie terminu anonimizacji danych dotyczących wynagrodzeń
nauczycieli.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej
Dz. U. poz. 584
Data ogłoszenia: 2021-03-30
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Ogłoszono jednolity tekst ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji
oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695),
2) ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 4)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 24 lutego 2021 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania
dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe w 2021 r.
Dz. U. poz. 577
Data ogłoszenia: 2021-03-30
Data wejścia w życie: 2021-04-01
Rozporządzenie określa formularze na 2021 r., które uwzględniają m.in. możliwość
wnioskowania o dotację celową związaną z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla klas II, V i VIII
szkół podstawowych.
W odniesieniu do rozporządzenia z 2020 r., w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na
wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (Dz. U. poz. 1137) – zwiększeniu
ulegną kwoty dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół
podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły
podstawowej w podręczniki i materiały edukacyjne.
Jednocześnie zmianie nie ulegnie kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dz. U. poz. 561
Data ogłoszenia: 2021-03-26
Data wejścia w życie: 2021-03-29
Nowe rozporządzenie zachowuje rozwiązania przewidziane w dotychczasowym
rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z następującymi dodatkowymi zmianami:
1. Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. wprowadzone zostaje
ograniczenie funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.
Ograniczenie to polega na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.
Dodatkowo, ww. jednostki oświatowe będą obowiązane prowadzić zajęcia dla dzieci
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych
w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania
publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z
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zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS, o ile
rodzice tych dzieci złożą wniosek o zorganizowanie tych zajęć do dyrektora przedszkola lub
szkoły albo osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.
Ze względu na specyfikę działania, nie wprowadzono przepisów ograniczających
funkcjonowanie przedszkoli specjalnych, oddziałów specjalnych w przedszkolach
ogólnodostępnych oraz oddziałów przedszkolnych specjalnych w publicznych i niepublicznych
szkołach podstawowych.
2. Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczenie dotyczy również
praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie
zawodowe, co oznacza, że zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (także te realizowane
w formach kursowych) odbywać się będą wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość, o ile wynika to z programu nauczania.
Utrzymane zostają natomiast dotychczasowe regulacje dotyczące kształcenia w zawodach, dla
których podstawa programowa kształcenia w zawodach przewiduje kształcenie zgodnie z
wymaganiami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie
wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, sporządzonej w
Londynie dnia 7 lipca 1978 r. oraz dotychczasowe regulacje dotyczące szkół kształcących w
zawodzie technik pożarnictwa prowadzonych przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych.
3. Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczeniem objęto
również uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w
zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców na podstawie umowy o pracę w
celu przygotowania zawodowego. Oznacza to, że zgodnie z art.15f ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia
funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów
wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z
obowiązku świadczenia pracy.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859,
1870, 1960 i 2087 oraz z 2021 r. poz. 92, 202, 283, 366, 448 i 502).

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 marca 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dz. U. poz. 532
Data ogłoszenia: 2021-03-24
Data wejścia w życie: 2021-03-25
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.
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poz.
493,
z
późn.
zm.)
wprowadza
rozwiązania
zgodnie
z
którymi:
1) w przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty
przed dniem 2 września 2021 r. organ prowadzący będzie mógł przedłużyć powierzenie
stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty, na okres nie dłuższy niż do dnia 31
sierpnia 2026 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny, pod warunkiem uzyskania
pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz zasięgnięcia opinii rady
pedagogicznej i rady szkoły lub placówki oraz organizacji związkowych;
2) w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży wprowadzony
zostaje zakaz organizacji wypoczynku, o którym mowa w art. 92a–92t ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.), oraz
rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 96a ww. ustawy, w czasie wiosennej przerwy
świątecznej.
Nowelizacja przewiduje także, że w przypadku, gdy przed dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia organ prowadzący wystąpił do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o
wydanie opinii w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki
systemu oświaty, stosuje się wtedy przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 561)
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1830,
1859, 1870, 1960 i 2087 oraz z 2021 r. poz. 92, 202, 283, 366 i 448) wprowadzone zostają
kolejne
zmiany:
1) do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie;
2) również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych,
mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego
będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
3) w pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady;
4) w okresie od 22 marca do 11 kwietnia, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których
rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze
zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia
zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest złożenie wniosku przez rodziców.
Przedszkola nadal pracują bez zmian, oczywiście przy zachowaniu zasad reżimu
sanitarnego.
Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.
Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I
stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych
zasadach.
Dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub
stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub ze
względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.
Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych
konsultacje indywidualne lub w małych grupach.
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Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum
lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu
maturalnego
Dz. U. poz. 482
Data ogłoszenia: 2021-03-17
Data wejścia w życie: 2021-09-01, z wyjątkiem § 6 ust. 2, który wchodzi w życie 1 kwietnia
2021 r.
Przepisy rozporządzenia dostosowane zostają do wymagań określonych w nowej podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej
szkoły II stopnia. W stosunku do stanu obecnego zmiany dotyczą:
– przeprowadzania części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka mniejszości
narodowej, mniejszości etnicznej oraz języka regionalnego,
– sposobu przeprowadzania egzaminu z informatyki,
– czasu trwania części pisemnej egzaminu z poszczególnych przedmiotów.
Pozostałe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego są analogiczne do
rozwiązań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016
r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i
egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 marca 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji
oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dz. U. poz. 390
Data ogłoszenia: 2021-03-03
Data wejścia w życie: 2021-03-03
Zmiana rozporządzenia ma na celu umożliwienie wystawienia skierowania w postaci
elektronicznej na szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 oraz upoważnia ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania
ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz Narodowemu Funduszowi Zdrowia
określonych danych nauczycieli, wychowawców i innych pracowników.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
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Dz. U. poz. 370
Data ogłoszenia: 2021-02-26
Data wejścia w życie: 2021-02-27
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.
poz. 493, z późn. zm.) dotyczy kwot dotacji dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
Dz. U. poz. 211
Data ogłoszenia: 2021-02-01
Data wejścia w życie: 2021-09-01
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w
sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316 oraz z 2020 r. poz. 82 i 1459)
w załączniku nr 2 wprowadza do systemu oświaty cztery nowe zawody:
1) Technik dekarstwa – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz
branżowej szkole II stopnia oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach
umiejętności zawodowych;
2) Technik robotyk – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych;
3) Podolog – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w dwuletniej szkole policealnej
prowadzącej kształcenie w formie dziennej lub stacjonarnej;
4) Technik stylista – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz
branżowej szkole II stopnia oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach
umiejętności zawodowych.
Rozporządzenie wprowadza również zmiany w zakresie zawodu Opiekun medyczny,
które obejmują:
1) zmianę symbolu i nazwy kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie,
2) wydłużenie okresu nauczania z roku do dwóch lat oraz
3) wprowadzenie kształcenia wyłącznie w szkole policealnej prowadzącej kształcenie w
formie dziennej.
Ponadto nowelizacja rozporządzenie określa, że dla zawodów przyporządkowanych do
branży górniczo-wiertniczej jako minister właściwy dla zawodu zostanie wskazany minister
właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin oraz zawodów Wiertacz i Technik wiertnik,
dla których minister właściwy do spraw środowiska będzie jednym z dwóch ministrów
właściwych dla tych zawodów obok ministra właściwego do spraw gospodarki złożami
kopalin.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dz. U. poz. 150
Data ogłoszenia: 2021-01-22
Data wejścia w życie: 2021-01-23
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.
poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314 i 2382)
wprowadzone zostają zmiany m. in.:





uchylono przepisy regulujące zasady funkcjonowania i przechowywania
danych w ramach Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej – narzędzia
informatycznego służącego do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość, w związku z przeniesieniem regulacji do
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
doprecyzowano regulacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego do szkół i
placówek artystycznych na rok szkolny 2021/2022;
w przypadku kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy
nie będą mogli odbyć odpowiednich badań lekarskich lub psychologicznych
przed przyjęciem do szkoły, a co za tym idzie nie będą mogli w tym terminie
przedłożyć dyrektorowi szkoły odpowiedniego zaświadczenia lub orzeczenia,
rodzice tych kandydatów lub kandydaci pełnoletni zobowiązani są do
poinformowania o tym dyrektora szkoły (w postaci papierowej lub
elektronicznej) wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu i w takiej
sytuacji zaświadczenie lub orzeczenie będzie można przedłożyć nie później niż
do dnia 24 września 2021 r., a nieprzedłożenie w tym terminie zaświadczenia
lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w
szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do
którego został przyjęty.

Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz
niektórych innych ustaw
Dz. U. poz. 4
Data ogłoszenia: 2021-01-04
Data wejścia w życie: 2021-01-19, z wyjątkiem art. 5 zmieniającego ustawę z dnia 27
października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1334), który
wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2021 r.
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy:
1) ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
2) ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
3) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
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4) ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
5) ustawę z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz
6) ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
1. Charakterystyka zmian w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela:
1) umożliwienie finansowania ze środków wyodrębnionych w budżetach organów
prowadzących szkoły na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których
mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dodatkowych
form doskonalenia dla nauczycieli zajęć edukacyjnych artystycznych w szkołach i placówkach
artystycznych (zmiana art. 70a ust. 3a),
2) wydłużenie do 14 dni czasu na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu
popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka oraz określenie,
w jakim przypadku odstępuje się od zawiadomienia (zmiana art. 75 ust. 2a),
3) określenie terminu na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz
zmiana dotycząca okresu, w którym może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne (zmiana
art. 85 ust. 3 i 3a oraz art. 85o ust. 1, 3 i 7),
4) doprecyzowanie przepisów dotyczących zawieszenia nauczyciela lub dyrektora szkoły w
pełnieniu obowiązków (zmiana art. 85t ust. 2).
2. Zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
1) w art. 9c ust. 2 pkt 4a i ust. 2aa oraz w art. 9da ust. 1 ww. ustawy wprowadzono zmianę
polegającą na umożliwieniu dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zlecania
dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej prowadzenia analiz oraz przeprowadzania
testów diagnostycznych i badań dotyczących egzaminów zewnętrznych, w zakresie określonym
przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
2) w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a ww. ustawy dodaje się tiret piąty, który umożliwia publikację
listy jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego z języka
polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
Od roku szkolnego 2022/2023 w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego,
języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej oraz języka regionalnego zdający
będzie udzielał odpowiedzi na 2 zadania egzaminacyjne. Jedno zadanie będzie dotyczyło
znajomości treści oraz problematyki lektur obowiązkowych (język polski) bądź innych
utworów literackich (język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, język
regionalny).
3) uchylenie pkt 4 w ust. 1 i pkt 3 w ust. 2 w art. 44sa ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty – obecnie zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w
branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej są analogiczne jak zasady obowiązujące
przed ww. nowelizacją ustawy w szkołach dla dorosłych,
4) dodawany art. 94ba umożliwia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania
zlecania Instytutowi Badań Edukacyjnych w Warszawie (który jest jednostką nadzorowaną
przez tego ministra, niebędącą jednostką budżetową), w zakresie działalności statutowej tej
jednostki, wykonania zadań w zakresie oświaty i wychowania, w szczególności badań, analiz,
ekspertyz lub raportów wynikających z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań tego
ministra.
3. Zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej:
wprowadzono przepis art. 60a umożliwiający pozyskiwanie z bazy danych systemu informacji
oświatowej (SIO) do bazy danych narzędzia informatycznego, o którym mowa w dodawanym
art. 44a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, danych dotyczących uczniów i
nauczycieli.
Dane te będą pozyskiwane w celu odzwierciedlenia w ramach ww. narzędzia informatycznego
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struktury organizacyjnej szkoły lub placówki oświatowej. Rodzaj pozyskiwanych danych i
zakres ich przetwarzania został dokładnie określony w art. 44a ust. 3 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2
lit. a–c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
4. Zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:
1) w dodanym art. 28b wprowadza się rozwiązanie umożliwiające ministrowi właściwemu do
spraw oświaty i wychowania prowadzenie działań inicjujących, koordynujących i
wspierających prowadzenie działalności innowacyjnej lub eksperymentalnej w systemie
oświaty,
2) w dodanym art. 44a wprowadzono rozwiązania przewidujące udostępnienie przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania szkołom i placówkom narzędzia informatycznego
wspierającego ich działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
W założeniu narzędzie informatyczne będzie pełniło dwie podstawowe funkcje:
1) repozytorium sprawdzonych i wartościowych materiałów dydaktycznych;
2) narzędzia do wykorzystania w zdalnym nauczaniu i uczeniu się.
3) w art. 53 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe wprowadza się zmiany
dotyczące sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami artystycznymi.
Wprowadzone zostaje fakultatywne, a nie – jak dotychczas – obligatoryjne, przeprowadzanie
badania jakości kształcenia artystycznego w szkołach i placówkach artystycznych przez
specjalistyczną jednostkę nadzoru utworzoną przez ministra właściwego do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego,
5. Zmiany w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej:
1) dodany został w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej który przyznaje operatorowi OSE uprawnienia do finansowania usług dostępu
do Internetu świadczonych szkołom przez operatorów telekomunikacyjnych,
2) pozostałe zmiany ustawy są konsekwencją powyższej zmiany.
6. Zmiany w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe,
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw:
w celu ujednolicenia i uporządkowania przepisów dotyczących akredytacji obowiązujących
po dniu 31 sierpnia 2021 r., jest niezbędne uzupełnienie przepisu przejściowego zawartego w
art. 103 ww. ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o nowy przepis ust. 3 odnoszący się do
akredytacji przyznanych przez kuratora oświaty przed dniem 1 września 2017 r. na podstawie
art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Termin obowiązywania
akredytacji wydanych na podstawie
art. 68b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydłużono do dnia 31
sierpnia 2021 r., aby dać możliwość zainteresowanym podmiotom uzyskania jej na nowych
zasadach.
7. Przepisy przejściowe i końcowe:
W związku ze zmianami w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciel i w art. 7
ustawy przewiduje się, że do postępowań wyjaśniających oraz postępowań dyscyplinarnych
wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się
przepisy dotychczasowe.
W przypadku gdy postępowanie wyjaśniające zostało wszczęte przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy, a do tego dnia nie zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne, do
postępowania dyscyplinarnego wszczętego po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje
się przepisy dotychczasowe.
Lista jawnych zadań egzaminacyjnych, opublikowana w komunikacie Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej, dotyczy części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka
mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego przeprowadzanego
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począwszy od roku szkolnego 2022/2023 dla absolwentów, o których mowa w art. 126 ustawy
z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (art. 8 ustawy).
Zamieszczone w przepisach ustawy rozwiązania w zakresie narzędzia informatycznego (art. 4
pkt 2 ustawy) odnoszą się do narzędzia, które już istnieje i było wykorzystywane w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu pandemii
COVID–19. Narzędziem tym jest Zintegrowana Platforma Edukacyjna epodreczniki.pl (ZPE),
która została uregulowana w przepisach wydanych na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i od momentu udostępnienia jej szkołom jest cały czas
dostępna.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku
szkolnym 2021/2022
1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą
organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań
programu wychowawczo-profilaktycznego.
2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw
szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej,
wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania
historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych.
Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek
edukacyjnych.
4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane
potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej
pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy,
wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne
korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod
kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych
w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy
odpowiedzialności za środowisko naturalne.
“Dyrektor szkoły aktualizuje i upowszechnia wewnętrzny regulamin lub procedury
funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz
zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.”

Nowy rządowy program "Aktywny powrót do szkoły"
Nowy rządowy program "Aktywny powrót do szkoły" ma przeciwdziałać problemom.
Czarnek przyznał, że takie działania są niezbędne ze względu na pogarszającą się formę
fizyczną młodzieży, która uczy się zdalnie. Program został podzielony na dwa etapy:
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I etap obejmie szkolenia dla nauczycieli, prowadzone przez specjalistów z Akademii
Wychowania Fizycznego,
II etap przewiduje zajęcia sportowe i dodatkowe dla uczniów.

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Bartosz Molik zaprezentował
założenia programu pierwszego etapu:




zajęcia stacjonarne i online ze specjalistami z AWF,
certyfikat po ukończeniu szkolenia,
możliwość ubiegania się przez szkoły o środki na organizację zajęć dla młodzieży.

Koszt programu jedynie w tym roku to aż 42 mln złotych. Szkolenia dla nauczycieli ruszą już
w kwietniu.

USTAWA
z dnia 25 lutego 2021 r.
o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
Art. 1.

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378
oraz z 2021 r. poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po art. 26a dodaje się art. 26b w brzmieniu:

"Art. 26b. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi monitoring karier
absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, zwany dalej
"monitoringiem karier absolwentów".
2. Monitoring karier absolwentów jest prowadzony w celu zapewnienia informacji na temat
przebiegu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych na potrzeby prowadzenia polityki
oświatowej państwa na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym dostosowywania
kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy oraz przygotowywania uczniów do
wyboru zawodu i kierunku kształcenia.
3. Monitoring karier absolwentów jest prowadzony na podstawie:
1) danych gromadzonych w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584);
2) danych gromadzonych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i
Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
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3) danych gromadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;
4) danych gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na kontach ubezpieczonych
lub kontach płatników składek.
4. Monitoring karier absolwentów nie obejmuje absolwentów szkół ponadpodstawowych przy
zakładach karnych i aresztach śledczych, o których mowa w art. 8 ust. 12.
5. Grupę absolwentów szkół ponadpodstawowych objętych w danym roku monitoringiem
karier absolwentów określa się na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1, według
stanu na dzień 15 marca każdego roku szkolnego.
6. Monitoring karier absolwentów obejmuje dane dotyczące absolwentów, o których mowa w
ust. 5, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową:
1) w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym rok szkolny, o którym mowa w ust. 5, oraz
2) w roku szkolnym poprzedzającym o dwa lata rok szkolny, o którym mowa w ust. 5, oraz
3) w roku szkolnym poprzedzającym o pięć lat rok szkolny, o którym mowa w ust. 5.
7. Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1, obejmują:
1) numer PESEL absolwenta, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz - jeżeli absolwent nie jest
obywatelem polskim - kraj pochodzenia;
2) rok urodzenia i płeć absolwenta;
3) numer szkoły ponadpodstawowej w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji
oświatowej, którą absolwent ukończył;
4) rok szkolny, w którym absolwent ukończył szkołę ponadpodstawową, o której mowa w pkt
3;
5) zawód, w którym kształcił się absolwent - w przypadku absolwenta szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe;
6) informację o uczestniczeniu w okresie do końca roku szkolnego, o którym mowa w pkt 4,
w kwalifikacyjnym kursie zawodowym z określeniem kwalifikacji oraz datę rozpoczęcia i
datę zakończenia tego kursu;
7) informację o uczestniczeniu w okresie do końca roku szkolnego, o którym mowa w pkt 4,
w kursie umiejętności zawodowych oraz datę rozpoczęcia i datę zakończenia tego kursu;
8) numer szkoły ponadpodstawowej w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji
oświatowej, do której absolwent uczęszczał albo uczęszcza, po ukończeniu szkoły
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ponadpodstawowej, o której mowa w pkt 3, oraz datę rozpoczęcia i datę zakończenia nauki w
tej szkole;
9) zawód, w którym absolwent rozpoczął kształcenie - w przypadku absolwenta, który po
ukończeniu szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w pkt 3, rozpoczął naukę w szkole
prowadzącej kształcenie zawodowe;
10) informację o uzyskaniu tytułu czeladnika przez absolwenta po zdaniu egzaminu
czeladniczego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22
marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159);
11) informację o uczestniczeniu przez absolwenta, po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej,
o której mowa w pkt 3, w kwalifikacyjnym kursie zawodowym z określeniem kwalifikacji
oraz datę rozpoczęcia i datę zakończenia tego kursu;
12) informację o uczestniczeniu przez absolwenta, po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej,
o której mowa w pkt 3, w kursie umiejętności zawodowych oraz datę rozpoczęcia i datę
zakończenia tego kursu.
8. Dane, o których mowa w ust. 7 pkt 8-12, obejmują okres od dnia 1 września roku
szkolnego następującego po roku szkolnym, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, do dnia 30
kwietnia roku szkolnego, o którym mowa w ust. 5.
9. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje, w postaci elektronicznej,
dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4:
1) okręgowym komisjom egzaminacyjnym - w terminie do dnia 1 kwietnia każdego roku;
2) ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz Zakładowi
Ubezpieczeń Społecznych - w terminie do dnia 1 maja każdego roku.
10. Okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują ministrowi właściwemu do spraw oświaty i
wychowania, w postaci elektronicznej, w terminie do dnia 1 czerwca roku, w którym jest
prowadzony monitoring karier absolwentów, dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4,
uzupełnione o:
1) informację o kwalifikacji oraz dacie uzyskania certyfikatu kwalifikacji zawodowej w
zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego;
2) informację o zawodzie oraz dacie uzyskania dyplomu zawodowego w zakresie zawodu
określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;
3) informację o złożeniu deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w danym roku
oraz:
a) w przypadku niezdania egzaminu maturalnego w danym roku, nieprzystąpienia do
egzaminu maturalnego w danym roku albo złożenia oświadczenia o zamiarze przystąpienia do
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egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w danym roku - informację o tym, że
egzamin ten nie został zdany,
b) w przypadku zdania egzaminu maturalnego w danym roku - informację o dacie uzyskania
świadectwa dojrzałości.
11. Uzupełnione dane, o których mowa w ust. 10, są przekazywane według stanu na dzień 31
sierpnia roku szkolnego, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, oraz za okres od dnia 1 września roku
szkolnego następującego po roku szkolnym, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, do dnia 31 marca
roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów. Dane te nie podlegają
anonimizacji przed ich przekazaniem ministrowi właściwemu do spraw oświaty i
wychowania.
12. Okręgowe komisje egzaminacyjne przechowują dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4,
do dnia przekazania ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania uzupełnionych
danych, o których mowa w ust. 10.
13. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przekazuje ministrowi
właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w postaci elektronicznej, w terminie do dnia 1
lipca roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów, dane, o których mowa
w ust. 7 pkt 1 i 4, uzupełnione o:
1) datę rozpoczęcia studiów;
2) nazwę kierunku studiów;
3) poziom studiów;
4) profil studiów;
5) datę ukończenia studiów i nazwę uzyskanego tytułu zawodowego albo datę skreślenia z
listy studentów;
6) przyporządkowanie kierunku studiów do dyscypliny naukowej lub artystycznej, ze
wskazaniem dyscypliny wiodącej w przypadku przyporządkowania kierunku studiów do
więcej niż jednej dyscypliny.
14. Uzupełnione dane, o których mowa w ust. 13, są przekazywane za okres od dnia 1
października roku kalendarzowego, w którym zakończył się rok szkolny, o którym mowa w
ust. 7 pkt 4, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym jest
prowadzony monitoring karier absolwentów. Dane te nie podlegają anonimizacji przed ich
przekazaniem ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
15. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przechowuje dane, o których
mowa w ust. 7 pkt 1 i 4, do dnia przekazania ministrowi właściwemu do spraw oświaty i
wychowania uzupełnionych danych, o których mowa w ust. 13.
16. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i
wychowania, w postaci elektronicznej, w terminie do dnia 1 lipca roku, w którym jest
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prowadzony monitoring karier absolwentów, dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4,
uzupełnione o:
1) rok i miesiąc zgonu absolwenta;
2) kod tytułu ubezpieczenia;
3) kod świadczenia albo przerwy w opłacaniu składek wraz z datą dzienną początku lub
końca świadczenia albo przerwy w opłacaniu składek;
4) pierwsze cztery cyfry oraz siódmą cyfrę krajowego rejestru urzędowego podziału
terytorialnego kraju w postaci umożliwiającej identyfikację województwa (dwie pierwsze
cyfry), powiatu (trzecia i czwarta cyfra) oraz rodzaju gminy (siódma cyfra) na podstawie
adresu zameldowania lub zamieszkania, lub adresu do korespondencji osoby ubezpieczonej w
całym okresie objętym monitoringiem karier absolwentów;
5) kod Polskiej Klasyfikacji Działalności płatnika składek;
6) kod płatnika składek wygenerowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
niepozwalający na identyfikację płatnika;
7) rok i miesiąc wyrejestrowania płatnika składek;
8) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby ubezpieczonej
lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe osoby ubezpieczonej, lub
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osoby ubezpieczonej, lub podstawę
wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osoby ubezpieczonej;
9) informację o przekroczeniu 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.
17. Uzupełnione dane, o których mowa w ust. 16, są przekazywane za okres od dnia 1
stycznia roku szkolnego, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, do dnia 10 maja roku, w którym jest
prowadzony monitoring karier absolwentów. Dane te są przekazywane w podziale na
miesiące. Dane te nie podlegają anonimizacji przed ich przekazaniem ministrowi właściwemu
do spraw oświaty i wychowania.
18. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przechowuje dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4,
do dnia przekazania ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania uzupełnionych
danych, o których mowa w ust. 16.
19. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje połączenia danych, o
których mowa w ust. 7, 10, 13 i 16, w terminie do dnia 30 września roku, w którym jest
prowadzony monitoring karier absolwentów.
20. Po połączeniu danych, o którym mowa w ust. 19, minister właściwy do spraw oświaty i
wychowania niezwłocznie usuwa z tych danych numer PESEL absolwenta, a w przypadku
braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość oraz - jeżeli absolwent nie jest obywatelem polskim - kraj pochodzenia.
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21. Po usunięciu danych zgodnie z ust. 20 monitoring karier absolwentów odbywa się
wyłącznie na podstawie danych zanonimizowanych.
22. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w terminie do dnia 1 października
roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów, przekazuje, w postaci
elektronicznej, Instytutowi Badań Edukacyjnych w Warszawie dane zanonimizowane, o
których mowa w ust. 21, w celu opracowania wyników monitoringu karier absolwentów.
23. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przechowuje dane zanonimizowane, o
których mowa w ust. 21, przez okres 5 lat od dnia, w którym nastąpiła ich anonimizacja.
24. Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie przekazuje wyniki monitoringu karier
absolwentów ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie do dnia 30
listopada roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów.
25. Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie przechowuje dane, o których mowa w ust. 22,
nie dłużej niż do dnia przekazania wyników monitoringu karier absolwentów ministrowi
właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
26. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia wyniki monitoringu karier
absolwentów w postaci zagregowanej w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie
podmiotowej. Nie udostępnia się zagregowanych wyników monitoringu karier absolwentów
obejmujących mniej niż 10 osób.
27. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może powierzyć jednostce
organizacyjnej podległej temu ministrowi prowadzenie monitoringu karier absolwentów.";
2)
w art. 37 w ust. 4 wyrazy "zgodnie z art. 44l" zastępuje się wyrazami "odpowiednio zgodnie z art. 44l
lub art. 44wa";
3)
w art. 115 w ust. 3 wyrazy "zgodnie z przepisami art. 44l" zastępuje się wyrazami "odpowiednio
zgodnie z art. 44l lub art. 44wa";
4)
w art. 164 w ust. 3 i 4 wyrazy "zgodnie z art. 44l" zastępuje się wyrazami "odpowiednio zgodnie z art.
44l lub art. 44wa".
Art. 2.

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021
r. poz. 423 i 432) w art. 50 dodaje się ust. 24 w brzmieniu:
"24. Zakład przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania dane, o
których mowa w art. 26b ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U.
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z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i 619), w celu prowadzenia monitoringu karier
absolwentów, o którym mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy.".
Art. 3.

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz.
584) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w art. 1 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) prowadzenia monitoringu karier absolwentów publicznych i niepublicznych szkół
ponadpodstawowych.";
2)
w art. 8 w pkt 1:
a)
lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) liczby osób niebędących uczniami danej szkoły lub placówki oświatowej lub szkoły
wchodzącej w skład zespołu korzystających z internatu, w tym liczby osób posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ",
b)
lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami, wraz z pochodnymi
pracownika, bez pochodnych pracodawcy, zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych, ";
3)
w art. 33 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż
jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne, dla których te jednostki
samorządu terytorialnego są organem właściwym do wydania zezwolenia na założenie
publicznej szkoły lub placówki oświatowej, oraz zespołów tych szkół i placówek
oświatowych,";
4)
po art. 60a dodaje się art. 60b w brzmieniu:
50

"Art. 60b. Dane absolwenta, o których mowa w art. 26b ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe, są
pozyskiwane z bazy danych SIO przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
w celu prowadzenia monitoringu karier absolwentów, o którym mowa w art. 26b ust. 1 tej
ustawy.";
5)
w art. 93:
a)
w ust. 3 wyrazy "5 lat" zastępuje się wyrazami "6 lat",
b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dane nauczyciela zgromadzone w zbiorze danych nauczyciela w bazie danych SIO zostają
zanonimizowane po upływie 10 lat od dnia wprowadzenia do tego zbioru ostatniej informacji,
z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. j oraz ust. 3 pkt 1 lit. g i pkt 2
lit. f, które zostają zanonimizowane po upływie 5 lat od dnia wprowadzenia do tego zbioru
ostatniej informacji.".
Art. 4.

W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020
r. poz. 2029 i 2400) w art. 2 w pkt 16 lit. a otrzymuje brzmienie:
"a) jednostkę samorządu terytorialnego właściwą do wydania zezwolenia, o którym mowa w
art. 88 ust. 4 pkt 1 lub art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, ".
Art. 5.

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r.
poz. 478) w art. 342 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
"5. Dane zawarte w Systemie POL-on w zakresie, o którym mowa w art. 26b ust. 13 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, są przekazywane przez ministra ministrowi
właściwemu do spraw oświaty i wychowania w celu prowadzenia monitoringu karier
absolwentów, o którym mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy.".
Art. 6.
1.
W latach 2021-2029 minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w celu, o którym mowa w art.
26b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w ramach monitoringu
karier absolwentów, o którym mowa w art. 26b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, prowadzi monitoring karier absolwentów publicznych i niepublicznych
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szkół ponadgimnazjalnych, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w latach szkolnych 2018/20192023/2024.
2.
Do monitoringu karier absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, o
którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 26b ust. 3-27 ustawy zmienianej w art.
1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z uwzględnieniem ust. 3-6.
3.
Monitoring karier absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, o którym
mowa w ust. 1, obejmuje dane, o których mowa w art. 26b ust. 7, 10, 13 i 16 ustawy zmienianej w
art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w odniesieniu do absolwentów publicznych i
niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, oraz informacje, o których mowa w ust. 4 i 5.
4.
W latach 2021-2025 okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują ministrowi właściwemu do spraw
oświaty i wychowania:
1)
wraz z danymi, o których mowa w art. 26b ust. 10 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą - informację o kwalifikacji oraz dacie uzyskania świadectwa
potwierdzającego kwalifikację w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4), w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.;
2)
wraz z danymi, o których mowa w art. 26b ust. 10 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą - informację o zawodzie oraz dacie uzyskania dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego, o której mowa w pkt 1.
5.
W latach 2021-2028 okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują ministrowi właściwemu do spraw
oświaty i wychowania:
1)
wraz z danymi, o których mowa w art. 26b ust. 10 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą - informację o kwalifikacji oraz dacie uzyskania świadectwa
potwierdzającego kwalifikację w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14
52

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), w
brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.;
2)
wraz z danymi, o których mowa w art. 26b ust. 10 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą - informację o zawodzie oraz dacie uzyskania dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego, o której mowa w pkt 1.
6.
Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5, są przekazywane według stanu i za okres, o których mowa w
art. 26b ust. 11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 7.
1.
W 2021 r. minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje, w postaci elektronicznej,
dane, o których mowa w art. 26b ust. 7 pkt 1 i 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, okręgowym komisjom egzaminacyjnym, ministrowi właściwemu do spraw
szkolnictwa wyższego i nauki oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w terminie do dnia 26
kwietnia.
2.
W 2021 r. okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują, w postaci elektronicznej, uzupełnione dane,
o których mowa w art. 26b ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie do dnia 1 lipca.
Art. 8.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)
art. 3 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.;
2)
art. 1 pkt 2-4, art. 3 pkt 3 i pkt 5 lit. b oraz art. 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

Art. 63. [Wymagania na stanowisku dyrektora szkoły lub placówki; konkurs;
kadencja]
1.
Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę.
2.
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Na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu
ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz
publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w
szkołach rolniczych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów
zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6,
ust. 7 pkt 2 i ust. 14, powołuje i odwołuje z tego stanowiska właściwy minister prowadzący
placówkę. Przepisów ust. 10-22 nie stosuje się. Powołanie i odwołanie następuje na podstawie
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy dotyczących nawiązania
stosunku pracy na podstawie powołania.
3.
Kandydata na stanowisko dyrektora placówki, o której mowa w ust. 2, wyłania się w drodze
konkursu.
4.
Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono
kandydata, właściwy minister prowadzący placówkę, o której mowa w ust. 2, powołuje na
stanowisko dyrektora placówki ustalonego przez siebie kandydata.
5.
Do czasu powołania na stanowisko dyrektora placówki, o której mowa w ust. 2, zgodnie z ust.
3 lub 4 właściwy minister prowadzący placówkę może powierzyć pełnienie obowiązków
dyrektora placówki wicedyrektorowi albo innemu pracownikowi tej placówki.
6.
Stanowisko dyrektora placówki, o której mowa w ust. 2, może zajmować osoba:
1)
która posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub
równorzędny;
2)
która posiada staż pracy określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 7;
3)
która posiada doświadczenie związane z prowadzeniem działań na rzecz rozwoju szkół i
placówek lub doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
4)
która spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;
5)
która ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
6)
która nie była karana karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie
dyscyplinarne;
7)
która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
8)
przeciwko której nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego;
9)
która nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
289);
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10)
która nie była karana karą porządkową, o której mowa w art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy.
7.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym do spraw
rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, staż
pracy wymagany od osoby zajmującej stanowisko dyrektora placówki, o której mowa w ust.
2, sposób i tryb przeprowadzania konkursu oraz skład i tryb pracy komisji konkursowej,
uwzględniając sposób ogłaszania konkursu, sposób wyłaniania kandydata, sposób
sprawowania nadzoru nad prawidłowością postępowania konkursowego oraz tryb
unieważnienia konkursu.
8.
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7, minister właściwy do spraw oświaty i
wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw
zdrowia może określić dodatkowe wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca
stanowisko odpowiednio:
1)
dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, o której
mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b;
2)
dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, o której mowa
w art. 8 ust. 6;
3)
dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy
nauczają w szkołach rolniczych, o której mowa w art. 8 ust. 7 pkt 2;
4)
dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu
ogólnokrajowym, o której mowa w art. 8 ust. 14.
9.
Przepisy ust. 2-6 oraz przepisy wydane na podstawie ust. 7 i 8 stosuje się także do dyrektora
zespołu szkół i placówek oraz dyrektora zespołu placówek, w skład których wchodzi co
najmniej jedna placówka, o której mowa w ust. 2.
10.
Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu.
Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora.
11.
Wymogu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora nie stosuje się do szkół i
placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego.
12.
Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono
kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z
organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły
lub placówki i rady pedagogicznej.
13.
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Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 10 lub 12 organ prowadzący może
powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których
nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.
14.
W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję
konkursową w składzie:
1)
po trzech przedstawicieli:
a)
organu prowadzącego szkołę lub placówkę,
b)
organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
2)
po dwóch przedstawicieli:
a)
rady pedagogicznej,
b)
rady rodziców,
3)
po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu
ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek
organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w
skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących
swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa
– z zastrzeżeniem ust. 15.
15.
Łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 14 pkt 1, nie może być
mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 14 pkt 2 i 3.
16.
Jeżeli w składzie komisji konkursowej łączna liczba przedstawicieli organów, o których
mowa w ust. 14 pkt 1, byłaby mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w
ust. 14 pkt 2 i 3, liczbę przedstawicieli tych organów zwiększa się proporcjonalnie, tak aby
ich łączna liczba nie była mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust.
14 pkt 2 i 3, uwzględniając udział przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny
w liczbie równej liczbie przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę.
17.
Przepisy ust. 14-16 stosuje się również w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora
zespołu szkół lub placówek, w tym nowo zakładanego zespołu szkół lub placówek, z tym że:
1)
dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej wyłania się spośród przedstawicieli rad
pedagogicznych wszystkich szkół lub placówek wchodzących w zespół lub łączonych w
zespół;
2)
dwóch przedstawicieli rady rodziców wyłania się spośród rad rodziców uczniów wszystkich
szkół lub placówek wchodzących w zespół lub łączonych w zespół.
18.
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W przypadku szkół i placówek nowo zakładanych skład komisji konkursowej określa organ
prowadzący szkołę lub placówkę, uwzględniając udział przedstawicieli organu sprawującego
nadzór pedagogiczny w liczbie równej liczbie przedstawicieli organu prowadzącego szkołę
lub placówkę.
19.
W przypadku szkół i placówek, o których mowa w art. 74 i art. 82 ust. 1, w skład komisji nie
wchodzą odpowiednio przedstawiciele rady pedagogicznej i rady rodziców.
20.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkół artystycznych i
placówek, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych - minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi, w drodze
rozporządzenia, regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz tryb
pracy komisji konkursowej, uwzględniając w szczególności sposób ogłaszania konkursu oraz
sposób nadzorowania prawidłowości postępowania konkursowego przez organ prowadzący
szkołę lub placówkę.
21.
Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych
przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok
szkolny.
22.
Przepisy ust. 1-21 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2.
23.
Przepisy ust. 1-22 i art. 64 nie dotyczą szkół prowadzonych przez Ministra Obrony
Narodowej i Ministra Sprawiedliwości lub podporządkowane im organy.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz
inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej,
publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1449)
ogłoszono dnia 10 sierpnia 2021 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.
Na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe zarządza się,
co następuje:
§ 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i
publicznej szkoły ponadpodstawowej, zwanych dalej „szkołami”, oraz publicznej placówki
może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące
wymagania:
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1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub
równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie
lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu
zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia
nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich
czterech lat pracy w uczelni
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym
mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie
przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z
późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na
zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, ukończył
studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na
kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
§ 2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego,
oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej
specjalnej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz
przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym
przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz
2) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-11.
§ 3. 1. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować
nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
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1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub
równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania
dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz
2) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-11.
2. Stanowisko dyrektora zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa i
publiczne przedszkole albo przedszkola, z wyjątkiem zespołu, w skład którego wchodzi
publiczna szkoła podstawowa specjalna lub publiczne przedszkole specjalne albo przedszkola
specjalne, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz
przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej
szkole podstawowej, oraz
2) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-11.
3. Stanowisko dyrektora zespołu, w skład którego wchodzą wyłącznie publiczne przedszkola,
z wyjątkiem zespołu, w skład którego wchodzi publiczne przedszkole specjalne lub
przedszkola specjalne, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany,
który:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz
przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym
przedszkolu, oraz
2) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-11.
§ 4. 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym,
urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej może
zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące
wymagania:
1) ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami i szkołami polskimi,
organizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze
nie mniejszym niż 20 godzin;
2) posiada znajomość języka kraju pobytu lub języka angielskiego, odpowiadającą co
najmniej poziomowi biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego Rady Europy;
3) spełnia wymagania określone w § 1.
2. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie
dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym
Rzeczypospolitej Polskiej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub
równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące
kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz
2) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 1 pkt 2-11.
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§ 5. 1. Stanowisko kierownika szkoły polskiej może zajmować nauczyciel kontraktowy,
mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub
równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne;
2) ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami i szkołami polskimi,
organizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze
nie mniejszym niż 80 godzin;
3) posiada znajomość języka kraju pobytu lub języka angielskiego, odpowiadającą co
najmniej poziomowi biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego Rady Europy;
4) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 5-11.
2. Stanowisko kierownika szkoły polskiej może zajmować również nauczyciel kontraktowy,
mianowany lub dyplomowany, który:
1) ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami i szkołami polskimi,
organizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze
nie mniejszym niż 20 godzin, oraz
2) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz § 1 pkt 2 i 5-11.
§ 6. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki
oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek może
zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub
równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na
stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.
§ 7. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy
przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie
wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która
spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11, § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 6 pkt 1-4.
§ 8. 1. Stanowisko wicedyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej
placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek
może zajmować nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie
następujące wymagania:
1) posiada co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
czteroletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
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2) uzyskał:
a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich
czterech lat pracy w uczelni
- przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora;
3) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 1 i 5-11.
2. Stanowisko wicedyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego,
stanowisko wicedyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej
specjalnej, stanowisko wicedyrektora zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła
podstawowa i publiczne przedszkole albo przedszkola, z wyjątkiem zespołu, w skład którego
wchodzi publiczna szkoła podstawowa specjalna lub publiczne przedszkole specjalne albo
przedszkola specjalne, stanowisko wicedyrektora zespołu, w skład którego wchodzą
wyłącznie publiczne przedszkola, z wyjątkiem zespołu, w skład którego wchodzi publiczne
przedszkole specjalne lub przedszkola specjalne, może zajmować również nauczyciel
kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz
przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym
przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz
2) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 1 pkt 5-11.
§ 9. 1. Stanowisko wicedyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy
przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie
wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej może zajmować nauczyciel kontraktowy, mianowany
lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
czteroletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
2) uzyskał:
a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich
czterech lat pracy w uczelni
- przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora;
3) ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami i szkołami polskimi,
organizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze
nie mniejszym niż 80 godzin;
4) posiada znajomość języka kraju pobytu lub języka angielskiego, odpowiadającą co
najmniej poziomowi biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego Rady Europy;
5) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 1 i 5-11.
2. Stanowisko wicedyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy
przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie
wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej może zajmować również nauczyciel kontraktowy,
mianowany lub dyplomowany, który:
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1) ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami i szkołami polskimi,
organizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze
nie mniejszym niż 20 godzin, oraz
2) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz § 1 pkt 1, 2 i 5-11.
§ 9a. 1. Za spełnienie wymogu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 2 pkt 1 i § 9 ust. 2
pkt 1, uznaje się także ukończenie przed dniem 1 września 2019 r. kursu kwalifikacyjnego z
zakresu zarządzania szkołami i szkolnymi punktami konsultacyjnymi za granicą,
organizowanego na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w
wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin.
2. Za spełnienie wymogu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i § 9 ust. 1 pkt 3, uznaje się także
ukończenie przed dniem 1 września 2019 r. kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania
szkołami i szkolnymi punktami konsultacyjnymi za granicą, organizowanego na zlecenie
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze nie mniejszym niż 80
godzin.
§ 10. Stanowisko wicedyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej
placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek
może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która:
1) posiada co najmniej czteroletni staż pracy oraz
2) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 oraz § 6 pkt 1, 2 i 4.
§ 11. Stanowiska kierownicze inne niż wymienione w § 1-9 i 10 w publicznym przedszkolu,
publicznej szkole i publicznej placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, publicznych
szkół lub publicznych placówek może zajmować nauczyciel kontraktowy, mianowany lub
dyplomowany, który spełnia łącznia następujące wymagania:
1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, danej
szkole lub danej placówce;
2) posiada co najmniej trzyletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
trzyletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
3) uzyskał:
a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich
trzech lat pracy w uczelni
- przed powierzeniem stanowiska kierowniczego;
4) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 5-11.
§ 12. Stanowisko dyrektora, wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze w publicznym
przedszkolu, publicznej szkole i publicznej placówce oraz zespole publicznych przedszkoli,
szkół lub placówek może zajmować również:
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym
kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty,
Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach
egzaminacyjnych, lub
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1a) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż
określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu
administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na
którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji
samorządowej, lub
2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku
świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych
- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co
najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
§ 13. 1. Do osób zajmujących w dniu wejścia w życie rozporządzenia stanowisko dyrektora
publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki lub zespołu publicznych
przedszkoli, szkół lub placówek oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub zespołu
publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub
przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się wymagania określone
w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w
sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz
inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach
publicznych placówek do końca okresu, na jaki odpowiednio powierzono to stanowisko lub
powołano na to stanowisko.
2. Do osób zajmujących w dniu wejścia w życie rozporządzenia inne stanowiska kierownicze
niż wymienione w ust. 1 stosuje się wymagania określone w przepisach, o których mowa w
ust. 1, do końca okresu, na jaki powierzono to stanowisko lub powołano na to stanowisko, a w
przypadku gdy stanowisko powierzono lub powołano na to stanowisko na okres dłuższy niż 5
lat albo na czas nieokreślony - przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
3. W konkursach na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i
publicznej placówki lub zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych
placówek oraz na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy
przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie
wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonych przed dniem wejścia w życie
rozporządzenia, a także do osób wyłonionych w wyniku tych konkursów stosuje się
wymagania określone w przepisach, o których mowa w ust. 1, do końca okresu, na jaki
następuje odpowiednio powierzenie stanowiska dyrektora lub powołanie na to stanowisko.
4. W konkursach na stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek oraz na
stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym,
urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, w
skład którego wchodzi publiczne przedszkole, publiczna szkoła podstawowa, publiczna
szkoła ponadpodstawowa lub publiczna placówka oraz dotychczasowe publiczne gimnazjum
lub dotychczasowa publiczna szkoła ponadgimnazjalna, ogłoszonych po wejściu w życie
rozporządzenia, stosuje się wymagania określone w niniejszym rozporządzeniu.
5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób zajmujących w dniu wejścia w życie
rozporządzenia inne stanowiska kierownicze niż wymienione w ust. 1 przy powierzaniu lub
powołaniu na to stanowisko.
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§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
UWAGI
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym
przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz
publicznej placówce (Dz. U. poz. 1661), które weszło w życie z dniem 1 września 2019 r.:
1. Osoby zajmujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego stanowisko
dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki lub zespołu
publicznych przedszkoli, szkół lub placówek oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub
zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym
lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej mogą zajmować to stanowisko
do końca okresu, na jaki odpowiednio powierzono to stanowisko lub powołano na to
stanowisko.
2. Osoby zajmujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego inne stanowiska
kierownicze niż wymienione w ust. 1 mogą zajmować te stanowiska do końca okresu, na jaki
odpowiednio powierzono to stanowisko lub powołano na to stanowisko.
Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym
przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz
publicznej placówce (Dz. U. poz. 1661), które weszło w życie z dniem 1 września 2019 r.:
1. W konkursach na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i
publicznej placówki lub zespołu publicznych przedszkoli, szkół lub placówek oraz
stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy
przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie
wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonych przed dniem wejścia w życie
rozporządzenia zmieniającego, a także do osób wyłonionych w wyniku tych konkursów
stosuje się przepisy rozporządzenia w dotychczasowym brzmieniu.
2. Jeżeli osobą wyłonioną w wyniku konkursu, o którym mowa w ust. 1, jest nauczyciel
akademicki, przed powierzeniem stanowiska dyrektora nauczyciel ten jest obowiązany złożyć
oświadczenie, że nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
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Moduł II. Prawo pracy w Placówce Oświatowej – Karta nauczyciela, Kodeks pracy , ustawa
o pracownikach samorządowych z uwzględnieniem przepisów w związku z COVID-19
Zatrudnianie nauczycieli
Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy
Art. 10. 1. Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania
zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej - w zespole szkół na podstawie umowy
o pracę lub mianowania, z zastrzeżeniem ust. 8.
w art. 10:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, rozpoczynającą pracę w szkole, stosunek
pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony obejmujący 1 rok
szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela
kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 7. W przypadkach, o których mowa w art. 9g ust. 8, w
razie ustalenia dodatkowego stażu, z nauczycielem stażystą nawiązuje się stosunek pracy na
czas określony na kolejny rok szkolny.
3. W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w
ust. 2, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą
przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta
zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu.”,
b) ust. 8a otrzymuje brzmienie:
„8a. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, nauczyciel,
przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły
informację z Krajowego Rejestru Karnego, z wyjątkiem przypadku gdy z nauczycielem jest
nawiązywany kolejny stosunek pracy w tej samej szkole w ciągu 3 miesięcy od dnia
rozwiązania albo wygaśnięcia na podstawie art. 20 ust. 5c poprzedniego stosunku pracy.”;
14) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:
„Art. 10a. W przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i
placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, nauczycieli zatrudnia się na podstawie
umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962).”;
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Art. 11. Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na
podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez
nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu
zawodowego.
Art. 11a. 1. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela, wystawia nauczycielowi legitymację
służbową.
2. Dyrektor szkoły może pobierać opłaty za wydanie legitymacji w wysokości
nieprzekraczającej kosztów wytworzenia dokumentu.
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wzór
oraz tryb wystawiania legitymacji służbowej, o której mowa w ust. 1, uwzględniając w
szczególności potrzebę poświadczenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela, a także
termin, w jakim dyrektor szkoły zobowiązany jest do wydania legitymacji.
Art. 12. 1. Nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania nie podlegają
podporządkowaniu służbowemu określonemu w innych przepisach prawnych dla
mianowanych funkcjonariuszy państwowych.
2. Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich
metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez
współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku
szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych.
3. Nauczyciel powinien podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową, korzystając z prawa
pierwszeństwa do uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na
najwyższym poziomie.
Art. 13. Stosunek pracy na podstawie mianowania nawiązuje się z dniem określonym w akcie
mianowania, a jeżeli tego dnia nie określono - z dniem doręczenia tego aktu.
Art. 14. 1. Akt mianowania i umowa o pracę powinny w szczególności określić:
1) stanowisko i miejsce pracy;
2) termin rozpoczęcia pracy;
3) wynagrodzenie lub zasady jego ustalania.
2. W przypadku zatrudnienia w zespole szkół akt mianowania i umowa o pracę powinny
określać także typy (rodzaje) szkół w zespole, w których pracuje nauczyciel.
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Art. 15. Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie,
potwierdzając je podpisem, według następującej roty:
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży,
dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode
pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.”
Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: „Tak mi dopomóż Bóg.”.
Art. 16. Stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania lub umowy o pracę wygasa,
jeżeli nowo zatrudniony nauczyciel nie usprawiedliwi w ciągu 7 dni swojego nieprzystąpienia
do pracy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej
3.Korzystanie z uprawnień rodzicielskich a zatrudnienie:
urlop macierzyński
Urlop macierzyński jest urlopem obowiązkowym i płatnym. Zgodnie z przepisami Kodeksu
pracy, pracownicy przysługuje ten urlop w wymiarze:






20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Warto wspomnieć, że pracownica może wykorzystać przed przewidywaną datą porodu do 6
tygodni urlopu macierzyńskiego. Po porodzie będzie przysługiwał jej urlop macierzyński
niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania wyżej przedstawionego wymiaru.
Dodatkowo, pracownica, wykorzystując po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu
macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy,
jeżeli zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:



pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący
dziecko;
przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu
macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony –
ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

Z części urlopu ma także prawo zrezygnować pracownica, posiadająca orzeczenie o
niezdolności do pracy już po 8 tygodniach urlopu. Pozostałą część urlopu może wykorzystać
lub sprawować ojciec wychowujący dziecko, a także inny członek najbliższej rodziny, który
jest pracownikiem lub ubezpieczonym.
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Pracownica, która chce zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego powinna przedłożyć
pracodawcy pisemny wniosek, nie później niż 7 dni przed planowanym powrotem do pracy.
Pracodawca musi uwzględnić taki wniosek.
Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres
odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu
rodzicielskiego w wymiarze do:



32 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka;
34 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym porodzie.

Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka, przysługuje im
on łącznie. Niemniej jednak, łączna długość urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać
wspomnianego wcześniej wymiaru.
– obniżenie wymiaru zatrudnienia a urlop wychowawczy – zmiany w prawie pracy,
Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Jednakże każdemu z rodziców lub
opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu
wychowawczego z wymiaru 36 miesięcy, co oznacza, że jedno z nich może ten urlop
wykorzystać maksymalnie w wymiarze 35 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy
niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.
W szczególnym przypadku, pracownik może skorzystać dodatkowo z urlopu wychowawczego
w wymiarze do 36 miesięcy, także po przekroczeniu przez dziecko tego wieku. Dotyczy to
sytuacji, gdy z powodu złego stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o
niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki
pracownika.
Okres przebywania na urlopie wychowawczym może wynosić w praktyce kilka lat, zwłaszcza
jeśli mama lub tata korzysta z urlopu najpierw na pierwsze, a potem na kolejne dziecko.
Warto zatem wiedzieć, co dzieje się z naszymi składkami w tym czasie.
Składki ZUS w trakcie urlopu wychowawczego
Każdy pracownik z tytułu zawartej umowy o pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom
emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu, chorobowemu i zdrowotnemu. Podstawę
wymiaru składek na te ubezpieczenia stanowi ogólnie mówiąc wynagrodzenie.
Sytuacja ta zmienia się w trakcie urlopu wychowawczego. Osoba, która przebywa na urlopie
wychowawczym, przestaje podlegać ubezpieczeniom jako pracownik, a podlega
ubezpieczeniom z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. Urlop wychowawczy
stanowi bowiem odrębny, samodzielny tytuł do ubezpieczeń społecznych.
W czasie urlopu wychowawczego osoba korzystająca z tego urlopu podlega obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym – ale tylko wtedy, gdy nie ma innych tytułów do
ubezpieczeń społecznych oraz nie ma prawa do emerytury lub renty. Ponadto osoba
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przebywająca na urlopie wychowawczym powinna być zgłoszona także do ubezpieczenia
zdrowotnego, jeśli nie posiada innych tytułów (oprócz urlopu wychowawczego) rodzących
obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Kto płaci składki ZUS a kto składa deklarację do ZUS dla mamy na wychowawczym?
Zgłoszenia do ubezpieczeń osoby przebywającej na urlopie wychowawczym dokonuje
pracodawca w stosownej deklaracji, a składki finansuje w całości budżet państwa za
pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Innymi słowy zasada jest taka: osoba korzystająca z urlopu wychowawczego ma
zagwarantowane ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne finansowane z budżetu
państwa, ale tylko pod warunkiem, że w tym czasie nie ma innego tytułu do ubezpieczeń,
albo nie ma osobnego prawa do emerytury lub renty.
Czy można pracować na urlopie wychowawczym?
Nie ma żadnych przeszkód prawnych, by pracownik korzystający z urlopu wychowawczego
mógł sobie „dorobić”. Zgodnie kodeksem pracy w czasie urlopu wychowawczego pracownik
ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną
działalność, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
Przepisy nie precyzują przy tym, na jakiej podstawie i w jakiej formie praca zarobkowa może
być wykonywana. Oznacza to, że osoba przebywająca na urlopie wychowawczym może
podjąć pracę zarobkową zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy
cywilnoprawnej (umowy zlecenia, o dzieło), a także założyć własną działalność gospodarczą.
Może pracować u swojego pracodawcy (czyli tego, który udzielił urlopu wychowawczego) jak
i u innego.
Jeżeli osoba, która przebywa na urlopie wychowawczym
Umowa o pracę podczas urlopu wychowawczego podstawie umowy o pracę (z własnym lub
innym pracodawcą) – z dniem podjęcia pracy przestaje podlegać obowiązkowi ubezpieczeń z
tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, a podlega tym ubezpieczeniom z tytułu
umowy o pracę.
Umowa zlecenie na urlopie wychowawczym
Analogicznie będzie w sytuacji podjęcia zatrudniania na podstawie umowy zlecenia (zawartej
z własnym pracodawcą lub innym podmiotem), czy założenia własnej działalności
gospodarczej.
Wskazane formy aktywności stanowią bowiem tytuł do ubezpieczeń społecznych i
„wyłączają” dotychczasowe ubezpieczenie z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego.
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Umowa o dzieło na urlopie wychowawczym
Inaczej wygląda natomiast sytuacja w przypadku umowy o dzieło. Umowa ta nie stanowi
samodzielnego tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego (jest
„nieoskładkowana”). Jeśli więc osoba przebywająca na urlopie wychowawczym zawrze
umowę o dzieło, w dalszym ciągu podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i
zdrowotnemu z tytułu urlopu wychowawczego. Nie ma przy tym znaczenia, czy umowę tę
wykonuje na rzecz własnego, czy innego pracodawcy.
Informowanie pracodawcy o podjęciu pracy na urlopie wychowawczym
W związku z tym, że podjęcie dodatkowego zatrudnienia w trakcie urlopu wychowawczego
wpływa na kwestię składek, osoba przebywająca na takim urlopie jest obowiązana
poinformować płatnika składek (czyli pracodawcę, który udzielił jej urlopu wychowawczego)
o podjęciu dodatkowego zatrudnienia. W takim wypadku pracodawca musi dokonać
stosownych zmian w raportach składanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Pracodawcę powinniśmy poinformować także o utracie tytułu do ubezpieczeń (np.
zakończeniu umowy o pracę).
Czy zatrudnienie rodzica na urlopie wychowawczym jest tańsze?
Z powyższych rozważań wynika, że zatrudnienie mamy przebywającej na urlopie
wychowawczym (lub taty) nie jest tańsze niż zatrudnienie „zwykłej osoby”.
Pracodawca zawierając umowę o pracę czy też umowę zlecenie z osobą korzystającą z urlopu
wychowawczego, będzie zobowiązany do odprowadzania składek na ubezpieczenia
społeczne od tej umowy, tak jak w przypadku zatrudnienia każdej innej osoby.
Jedynie dorabianie na podstawie umowy o dzieło nie zmienia sytuacji „składkowej”. Oznacza
to, że osoba wykonująca tę umowę nadal podlega ubezpieczeniom z tytułu przebywania na
urlopie wychowawczym.
Urlop wychowawczy – a osobista opieka nad dzieckiem
Tytułem uzupełnienia wskazać należy, że pracodawca udziela pracownikowi urlopu
wychowawczego w celu sprawowania przez niego osobistej opieki nad dzieckiem. Zatem to
właśnie opieka nad dzieckiem powinna być głównym zadaniem pracownika w czasie urlopu
wychowawczego. W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej
opieki nad dzieckiem, pracodawca może wezwać pracownika do stawienia się do pracy.
Pamiętajmy o tym podejmując dodatkowe zatrudnienie.
W wyniku wprowadzonych od 1 stycznia 2018 r. nowych przepisów uprawniony do urlopu
wychowawczego nauczyciel szkoły feryjnej może rozpocząć pracę w obniżonym wymiarze
w trakcie roku szkolnego tylko bezpośrednio po zakończeniu korzystania z urlopów
związanych z rodzicielstwem. W innych przypadkach rozpoczęcie pracy w niższym
wymiarze czasu pracy możliwe jest wyłącznie z początkiem roku szkolnego.
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Nauczyciel uprawniony do urlopu wychowawczego może wnosić o obniżenie jego wymiaru
czasu pracy oraz odpowiednio o obniżenie wymiaru zatrudnienia. Jednak obniżenie może
nastąpić wyłącznie w okresie, w którym pracownik mógłby korzystać z urlopu
wychowawczego - i do wymiaru nie niższego niż 1/2 etatu. Tak stanowi nowo dodany art.
67d ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (dalej: Karta Nauczyciela).
Podstawą do obniżenia wymiaru zatrudnienia jest pisemny wniosek nauczyciela, złożony
dyrektorowi szkoły na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym
wymiarze zatrudnienia
Dyrektor jest zobligowany do uwzględnienia wniosku o obniżenie wymiaru zatrudnienia.
Wymagania dla wniosku zawiera przepis § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień
pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich
wniosków.
We wniosku pracownik wskazuje:





swoje imię i nazwisko,
imię i nazwisko dziecka, na które mógłby być udzielony urlop wychowawczy,
okres, przez który zamierza wykonywać pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy,
wymiar czasu pracy, w którym zamierza wykonywać pracę.

Ponadto do wniosku nauczyciel powinien dołączyć:



skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka
(dzieci) albo kopie tych dokumentów,
oświadczenie o okresie, w którym dotychczas korzystał z wykonywania pracy w
obniżonym wymiarze czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu
wychowawczego.

W przypadku gdy wniosek został złożony bez zachowania wymaganego terminu, wówczas
dyrektor szkoły obniża wymiar zatrudnienia nie później niż z upływem 21 dni od dnia
złożenia wniosku (nowo dodany art. 67d ust. 2 Karty Nauczyciela).
Do końca 2017 r. obniżenie wymiaru czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w szkole, w
której organizacji przewidziano ferie szkolne, mogło nastąpić w różnych okresach roku
szkolnego. Często dezorganizowało to pracę dydaktyczną w placówce. Od 1 stycznia 2018 r.
wprowadzono nowe uregulowania w tym zakresie. Zgodnie z nimi obniżenie wymiaru
zatrudnienia nauczycieli szkół, w których organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, może
nastąpić:
1. bezpośrednio po zaprzestaniu korzystania przez nauczyciela lub drugiego rodzica (lub
opiekuna dziecka) z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego,
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2. w innych przypadkach - z początkiem roku szkolnego.
Obecnie zatem pracę w niższym wymiarze czasu pracy w trakcie roku szkolnego mogą
rozpocząć tylko nauczyciele, którzy postanowią o obniżeniu wymiaru zatrudnienia
bezpośrednio po zakończeniu urlopów związanych z rodzicielstwem. Natomiast w
pozostałych przypadkach korzystanie z obniżonego czasu pracy nauczyciele rozpoczną z
początkiem roku szkolnego.
W przypadku gdy oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, wówczas z
uprawnienia do obniżenia wymiaru czasu pracy może korzystać jedno z nich (art. 67d ust. 4
Karty Nauczyciela).
Należy podkreślić, że skorzystanie z obniżenia wymiaru czasu pracy nie powoduje zmiany
podstawy nawiązania stosunku pracy z nauczycielem (art. 67d ust. 5 Karty Nauczyciela).
– ochrona prawna przed rozwiązaniem stosunku pracy w przypadku korzystania z uprawnień
– zmiany w Karcie Nauczyciela.
4.Urlop wypoczynkowy i urlop uzupełniający i jego znaczenie w zatrudnieniu
Art. 64. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano
ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i
w czasie ich trwania.
2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, może być zobowiązany przez dyrektora do
wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności:
1) przeprowadzania egzaminów;
2) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku
szkolnego;
3) opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu
zawodowym w określonej formie.
Czynności, o których mowa w pkt 1-3, nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.
2a. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko
kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni
obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko
kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w
czasie ustalonym w planie urlopów.
3. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne,
przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie
ustalonym w planie urlopów.
3a. Nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela
szkoły, o której mowa w ust. 1, oraz szkoły, o której mowa w ust. 3, przysługuje prawo do
urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, w której nauczyciel realizuje
72

większą liczbę godzin zajęć, a w przypadku realizowania w tych szkołach równej liczby godzin
zajęć nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla
nauczyciela szkoły, o której mowa w ust. 1.
4. W ramach ustalonego w ust. 1 wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciel ma prawo do
nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego.
5. Nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym w szkole, w
której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego
w wymiarze i na zasadach określonych w ust. 1. Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy
niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo
do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu
prowadzenia zajęć.
5a. Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której nie są przewidziane ferie szkolne, w przypadku
nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, ma prawo do urlopu
wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego, zgodnie z
odrębnymi przepisami.
5b. Przepis ust. 5a stosuje się odpowiednio do dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz
nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który
przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela,
któremu powierzono stanowisko kierownicze.
Art. 65. Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie
szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie
szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów - w każdym następnym roku
kalendarzowym.
Art. 66. 1. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie
ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w
związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu dla poratowania
zdrowia, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8
tygodni.
2. W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania
lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do
odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do
odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje ekwiwalent
pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 8 tygodni w
odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 1, a nie więcej niż za 35 dni
roboczych w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 2a i 3.
3. (uchylony)
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Art. 66a. 1. Jeżeli nauczyciel szkoły, o której mowa w art. 64 ust. 3, nie może rozpocząć
urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających
nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:
1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
3) powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do
pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy,
4) urlopu macierzyńskiego,
5) urlopu dla poratowania zdrowia
- urlop wypoczynkowy ulega przesunięciu na termin późniejszy.
2. Część urlopu wypoczynkowego niewykorzystaną z powodu:
1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
3) odbywania ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego albo pełnienia
terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, przez czas do 3 miesięcy,
4) urlopu macierzyńskiego,
5) urlopu dla poratowania zdrowia
- udziela się w terminie późniejszym.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz
nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który
przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela,
któremu powierzono stanowisko kierownicze.
Art. 67. 1. Za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie
by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i
zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich
miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres
zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu.
2. Jeżeli wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe uległa zmianie w okresie, z którego oblicza się
wynagrodzenie za urlop, lub w miesiącu wykorzystywania urlopu, wynagrodzenie to ulega
przeliczeniu.
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw pracy, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania
wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
Art. 67a. 1. Z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego nauczyciel występuje do
organu, który nawiązał z nim stosunek pracy.
2. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego powinien być zgłoszony co najmniej na 1
miesiąc przed wskazanym terminem rozpoczęcia tego urlopu.
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3. Termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na dzień poprzedzający
rozpoczęcie roku szkolnego; w takim przypadku termin udzielonego urlopu ulega
odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczyciela - odpowiedniemu przedłużeniu.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, jeżeli urlop wychowawczy został udzielony w
wymiarze nieprzekraczającym 1 miesiąca.
Art. 67b. Nauczyciel może zrezygnować z udzielonego mu urlopu wychowawczego:
1) w każdym czasie - za zgodą organu udzielającego urlopu,
2) z początkiem roku szkolnego - po uprzednim zawiadomieniu organu udzielającego urlopu,
co najmniej na 3 miesiące przed zamierzonym terminem podjęcia pracy.
Art. 67c. 1. W przypadku wykorzystywania urlopu wychowawczego nauczyciel nabywa
prawo do urlopu wypoczynkowego z dniem rozpoczęcia ferii szkolnych przypadających po
zakończeniu urlopu wychowawczego.
2. Nauczycielowi, który w związku z rozpoczęciem urlopu wychowawczego nie mógł
wykorzystać przypadającego w okresie letnich ferii szkolnych urlopu wypoczynkowego, do
którego nabył prawo - termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na
koniec zajęć szkolnych.
Art. 67d. 1. Nauczyciel uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć dyrektorowi
szkoły pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy oraz odpowiednio obniżenie
wymiaru zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru zatrudnienia w
okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Dyrektor szkoły jest obowiązany
uwzględnić wniosek nauczyciela.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania
pracy w obniżonym wymiarze zatrudnienia. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 1868a Kodeksu pracy. Jeżeli wniosek został złożony
bez zachowania terminu, dyrektor szkoły obniża wymiar zatrudnienia nie później niż z
upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.
3. W przypadku nauczycieli szkół, w których organizacji pracy przewidziano ferie szkolne,
obniżenie wymiaru zatrudnienia może nastąpić bezpośrednio po zaprzestaniu korzystania
przez nauczyciela lub drugiego rodzica lub opiekuna dziecka z urlopu macierzyńskiego,
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu
wychowawczego, a w innych przypadkach - z początkiem roku szkolnego.
4. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia, o którym
mowa w ust. 1, może korzystać jedno z nich.
5. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany podstawy
nawiązania stosunku pracy z nauczycielem.
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Art. 67e. 1. Nauczycielowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat
przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni, z
zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
2. Prawo do zasiłku za czas nieobecności w pracy z powodu konieczności sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem regulują odrębne przepisy.
3. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia, o którym
mowa w ust. 1, może korzystać jedno z nich.
Art. 68. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje urlop płatny
dla dalszego kształcenia się oraz inne ulgi i świadczenia związane z tym kształceniem.
Nauczyciel może otrzymać urlop płatny lub bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych,
oświatowych, a bezpłatny z innych ważnych przyczyn.
2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe zasady udzielania urlopów, ulg i świadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz
organy uprawnione do ich udzielania, uwzględniając w szczególności:
1) płatne urlopy szkoleniowe dla nauczycieli odbywających studia wyższe oraz kształcących
się w zakładach kształcenia nauczycieli;
2) udzielanie przez organy prowadzące szkoły i dyrektorów szkół pomocy nauczycielom
kształcącym się;
3) udzielanie nauczycielom kształcącym się poza miejscem zamieszkania świadczeń
związanych z przejazdami, zakwaterowaniem i wyżywieniem.
Art. 69. 1. (uchylony)
2. W razie gdy czas pracy kobiety karmiącej dziecko wynosi ponad 4 godziny ciągłej pracy
dziennie, przysługuje jej prawo korzystania z jednej godziny przerwy wliczanej do czasu
pracy.
Art. 70. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, który wniósł podanie o
przeniesienie do miejscowości będącej miejscem stałego zamieszkania współmałżonka, jeżeli
podanie o przeniesienie nie może być uwzględnione z powodu niemożności zatrudnienia go
w zawodzie nauczycielskim w miejscu stałego zamieszkania współmałżonka, dyrektor szkoły
udziela urlopu bezpłatnego.
2. Okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 2 lat. Jeżeli w
tym okresie nauczyciel nie podjął ponownie pracy, stosunek pracy ulega rozwiązaniu.
5. Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia.
Urlop dla poratowania zdrowia, powszechnie znany jako urlop zdrowotny, jest szczególnym
rodzajem płatnego urlopu przysługującego pracownikom określonych grup zawodowych.
Udzielany jest wówczas, gdy zatrudniony nie ma możliwości pogodzenia pracy zawodowej z
leczeniem i rekonwalescencją. Urlop zdrowotny jest jednym z prawnie ustanowionych
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przywilejów pracowniczych, który należy się jedynie określonym grupom zawodowym.
Przyznawany jest pracownikowi, który podupadł na zdrowiu, a choroba uniemożliwia mu
pełnienie obowiązków zawodowych. Regulacji dotyczących urlopu dla poratowania zdrowia
nie znajdziemy w Kodeksie pracy, a jedynie w przepisach branżowych i zawodowych.
Omawiany rodzaj urlopu udzielany jest w konkretnym celu, czyli umożliwieniu pracownikowi
podreperowania zdrowia i szybkiego powrotu na stanowisko. Uprawnienia do niego mają
osoby zatrudnione na co dzień w cięższych i szkodliwych warunkach. Zatem komu
przysługuje urlop zdrowotny w pracy? Z przywileju tego mogą skorzystać m.in. sędziowie,
prokuratorzy, policjanci, górnicy czy strażnicy. Najczęściej jest on jednak kojarzony z
nauczycielami.
Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli jest najczęściej spotykanym rodzajem urlopu
zdrowotnego. Mówiąc o tego rodzaju przywileju, warto zaznajomić się z kwestią: Karta
Nauczyciela - urlop zdrowotny. To zapisy właśnie tej ustawy regulują wszelkie kwestie
związane z czasem wolnym dla poratowania zdrowia np. jak załatwić urlop zdrowotny dla
nauczyciela, ile razy nauczyciel może skorzystać z urlopu zdrowotnego i jak wygląda kwestia
wynagrodzenia w tym czasie.
Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku. Zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela art. 73.,
urlop zdrowotny przysługuje pracownikowi po 7 latach nieprzerwanej pracy, w wymiarze co
najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć. Jest jednak pewien haczyk - w dniu
rozpoczęcia urlopu musi on być zatrudniony już w pełnym wymiarze godzin. Kolejny
warunek? Przerwa pomiędzy stosunkami pracy w szkole nie może być dłuższa niż 3 miesiące.
Warto także wiedzieć, że w ciągu całej kariery zawodowej, nauczyciel może skorzystać z
urlopu zdrowotnego w pracy trzykrotnie.
Urlop dla poratowania zdrowia może zostać przyznany tylko i wyłącznie przez lekarza
medycyny pracy, a nie jak wcześniej - lekarza prowadzącego. Roczny urlop zdrowotny dla
nauczycieli należy się w związku z chorobą zawodową lub leczeniem uzdrowiskowym. W tej
kwestii nie ma żadnych wątpliwości - skierowanie do lekarza medycyny pracy musi wystawić
dyrektor szkoły. To właśnie on, na podstawie orzeczenia wydanego przez lekarza, udzieli
urlopu nauczycielskiego.
Kwestię urlopu zdrowotnego dodatkowo charakteryzuje MEN informując, że „urlop jest
udzielany nauczycielowi w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby
zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób
wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę”.
Urlop nauczyciela - wniosek
Nowelizacja ustawy niesie za sobą także zmiany w procedurze ubiegania się o nauczycielski
urlop dla poratowania zdrowia. Pierwszym krokiem jest złożenie do dyrektora szkoły
pisemnego wniosku o urlop zdrowotny nauczyciela. W odpowiedzi na niego przełożony
skieruje pracownika na badania do lekarza medycyny pracy. Podwładny ma 30 dni na
zgłoszenie się do specjalisty. Tutaj warto poruszyć jeszcze jedną kwestię, a mianowicie: urlop
na poratowanie zdrowia - dokumenty. Starając się o urlop nauczycielski, oprócz skierowania
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na badania, niezbędna będzie także dokumentacja medyczna przedstawiająca
dotychczasowe leczenie. Dopiero po otrzymaniu orzeczenia lekarskiego, dyrektor szkoły
może udzielić pedagogowi urlopu.
Nieco inaczej wygląda jednak ubieganie się o leczenie sanatoryjne. Przepisy mówią, że
skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wydaje z kolei lekarz podstawowej opieki medycznej.
Dokument ten musi jednak zostać potwierdzony przez oddział wojewódzki NFZ.
Urlop zdrowotny a świadczenie kompensacyjne
Kolejnym przywilejem, który po spełnieniu określonych warunków, przysługuje
nauczycielom, jest tzw. świadczenie kompensacyjne. Jest to rodzaj świadczenia
przedemerytalnego, z którego nauczyciel może korzystać do osiągnięcia powszechnego
wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę. Jednym z tych warunków jest 20-letni
staż pracy na stanowisku nauczyciela zatrudnionego przynajmniej na pół etatu. Tutaj
właśnie dochodzimy do zależności dotyczącej urlopu zdrowotnego a świadczenia
kompensacyjnego. To, co najważniejsze - do wspomnianego wyżej stażu pracy nie wliczają
się okresy niezdolności do wykonywania obowiązków, za które pracownik pobierał
wynagrodzenie. Oznacza to, że czas urlopu dla poratowania zdrowia nie będzie brany pod
uwagę przy ustaleniu stażu pracy nauczycielskiej.
Urlop zdrowotny - wynagrodzenie
Kwestią, która bardzo często rodzi wiele pytań, jest ta dotycząca urlopu zdrowotnego a
wynagrodzenia. Rozwiewając wszelkie wątpliwości - nauczyciel przebywający podczas
urlopu dla poratowania zdrowia ma prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego
wraz z dodatkiem za wysługę lat. Zachowuje on także prawo do innych świadczeń
pracowniczych. Podczas trwania urlopu nie może jednak podjąć innej działalności
zarobkowej.
7.Status prawny osób zajmujących stanowisko kierownicze
Zatrudnienie a powierzenie stanowiska , powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora
ocena pracy
Zmieniła się rola organu prowadzącego szkołę w zakresie oceny pracy dyrektora oraz
nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły. Jednak
zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem, głos organu prowadzącego nadal musi być brany
po uwagę.
1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w zakresie dokonywania oceny pracy dyrektora
szkoły. W poprzednim stanie prawnym obowiązującym do końca 2016 r. oceny pracy
dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków
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dyrektora szkoły, dokonywał organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem
sprawującym nadzór pedagogiczny. Obecnie oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela,
któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ
sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. W
przypadku zaś, gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór
pedagogiczny, oceny dokonuje ten organ (art. 6a ust. 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela; dalej: k.n.).
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, dokonując oceny pracy, ma obowiązek działania w
porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Zatem sporządzenie oceny pracy uzależnione
jest od współdziałania obu tych organów. W zakresie „porozumienia” powinny one
wypracować i uzgodnić wspólne stanowisko co do rozstrzygnięcia danej sprawy.
odwołanie ze stanowiska – tryb , konsekwencje prawne
powody odwołania dyrektora
dyrektora można odwołać z powodu:
- złożenia przez dyrektora szkoły rezygnacji za trzymiesięcznym wypowiedzeniem co oznacza,
iż złożone oświadczenie woli przez dyrektora stanowi podstawę natomiast decyzja organu w
tej kwestii ma charakter uzupełniający,
- ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny powierzonych zadań, w tym
nieodpowiedniego rozporządzania funduszami i mieniem placówki czy nieprzestrzegania
przepisów BHP,
- niewykonanie przez dyrektora szkoły polecenia kuratora oświaty usunięcia uchybień
związanych z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy systemowej, nieopracowanie lub
niewdrożenie w określonych w harmonogramie terminach programu poprawy efektywności
kształcenia lub wychowania albo nieuwzględnienie w tym programie zgłoszonych uwag i
wniosków, wówczas kurator składa wniosek od odwołanie dyrektora z końcem albo w czasie
roku szkolnego bez wypowiedzenia,
- wystąpienia przypadków szczególnie uzasadnionych – zawinionych przez dyrektora oraz w
sytuacjach, gdy jest to konieczne ze względu na funkcjonowanie placówki. Użycie przez
ustawodawcę w art. 38 ust. 1 pkt. 2 u.s.o. nieostrego sformułowania "przypadki szczególnie
uzasadnione" daje organowi prowadzącemu pewną swobodę w ocenach, jednak swoboda ta
nie może być utożsamiana z uznaniem administracyjnym i nie może oznaczać całkowitej
dowolności, skoro wkracza w stabilność wykonywania funkcji dyrektora (wyr. WSA w Opolu z
dnia 9 sierpnia 2012 r. II SA/Op 322/12).
Użycie przez ustawodawcę w art. 38 ust. 1 pkt. 2 u.s.o. nieostrego sformułowania "przypadki
szczególnie uzasadnione" daje organowi prowadzącemu pewną swobodę w ocenach, jednak
swoboda ta nie może być utożsamiana z uznaniem administracyjnym i nie może oznaczać
całkowitej dowolności, skoro wkracza w stabilność wykonywania funkcji dyrektora (wyr.
WSA w Opolu z dnia 9 sierpnia 2012 r. II SA/Op 322/12).
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Zmiany w składzie komisji konkursowej
z ustawy z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (dalej nowelizacja),
która weszła w życie 19 lipca 2018 r. Skład komisji, powoływanej w celu przeprowadzenia
konkursu na dyrektora szkoły lub placówki, określa art. 63 ust. 14 prawa oświatowego.
Zarówno przed jak i po nowelizacji w skład komisji powinno wejść:
- po 3 przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę i organu sprawującego
nadzór pedagogiczny oraz
- po 2 przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców.
Przed nowelizacją, komisja musiała obejmować także po jednym przedstawicielu
zakładowych organizacji związkowych będących:
- jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu
ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo
- jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji
związkowych reprezentatywnych w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy,
zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten nie mógł być zatrudniony w szkole
lub placówce, której dotyczył konkurs. Jak zwrócono uwagę w uzasadnieniu nowelizacji,
regulacja ta powodowała problemy interpretacyjne. Nowelizacją została ona
doprecyzowana. Po zmianach, komisja konkursowa powinna obejmować po jednym
przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie
Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków:
- ich jednostek organizacyjnych albo
- jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład
reprezentatywnych organizacji związkowych,
- zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w
której odbywa się konkurs. Nadal obowiązuje art. 63 ust. 15 prawa oświatowego,
przewidujący, że łączna liczba przedstawicieli organu prowadzącego szkołę oraz organu
sprawującego nadzór pedagogiczny nie może być mniejsza niż łączna liczba pozostałych
przedstawicieli.
W uzasadnieniu nowelizacji zwrócono uwagę, że – zgodnie z jej przepisami – jeżeli w szkole
działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa będąca jednostką organizacyjną
organizacji związkowej wchodzącej w skład organizacji związkowej reprezentatywnej w
rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, to zakładowe organizacje związkowe
będące takimi jednostkami powinny wyłaniać wspólnego przedstawiciela do komisji
konkursowej. W razie niewyłonienia wspólnego przedstawiciela, przedstawiciela do komisji
powinna delegować zakładowa organizacja związkowa zrzeszająca największą liczbę
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członków w szkole. Wprowadzona zmiana ma zapewnić, aby w konkursie na dyrektora
uczestniczyły związki reprezentatywne.
8.Rozwiązanie stosunku pracy
Szkoła jako specyficzny zakład pracy zatrudnia dwa rodzaje pracowników: nauczycieli i
pracowników samorządowych. Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielami
podlega odrębnym zasadom i znajduje swoje uregulowanie w ustawie z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela. Źródłem informacji o prawie pracy są również (podana kolejność
wynika z hierarchii ważności wymienionych dokumentów):
1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
2. inne ustawy z zakresu prawa pracy dotyczące wynagrodzenia minimalnego za pracę, dni
wolnych od pracy, świadczeń socjalnych, związków zawodowych, Państwowej Inspekcji
Pracy, szczegółowych regulacji związanych ze zwalnianiem pracowników z przyczyn od nich
niezależnych itp.,
3. rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw,
4. akty prawa miejscowego,
5. regulaminy,
6. ustalenia zawarte w umowach o pracę.
Rozwiązanie stosunku pracy zaistniałego z mianowania reguluje tylko w przypadku
nauczycieli Karta Nauczyciela art. 20; art. 23 (nie reguluje tego Kodeks pracy) i może ono
nastąpić:
1. w razie całkowitej likwidacji szkoły dyrektor rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy (za
wypowiedzeniem),
2. w razie częściowej likwidacji szkoły dyrektor rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy lub
na wniosek nauczyciela przenosi go w stan nieczynny (za wypowiedzeniem),
3. w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole,
zmiany planu nauczania uniemożliwiające dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym
wymiarze zajęć – za wypowiedzeniem (nauczyciel może wystąpić z pisemnym wnioskiem o
przeniesienie w stan nieczynny w terminie do 30 dni od doręczenia wypowiedzenia –
dyrektor szkoły ma obowiązek uwzględnić ten wniosek i w takim przypadku wypowiedzenie
traci swoją ważność),
4. na wniosek nauczyciela (za wypowiedzeniem),
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5. w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres
tej niezdolności przekracza 182 dni (art. 23 KN) – może być przedłużone o kolejne 12
miesięcy, o ile nauczyciel otrzyma świadczenie rehabilitacyjne lub urlop dla poratowania
zdrowia (bez wypowiedzenia),
6. w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o
niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy (bez wypowiedzenia),
7. w razie ukończenia przez nauczyciela 65 roku życia – za wypowiedzeniem (jeżeli wraz z
ukończeniem 65 lat nauczyciel nie nabył prawa do emerytury, dyrektor szkoły przedłuża
okres zatrudnienia, nie dłużej jednak niż o 2 lata od ukończenia przez nauczyciela 65 lat),
8. w razie uzyskania negatywnej oceny pracy dokonanej w trybie i na zasadach określonych
w art. 6a KN (za wypowiedzeniem),
9. w razie cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole na zasadach określonych w
odrębnych przepisach (bez wypowiedzenia),
10. na mocy porozumienia stron,
11. w razie dwukrotnego nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie
okresowe lub kontrolne (bez wypowiedzenia).
Do rozwiązania umowy o pracę dochodzi zwykle z końcem miesiąca lub końcem roku
szkolnego (art. 23 ust. 2 KN)
Zgodnie z art. 27 ust. 1 KN rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas
nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, z trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Z
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wynika, że rok szkolny trwa od dnia 1
września danego roku do dnia 31 sierpnia roku następnego. Aby zachować ustawowy termin
wypowiedzenie powinno zostać doręczone najpóźniej w ostatnim dniu maja.
Natomiast art. 30 § 4 Kodeksu pracy mówi, że w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu
umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez
wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub
rozwiązanie umowy!
Dotyczy to jednak tylko przypadku, gdy stroną wypowiadającą jest pracodawca.
Przepisy prawa (w tym w szczególności Karty Nauczyciela oraz Kodeksu pracy) nie określają
przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę.
Z tego wynika, że każda ze stron może dokonać wypowiedzenia, a rozwiązanie umowy o
pracę w drodze wypowiedzenia jest normalnym dozwolonym środkiem prawnym.
Jeżeli pracodawca wypowiada pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony,
to w piśmie wypowiadającym umowę obowiązany jest przedstawić przyczynę uzasadniającą
wypowiedzenie. Konieczne do prawidłowego wypowiedzenia umowy jest, by podana
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przyczyna wypowiedzenia była rzeczywista i konkretna – uzasadniająca wypowiedzenie,
chociaż nie musi mieć szczególnej wagi czy nadzwyczajnej doniosłości (musi być
uzasadniona, np. niskie wyniki efektywności pracy). Przyczyna ta może jednak wynikać
również z okoliczności niezależnych od pracownika, np. z organizacji nauczania (zmniejszenie
liczby oddziałów).
Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony
Umowa o pracę rozwiązuje się z upływem czasu, na który była zawarta – zgodnie z art. 30 §1
pkt 4 Kodeksu pracy.
Jak wynika z wskazanego przepisu, stosunek pracy rozwiązuje się z chwilą upływu okresu, na
który strony zawarły umowę o pracę. Jeśli umowa, na mocy której powstał stosunek prawny
(stosunek pracy), przestaje obowiązywać, tym samym przestaje istnieć stosunek prawny,
powstały na mocy tej umowy.
Rozwiązanie stosunku pracy z tytułu upływu okresu, na który została zawarta umowa o
pracę, dotyczyć będzie:
nauczycieli stażystów (na czas określony obejmujący1 rok szkolny)
nauczycieli zatrudnionych na zastępstwo, tj. na okres nieobecności danego nauczyciela
(zatrudnienie na czas określony może dotyczyć w tym wypadku nauczycieli wszystkich stopni
awansu zawodowego),
nauczycieli zatrudnionych na czas określony z powodu zaistnienia potrzeby wynikającej z
organizacji nauczania (zatrudnienie na czas określony może dotyczyć w tym wypadku
nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego).
Należy podkreślić, że tylko w wymienionych powyżej sytuacjach możliwe jest zawarcie z
nauczycielem umowy o pracę na czas określony.
Wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa następuje w wypadku (art. 26 KN):
1. prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą zwolnienia z pracy oraz
karą zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie
nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu,
2. prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania
zawodu, lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
3. prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,
4. upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności,
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5. stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub
nieważnych dokumentów, albo zostało dokonane z naruszeniem przepisów o kwalifikacjach
nauczycieli,
6. w razie śmierci pracownika (art. 63 Kodeksu pracy).
Wygaśnięcie stosunku pracy (zgodnie z art. 26 KN) stwierdza dyrektor szkoły, a w stosunku
do dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę.
Obowiązki pracodawcy wynikające z rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy
1. wystawić pracownikowi świadectwo pracy ( powinno ono zawierać okres i rodzaj
wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko, tryb rozwiązania stosunku pracy, informacje do
ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, informacje o
ewentualnym zajęciu wynagrodzenia),
2. przed wydaniem świadectwa pracy należy rozliczyć nauczyciela z pobranych pomocy
naukowych (książki, pomoce dydaktyczne),
3. wyrejestrować pracownika z ZUS-u w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy (zgłosić
rozwiązanie stosunku pracy na druku ZUS ZWUA),
4. w przypadku rozwiązania stosunku pracy na czas określony należy: wypłacić ekwiwalent za
niewykorzystany urlop wypoczynkowy (jeżeli umowa kończy się w czerwcu), wypłacić
dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”– wypłata następuje do 31 marca następnego
roku,
5. w przypadku rozwiązania stosunku pracy zaistniałego z mianowania należy zaproponować
6-miesięczny stan nieczynny, co wiąże się z wypłatą wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
stażowego w okresie od września do lutego, a w przypadku braku zgody wypłacić odprawę w
wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego; osobie tej również należy się
„trzynastka” wypłacona do 31 marca następnego roku.
9 . Zmiany w wynagradzaniu pracowników samorządowych
Dodatek za wieloletnią pracę z mocy prawa otrzymują tylko niektóre grupy zawodowe.
Ustawa o pracownikach samorządowych stanowi, że dodatek stażowy przysługuje po 5
latach pracy i wynosi wtedy 5 proc. wynagrodzenia. Z każdym rokiem wzrasta on o 1 proc.
do chwili, gdy osiągnie maksymalny poziom 20 proc. pensji.
Do tej pory dodatek stażowy był składnikiem minimalnego wynagrodzenia. Natomiast celem
nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jest rozszerzenie o ten dodatek
katalogu elementów składowych wynagrodzenia za pracę, które nie będą brane pod uwagę
przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika.
Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem przepisów przejściowych, które mają
zacząć obowiązywać 1 września 2019 r. - chodzi o możliwość przeprowadzenia przez
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pracodawcę i pracownika negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
Ustawa wprowadza definicję dodatku za staż pracy – z uwagi na różnorodność stosowanego
nazewnictwa oraz odmienne zasady przyznawania dodatku za staż pracy obowiązujące u
poszczególnych pracodawców.
Zgodnie z przepisami, dodatek za staż pracy to dodatek do wynagrodzenia przysługujący
pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych
w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie
porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i
obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę
1
Od 7 września 2019 r. obowiązują zmiany w przepisach Kodeksu pracy, które dotyczą:
- dyskryminacji i równego traktowania,
- mobbingu,
- szczególnych uprawnień pracowników – innych (niż matka/ojciec) członków najbliższej
rodziny,
- przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy,
10. Świadectwo pracy- jak je wypełniać
Zmiany w świadectwie pracy
W wyniku nowelizacji Kodeksu pracy zostały wydłużone terminy związane ze
sprostowaniem świadectwa pracy na wniosek pracownika.
W sytuacji, gdy pracownik dopatrzy się błędów w świadectwie pracy, może wystąpić o jego
sprostowanie. Do 6 września 2019 r. miał na to 7 dni. Z kolei, od 7 września 2019 r.
pracownik będzie mógł w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z
wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. Natomiast w razie, gdy
pracodawca nie uwzględni wniosku pracownika, pracownik będzie miał 14 dni na
skierowanie sprawy do sądu pracy (przed zmianami termin ten wynosił 7 dni). Z kolei w razie
niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, pracownik
będzie mógł wnieść żądanie sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy. – art. 97 §
21 Kodeksu pracy.
Kodeks pracy został poszerzony o zapis rozporządzenia mówiący o terminie wydania
świadectwa pracy. Od 7 września 2019 r., pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi
świadectwo pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pod warunkiem, że
nie nawiązuje z nim kolejnego stosunku pracy w terminie 7 dni od rozwiązania lub
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wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę. Przed zmianami - przepisy stanowiły o wydaniu
świadectwa pracy niezwłocznie.
Ponadto art. 97 § 1 Kodeksu pracy został uzupełniony o regulację, z której wynika, że
pracodawca ma prawo przesłać pracownikowi świadectwo pracy w terminie 7 dni od
rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, jeśli z przyczyn obiektywnych wydanie tego
dokumentu nie było możliwe w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
Wprowadzono sankcje za nieterminowe wydanie świadectwa pracy. Doprecyzowano art.
282 § 1, zgodnie z którym od 7 września za nieterminowe wydanie świadectwa pracy
grozi kara grzywny od 1 000 do 30 000 zł. Przed zmianami przepisy stanowiły o karach za
niewydanie pracownikowi świadectwa pracy.
Do Kodeksu pracy wprowadzono nowe przepisy:
- Prawo do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem wydania świadectwa pracy. W przypadku
niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi będzie przysługiwało prawo
wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa
pracy.


jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu
powództwa o zobowiązanie go do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe –
pracownikowi będzie przysługiwało prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem
ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

- z powyższymi żądaniami pracownik będzie mógł wystąpić w każdym czasie przed upływem
terminu przedawnienia.
Zmiany we wzorze świadectwa pracy
W związku ze zmianami w przepisach dotyczących świadectwa pracy obowiązującymi od 7
września 2019 r., koniecznym było znowelizowanie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Stąd też od 7 września
obowiązuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1709), w
którym m.in.:
- „§ 3. otrzymał brzmienie: W przypadku upoważnienia przez pracownika innej osoby do
odbioru świadectwa pracy upoważnienie może być dostarczone pracodawcy w postaci
papierowej lub elektronicznej.”;
- uchylono § 4 i § 6 rozporządzenia z 30 grudnia 2016 r.,;
- § 7 ust. 5 otrzymał brzmienie: „5. W przypadkach określonych w ust. 1 zdanie drugie oraz w
ust. 2, 4 i 4a pracodawca, najpóźniej w dniu wydania pracownikowi nowego świadectwa
pracy, usuwa z akt osobowych pracownika i niszczy poprzednio wydane świadectwo pracy w
sposób uniemożliwiający odtworzenie jego treści.”.
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Zmiany w pouczeniu
Od 7 września pracodawca nie ma obowiązku wskazywania w pouczeniu właściwego sądu
pracy, do którego pracownik może złożyć powództwo o sprostowanie świadectwa pracy.
Kwestia konieczności i sposobu wskazania sądu właściwego budziła wątpliwości. Obowiązku
takiego nie nakładają bowiem przepisy Kodeksu pracy (obecnie brak pouczenia o prawie
odwołania się do właściwego sądu pracy może stanowić podstawę do przywrócenia terminu
dokonania tej czynności). To przepisy Kodeksu postępowania cywilnego określają właściwość
miejscową sądów jako właściwość ogólną oraz w szczególny sposób w sprawach z zakresu
prawa pracy jako tzw. właściwość przemienną.
Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sądem
właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sądem, w którego okręgu praca jest, była lub
miała być wykonywana, bądź przed sądem, w którego okręgu znajduje
się zakład pracy. Wybór między tymi sądami należy do powoda.
Od 7 września pouczenie brzmi:
Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do
pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku
pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania
świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W
przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy,
żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy. (podstawa prawna — art.
97 § 21 Kodeksu pracy).
11. Zmiany w prowadzeniu dokumentacji osobowej pracowników.
Od 2019 r. teczki osobowe pracowników należy prowadzić według zmienionych zasad.
Obowiązuje nowy podział na części i konieczność przechowywania dodatkowych
dokumentów.
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki
społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (DzU poz. 2369; dalej:
rozporządzenie). Znacznie różni się ono od dotychczasowego. Przede wszystkim dużo szerszy
jest zakres jego regulacji, co jest skutkiem nowych przepisów wprowadzanych do kodeksu
pracy ustawą z 10 stycznia 2018 r. (z mocą od 1 stycznia 2019 r.). Co istotne, rozporządzenie
uwzględnia również zmiany w kodeksie pracy, które wprowadzi ustawa o zmianie niektórych
ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (tzw. rozporządzenia
RODO; ustawa nie została jeszcze uchwalona, projekt druk nr 3050).
Rozporządzenie wprowadza nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
reorganizuje dotychczasową systematykę akt osobowych i określa szczegółowe kryteria dla
prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej.
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Cztery części
Jedną z podstawowych zmian określonych w rozporządzeniu jest reorganizacja sposobu
prowadzenia akt osobowych. Po Nowym Roku akta osobowe są podzielone na cztery
(zamiast dotychczasowych trzech) części obejmujące:
- etap ubiegania się o zatrudnienie – część A,
- etap nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia – część B,
- etap ustania stosunku pracy – część C,
- dokumenty dotyczące nałożonych kar – część D.
Nowością jest możliwość podzielenia poszczególnych części akt osobowych na mniejsze
części, tak aby można w nich było przechowywać oświadczenia lub dokumenty powiązane ze
sobą tematycznie. Dla przykładu w wydzielonej części B1 można przechowywać dokumenty
związane z nawiązaniem stosunku pracy, a w części B2 – skierowania na badania lekarskie i
orzeczenia lekarskie albo potwierdzenia zapoznania się pracownika z dokumentami itd.
Pracodawcy decydujący się na prowadzenie akt osobowych w ten sposób powinni jednak
mieć na uwadze, że dotychczasowy obowiązek przechowywania w porządku
chronologicznym, numerowania oraz tworzenia wykazu dokumentów będzie dotyczył każdej
tak utworzonej części osobno.
Mimo że rozporządzenie określa szeroki katalog dokumentów, które powinny się znaleźć w
aktach osobowych, w praktyce warto pamiętać, że pracodawca w dalszym ciągu może
przechowywać w części B i C akt osobowych również inne, niewymienione w rozporządzeniu
dokumenty i oświadczenia, jeśli taki obowiązek wynika z innych przepisów lub gdy pracownik
wyraża na to zgodę (np. kserokopia prawa jazdy w przypadku pracownika zatrudnionego na
stanowisku kierowcy; życiorys, który pracownik dostarczył w procesie rekrutacji, itp.).
Novum legislacyjnym jest wprowadzenie do akt osobowych nowej części D – na dokumenty
związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub
odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach. Co ciekawe, systematyka części D jest
nieco odmienna od pozostałych części akt osobowych. Dokumenty są bowiem
przechowywane w wydzielonych częściach dotyczących danej kary.
Nie zmienia się natomiast obowiązek numerowania kolejnych kart akt osobowych w
porządku chronologicznym. Zatem w przypadku usunięcia z akt osobowych zawiadomienia o
ukaraniu w związku z zatarciem kary po upływie określonego czasu, pozostałe części należy
ponumerować na nowo.
Ewidencja, wnioski i zgody
Rozporządzenie określa katalog dokumentacji pracowniczej innej niż akta osobowe, a
stanowiącej tzw. dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, którą
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pracodawca ma obowiązek prowadzić oddzielnie dla każdego pracownika. Dokumentacja ta
obejmuje:
- dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy,
- dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu,
- karty wynagrodzeń, oraz
- dokumentację dotyczącą odzieży i obuwia roboczego.
Warto zwrócić uwagę, że nowe rozporządzenie szczegółowo wskazuje, co wchodzi w skład
dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy. Po 1 stycznia 2019 r. to już nie
tylko karty ewidencji czasu pracy, ale również wnioski dotyczące stosowania określonych
systemów i rozkładów czasu pracy (np. wniosek pracownika o ustalenie indywidualnego
rozkładu czasu pracy), dokumenty związane ze stosowaniem systemu zadaniowego czasu
pracy, wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych lub pozostawaniem w gotowości do
wykonywania pracy, a także dokumenty związane z uzgodnieniem z pracownikiem terminu
udzielenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w święto. W praktyce oznacza
to, że jeśli pracownik dokonuje z pracodawcą takich uzgodnień np. poprzez e-mail, e-mail ten
stanowi już dokumentację pracowniczą, a jego kopia powinna być przechowywana wraz z
pozostałymi dokumentami dotyczącymi ewidencjonowania czasu pracy.
Z kolei pracodawcy zatrudniający młodych rodziców powinni dodatkowo pamiętać, że w
dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy pracownika, który opiekuje się
dzieckiem do lat 4, powinna się znaleźć jego zgoda na ewentualne wykonywanie pracy w
systemach czasu pracy przewidujących pracę w nadgodzinach, w porze nocnej czy w
systemie przerywanego czasu pracy, lub na delegowanie poza stałe miejsce pracy. Natomiast
zatrudniając kobietę w ciąży w systemie przerywanego czasu pracy lub delegując ją poza
stałe miejsce pracy, należy dodatkowo umieścić w dokumentacji pracowniczej jej zgodę na
zatrudnienie na takich warunkach.
Forma elektroniczna
Nowelizacja kodeksu pracy z 2018 r. umożliwia pracodawcom prowadzenie dokumentacji
pracowniczej w formie papierowej lub elektronicznej. Od 2019 r. pracodawca ma zatem
prawo wybrać formę prowadzenia dokumentacji.
Po digitalizacji dokumentacji pracowników można jednak wrócić do formy papierowej. Aby
to zrobić, konieczne jest wydrukowanie zeskanowanych dokumentów i potwierdzenie ich
zgodności z dokumentem elektronicznym.
Przed Nowym Rokiem
Do końca 2018 r. pracodawca miał obowiązek każdemu pracownikowi osobno prowadzić
akta osobowe. Sposób prowadzenia akt określało rozporządzenie z 28 maja 1996 r.
Wskazywało ono również dokumentację, jaką należało gromadzić w aktach osobowych
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pracowników. Co jednak istotne, rozporządzenie to nie przewidywało możliwości
prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej. Pracodawcy korzystali z tej formy
jedynie pomocniczo. Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy w tym zakresie było dotychczas
jednoznaczne – nie można było całkowicie zastąpić akt papierowych (stanowisko GIP z 9
stycznia 2010 r., nr GPP-87-4560-29/10/PE/RP).
Digitalizacja akt
Od stycznia 2019 r. kodeks pracy wyraźnie dopuszcza możliwość prowadzenia dokumentacji
wyłącznie w postaci elektronicznej (nie tylko samych akt osobowych, ale też np. ewidencji
czasu pracy). Pracodawca, który chce przejść na formę elektroniczną, może to zrobić w
dowolnym momencie, a zatem np. zaraz po wejściu w życie nowelizacji czy po kilku latach.
Takiego wyboru może dokonać nawet w stosunku do pracowników, których już nie
zatrudnia, ale których akta jeszcze przechowuje.
Jak prowadzić e-dokumentację
Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria dotyczące prowadzenia i przechowywania
dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej. Stawia pracodawcy wymagania, które
powinny zagwarantować bezpieczeństwo danych zgromadzonych w dokumentacji
pracowniczej prowadzonej w postaci elektronicznej, równoważne tym, które powinna
spełniać również dokumentacja przechowywana w tradycyjnej, papierowej postaci.
Teoretycznie możliwe jest poniesienie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem i
wdrożeniem systemów informatycznych do przechowywania dokumentacji pracowniczej, w
tym szkoleń pracowników kadr. Pracodawcy prowadzący dokumentację w tej formie powinni
wdrożyć w swoich zakładach pracy takie rozwiązania informatyczne, które:
- po pierwsze – umożliwiają identyfikację osoby, która dokonuje zmian lub uzupełnień w
systemie kadrowo-płacowym,
- po drugie – zapewniają integralność e-dokumentacji pracowniczej.
Rozporządzenie zawiera również przepisy dotyczące przenoszenia dokumentacji
pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi, co jest szczególne istotne w sytuacji
przejścia zakładu pracy.
Co z oryginałami
Rozporządzenie rozwiewa również dotychczasowe wątpliwości dotyczące tego, czy
pracodawca może gromadzić i przechowywać oryginały dokumentów składanych przez
pracownika. Wskazuje, że w aktach osobowych (prowadzonych w formie papierowej)
pracodawca może przechowywać odpisy lub kopie takich dokumentów, poświadczone
następnie za zgodność z przedłożonym dokumentem przez dedykowaną osobę upoważnioną
w tym celu przez pracodawcę (przepisy obowiązujące przed 2019 r. nie przewidywały wprost
takiego obowiązku).
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W przypadku dołączenia do dokumentacji elektronicznej dokumentu w postaci papierowej,
pracodawca powinien sporządzić jej skan, i – po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy – umieścić skan w
informatycznym systemie kadrowo-płacowym.
Przepisy rozporządzenia wskazują przy tym wprost, że takie skany należy wykonywać „z
należytą starannością". W praktyce oznacza to konieczność zapewnienia czytelności
dokumentu i wyeliminowania sytuacji, w której konieczne byłoby sięgnięcie po dokument w
wersji papierowej.
Załącznik do rozporządzenia określa ponadto minimalne wymagania techniczne dla
odwzorowań cyfrowych.
Pracownicy, którzy nie odbiorą dokumentu w ustalonym z pracodawcą terminie, muszą się
natomiast liczyć z tym, że pracodawca będzie mógł dokument zniszczyć. Szczególnie istotne
jest zatem, aby pracownik uzgodnił sposób i termin odbioru dokumentów z pracodawcą lub
upoważnionym pracownikiem działu kadr.
Na koniec informacja
Od 1 stycznia br., w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca ma
obowiązek wraz ze świadectwem pracy wydać pracownikowi – w postaci papierowej lub
elektronicznej – informację o:
- okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej,
- możliwości odbioru przez pracownika jego akt do końca miesiąca kalendarzowego
następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji, lub o jej zniszczeniu w
razie nieodebrania w określonym czasie.
Zawiadomienie o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej powinno być doręczone
pracownikowi za pokwitowaniem. Odbiór dokumentacji powinien co do zasady nastąpić
osobiście, również za pokwitowaniem.
Kopia dla pracownika
Rozporządzenie precyzuje, że pracownik może odebrać swoją dokumentację, która jest
prowadzona w wersji papierowej, w postaci:
- kopii zawierającej potwierdzenie jej zgodności z dokumentacją pracowniczą przez
pracodawcę, lub
- skanu opatrzonego kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną lub kwalifikowanym podpisem
elektronicznym pracodawcy.
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Natomiast w przypadku dokumentacji elektronicznej, pracownik otrzyma jej kopię na
informatycznym nośniku danych, np. na pendrive lub płycie albo za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, czyli np. poprzez e-mail.
Pracodawca ma obowiązek wydać kopię całości lub części dokumentacji, określonej we
wniosku pracownika, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Sam wniosek powinien zaś
zostać włączony albo do akt osobowych – części B (w przypadku obecnych pracowników)
albo części C (w przypadku byłych pracowników).
Umożliwienie prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej może być szczególnie
korzystne w dużych zakładach pracy, gdzie zatrudnionych są setki pracowników, których akta
osobowe zalegają przez lata w archiwach zakładowych. Elektronizacja dokumentacji z
pewnością umożliwi szybszy dostęp do potrzebnych danych dla uprawnionych pracowników
działów kadr. Nie będą oni musieli przeszukiwać zakładowych archiwów – nierzadko
obszernych – w celu znalezienia potrzebnych im dokumentów.
W wielu przypadkach przejście na elektroniczne akta może się jednak okazać dla pracodawcy
niekorzystne. Wybór tej formy w praktyce rodzi bowiem po stronie pracodawcy szereg
obowiązków związanych z koniecznością odpowiedniego jej zabezpieczenia. Sam proces
digitalizacji dokumentów, szczególnie w przypadku dużych zakładów pracy, zatrudniających
setki pracowników, może zaś okazać się czasochłonny.
Zastosowanie
Pracodawcy mają obowiązek stosować przepisy nowego rozporządzenia do dokumentacji
dotyczącej wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r., a także do
dokumentacji gromadzonej po tej dacie, w stosunku do pracowników zatrudnionych
wcześniej. Natomiast w przypadku zgromadzonej do 31 grudnia 2018 r. dokumentacji
pracowników, pozostających w stosunku pracy w dniu wejścia w życie rozporządzenia,
pracodawcy mają 12 miesięcy na dostosowanie sposobu jej prowadzenia i przechowywania
do nowych przepisów. Warto zwrócić uwagę, że pracodawcy nie muszą zmieniać sposobu
prowadzenia, często już zarchiwizowanej, dokumentacji byłych pracowników.
12. Wynagradzanie nauczycieli





Na wynagrodzenie nauczyciela składa się wynagrodzenie zasadnicze i dodatki
określone w Karcie nauczyciela.
Dodatków jest kilkanaście: za wysługę lat, funkcyjne (wynikający z pełnienia funkcji
kierowniczej, dla opiekuna stażu, dla wychowawcy klasy, dla nauczyciela doradcy i
nauczyciela konsultanta), motywacyjny, za warunki pracy, za uciążliwość pracy,
nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe
wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw.
trzynastka), odprawa emerytalno-rentowa i odprawa z tytułu rozwiązania stosunku
pracy, a także wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.
Wysokość części dodatków przepisy uzależniają od wysokości wynagrodzenia
zasadniczego (np. dodatek stażowy i wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe) –
wzrost wynagrodzenia zasadniczego spowoduje automatyczny wzrost składników od
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niego zależnych. O wysokości innych dodatków decydują samorządy w regulaminach
wynagradzania.
Nauczyciele stażyści, którzy rozpoczną naukę z początkiem nowego roku szkolnego,
otrzymają "dodatek na start" - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 1000
zł. Nie będzie on wliczany do tzw. średniego wynagrodzenia.
minimalną wysokość dodatku za wychowawstwo dla "nauczycieli, którym
powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy", czyli nauczycielom uczącym w
szkołach. Określono ją na poziomie 300 zł. Do tej pory ustalenie wysokości dodatku
było autonomiczną decyzją samorządu.

III. Awans zawodowy – zmiany w procedurze awansu zawodowego
Nie zostało wydane nowe rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego przez nauczycieli,
lecz z dniem 1 września 2019 r. rozporządzenie to zostało zaktualizowane. W konsekwencji,
nadal obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.).
Rozpoczęcie stażu
Nauczyciel składa wniosek o otwarcie stażu w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, za
wyjątkiem nauczyciela stażysty, który rozpoczyna staż bez składania wniosku (art. 9d ust. 1
Karty Nauczyciela).
Ustalamy termin rozpoczęcia stażu
Terminem rozpoczęcia stażu jest dzień zatrudnienia nauczyciela stażysty lub dzień złożenia
wniosku o otwarcie stażu w przypadku pozostałych nauczycieli (art. 9d ust. 1 Karty
Nauczyciela). Od tego dnia liczymy odpowiednio:



9 miesięcy stażu na stopień nauczyciela kontraktowego
2 lata i 9 miesięcy stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

Plan rozwoju zawodowego
Nauczyciel przedkłada plan rozwoju zawodowego – stażysta w ciągu 20 dni od dnia
rozpoczęcia zajęć, a pozostali nauczyciele załączają plan do wniosku o otwarcie stażu (§3
ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli, dalej jako: w sprawie awansu zawodowego).
Weryfikacja czy nauczyciel może rozpocząć staż
Dyrektor analizuje czy nauczyciele, którzy złożyli wnioski o rozpoczęcie stażu oraz nauczyciele
stażyści spełniają warunki do jego realizacji.
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Warunki otwarcia stażu (dotyczy wszystkich stopni awansu)




zatrudnienie zgodnie z kwalifikacjami (wyjątek – nauczyciel stażysta bez
przygotowania pedagogicznego, który zobowiąże się je uzyskać w czasie trwania
stażu – art. 10 ust. 3 Karty Nauczyciela);
zatrudnienie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć; jeżeli
wymiar czasu pracy jest niższy, nauczyciel może realizować staż o ile jest zatrudniony
także w innej placówce lub placówkach w wymiarze niższym niż połowa pensum, lecz
łączny wymiar zatrudnienia wynosi co najmniej pół etatu – w takim przypadku organ
sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora, który będzie dokonywał
czynności związanych z realizacją awansu zawodowego (art. 22 ust. 3 i ust. 4 Karty
Nauczyciela).

Dodatkowe warunki otwarcia stażu na stopień nauczyciela kontraktowego


zawarcie umowy o pracę na okres roku szkolnego; a w przypadku zatrudnienia
nauczyciela stażysty na inny okres, nauczyciel rozpoczyna staż o ile nie złożył wniosku
o niestosowanie wobec niego przepisów o awansie zawodowym (art. 10 ust. 2, ust. 7
i ust. 11 Karty Nauczyciela).

Dodatkowe warunki otwarcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego


przepracowanie co najmniej 2 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
(art. 9d ust. 4 Karty Nauczyciela).

Dodatkowe warunki otwarcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego


przepracowanie co najmniej roku od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego
(art. 9d ust. 4Karty Nauczyciela).

Poinformuj nauczyciela, że nie może realizować stażu
Jeżeli nauczyciel nie spełnia warunków do otwarcia stażu, dyrektor powinien pisemnie
poinformować go o braku możliwości realizacji stażu i w ten sposób odpowiedzieć na
wniosek nauczyciela. W szczególności może dotyczyć to sytuacji, w której nauczyciel złożył
wniosek o otwarcie stażu przed upływem wymaganego okresu przerwy między dniem
uzyskania poprzedniego stopnia awansu a rozpoczęciem stażu.
Wyznaczamy opiekuna stażu
Dyrektor wyznacza nauczycielom stażystom oraz nauczycielom kontraktowym, którzy
rozpoczęli staż, opiekuna stażu (art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela).
Opiekunem stażu może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany. Dodatkowo w:
a) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
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b) przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 1
pkt 1 Karty Nauczyciela, oraz szkołach niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych,
c) publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby
fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz
niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
opiekunem stażu może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze (art. 9c
ust. 4 w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela).
W placówkach samorządowych opiekunem stażu nie może być nauczyciel zajmujący
stanowisko kierownicze.
W szkołach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a tj. szkołach polskich, o których mowa w
art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz w publicznych
szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach
konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, opiekunem
nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel
kontraktowy, w tym zajmujący stanowisko kierownicze.
Nauczyciel kontraktowy, w tym zajmujący stanowisko kierownicze, może być opiekunem
stażu tylko w szkołach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a Karty Nauczyciela.
Zadaniem opiekuna stażu jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w
przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela oraz
opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu (art. 9c ust. 5 Karty
Nauczyciela).
Do zadań opiekuna stażu należą:
1) współpraca z nauczycielem odbywającym staż i wspieranie go w procesie wdrażania do
pracy w zawodzie, w tym w przypadku nauczyciela stażysty zapoznanie go z dokumentami
obowiązującymi w danej szkole, w szczególności z dokumentacją przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej;
2) współpraca z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju
zawodowego, w szczególności udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form
doskonalenia zawodowego;
3) wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych;
4) umożliwianie nauczycielowi odbywającemu staż obserwowania prowadzonych przez
siebie zajęć;
5) obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż;
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6) dzielenie się z nauczycielem odbywającym staż swoją wiedzą i doświadczeniem, w
szczególności omawianie z nauczycielem zajęć prowadzonych przez siebie oraz przez
nauczyciela;
7) inspirowanie i zachęcanie nauczyciela odbywającego staż do podejmowania wyzwań
zawodowych;
8) doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna
stażu
(§5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).
Dyrektor zatwierdza plany rozwoju zawodowego lub zwraca do poprawy
Dyrektor weryfikuje plan rozwoju zawodowego. Tak jak dotychczas, dyrektor w terminie 30
dni od dnia rozpoczęcia zajęć, zatwierdza plan rozwoju zawodowego albo zwraca go
nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych
zmian (§3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).
W przypadku zwrotu planu rozwoju zawodowego do poprawienia, w piśmie z zaleceniami
należy wskazać termin na dokonanie zmian nie krótszy niż 3 dni robocze (§3 ust. 3 i ust. 4
rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).
Dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego po naniesieniu zmian
Dyrektor zatwierdza poprawiony plan rozwoju zawodowego, uwzględniający jego zalecenia.
Na zatwierdzenie poprawionego planu rozwoju zawodowego dyrektor ma 7 dni od dnia jego
przedłożenia przez nauczyciela (§3 ust. 5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).
Realizacja stażu przez nauczyciela
Przez 9 miesięcy – w przypadku nauczycieli stażystów lub dwa lata i 9 miesięcy – w
przypadku nauczycieli kontraktowych i mianowanych, nauczyciele realizują staż (art. 9c ust. 1
Karty Nauczyciela). W tym czasie dyrektor ma też wobec nich obowiązki.
Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:
1) obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych zajęć prowadzonych w
szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub
rodzaju zajęć, w tej samej lub innej szkole;
2) udziału w formach doskonalenia zawodowego, określonych w zatwierdzonym planie
rozwoju zawodowego;
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3) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej biblioteki pedagogicznej, poradni
psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek oświatowych
(§4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).
W trakcie stażu dyrektor szkoły obserwuje i omawia z nauczycielem co najmniej jedne
prowadzone przez niego zajęcia (§4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).
Możliwa zmiana planu rozwoju zawodowego lub opiekuna stażu
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie stażu, dyrektor szkoły może:
pisemnie zobowiązać nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego, w
wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 5 dni
lub
zmienić nauczycielowi opiekuna stażu
(§4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego)
Także nauczyciel może dokonać zmian w planie rozwoju zawodowego, za zgodą dyrektora
szkoły. W takim przypadku dyrektor, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego
planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do
poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian (§4 ust. 4
rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).
Ustalamy termin zakończenia stażu
Przed upływem planowanego okresu realizacji stażu, dyrektor musi sprawdzić, czy staż nie
uległ przedłużeniu. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu:
1. pozostawania w stanie nieczynnym,
2. czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
3. zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
lub
4. urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy związane z rodzicielstwem
trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej
nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do
ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze
(art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela).
W przypadku zaś nieobecności nauczyciela w pracy z powodu:
1.
2.
3.
4.

urlopu macierzyńskiego,
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
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5. urlopu rodzicielskiego
lub urlopu ojcowskiego,
staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności.
W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z powodu korzystania z
urlopów związanych z rodzicielstwem oraz nieobecności w pracy określonych w art. 9d ust. 5
Karty Nauczyciela jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego
odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 5a Karty Nauczyciela).
Informujemy nauczyciela o terminie zakończenia stażu
Przepisy nie zobowiązują do informowania nauczyciela o tym, że jego staż uległ
przedłużeniu, choć oczywiście informację taką można przekazać. Konieczne jest jednak
poinformowanie opiekuna stażu o tym fakcie i dalsze powierzenie mu pełnienia tej funkcji, w
tym przyznania dodatku funkcyjnego na kolejny okres.
Nauczyciel składa sprawozdanie
Po zakończeniu stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
(art. 9c ust. 3 Karty Nauczyciela). Sprawozdanie to musi uwzględniać efekty jego realizacji dla
nauczyciela i szkoły i być złożone w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu (§4 ust.5
rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).
Przepisy nie przewidują jednak żadnych konsekwencji za nieterminowe złożenie
sprawozdania.
Opiekun składa projekt oceny dorobku zawodowego
Opiekun stażu przedstawia projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu w ciągu 7
dni od dnia zakończenia stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć
prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań
niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela
mianowanego (§5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego). .
Dyrektor dokonuje oceny dorobku zawodowego
Dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela w terminie nie dłuższym
niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego (art. 9c
ust. 5a Karty Nauczyciela). Ocena ta może być pozytywna lub negatywna
Dyrektor wydaje zaświadczenie
Dyrektor wystawia zaświadczenie niezbędne do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania
egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego.
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Zaświadczenie to musi zawierać informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju
prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze
wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela
sprawozdania z realizacji tego planu,
c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w
przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze
wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz
okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy
(§9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).
W związku z koniecznością wykazania w zaświadczeniu zarówno przyczyn, podstawy
prawnej, jak i okresu nieobecności w pracy, która spowodowała przedłużenie stażu, bardzo
ważne jest prawidłowe ustalenie terminu jego zakończenia. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości, należy zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, który
sprawuje nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie
nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektora, z prośbą o ich rozstrzygnięcie
(art. 9h ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela).
Dyrektor poświadcza za zgodność z oryginałem kopie poniższych dokumentów:
a) potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
b) akt nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego,
c) sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
d) kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu,
e) dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie
podstawowym – w przypadku nauczyciela mianowanego, który realizował zadanie
polegające na uzyskaniu umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie
podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - umiejętności posługiwania się
drugim językiem obcym na poziomie podstawowym (§8 ust. 3 pkt 4 lit. c, §9 ust. 1 pkt 1, pkt
3, pkt 4, ust. 2 pkt 2, pkt 3 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).
Nauczyciele składają wnioski o wszczęcie postępowania
Nauczyciel stażysta i kontraktowy składają wniosek o wszczęcie postępowania
egzaminacyjnego w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres
stażu, zaś nauczyciel mianowany składa wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
w okresie 3 lat od uzyskania takiej oceny. Niedotrzymanie tych terminów skutkuje
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koniecznością ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 7 Karty
Nauczyciela).
Do wniosku o wszczęcie postępowania należy dołączyć:
1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w
przypadku nauczyciela kontraktowego - także kopię aktu nadania tego stopnia,
poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
2. zaświadczenie dyrektora placówki,
3. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez
dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
4. kopię oceny dorobku zawodowego, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność
z oryginałem
(§9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).
Do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela
dyplomowanego należy dodatkowo dołączyć:
1. opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych
w § 8 ust. 3 pkt 1-3 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego i jednego
wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia w
sprawie awansu zawodowego, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów
dla nauczyciela i szkoły;
2. kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na
poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, poświadczone przez pracodawcę za
zgodność z oryginałem - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8
ust. 3 pkt 4 lit. c rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego;
3. kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego poświadczoną przez dyrektora
szkoły za zgodność z oryginałem
(§9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).
Dyrektor dokonuje przeszeregowania płacowego nauczycieli
Nauczyciele, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego maja prawo do wyższego
wynagrodzenia. Zmiana wysokości wynagrodzenia zasadniczego następuje albo z dniem 1
września albo z dniem 1 stycznia, w zależności od tego, kiedy nauczyciel uzyskał wyższy
stopień awansu zawodowego – tj. odpowiednio do 31 sierpnia albo do 31 grudnia (art. 39
ust. 1 i ust. 1a Karty Nauczyciela).
IV. Agresja w szkole / placówce oświatowej
Agresja pojawia się w sposób gwałtowny i bezpośredni, często występuje z niechęcią do
nauki. Coraz częściej dorośli, rodzice, nauczyciele, mimo usilnych zabiegów, nie potrafią
poradzić sobie ze wzrastającą agresją. Co jest przyczyną takich zachowań? Świat, w którym
żyjemy, bardzo często stawia nas w sytuacji, w której czujemy się niepewnie, jesteśmy
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rozczarowani. Nie zawsze możemy zaspokoić potrzeby swoje i najbliższych. Rodzice starają
się stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki, w których bez stresowo mogłyby przeżyć
beztroskie dzieciństwo. Chronią, więc swoje pociechy przed wszystkimi złymi
doświadczeniami, zaspokajają potrzeby, ale też i zachcianki. Nie chcą, by ich dziecko było
gorsze od innych. Taka postawa rodziców może przynieść skutki odwrotne od zamierzonych.
Jeśli wychowanie ograniczy się tylko do zaspokajania potrzeb materialnych, to między
dzieckiem i rodzicami nie rozwija się więź i porozumienie. Chociaż dziecku niczego nie
brakuje, rolę wychowawcy przejmuje telewizor lub komputer.
Inną przyczyną agresji wśród dzieci jest bieda. Złe warunki materialne rodziny,
uniemożliwiające zaspokajanie potrzeb i pragnień dziecka, powodują reakcję obronną w
postaci agresji, najczęściej w stosunku do młodszych kolegów. W dalszej kolejności na
postawy dzieci, oddziałują środki masowego przekazu, pokazujące okrucieństwo i przemoc.
Niektórzy rodzice mniej lub bardziej świadomie aprobują agresywne zachowania dzieci,
traktując je jako formę samoobrony przed wrogim otoczeniem. Przyczyną agresywnego
zachowania może być również szkoła, a w szczególności niepowodzenia w nauce.
Współczesna szkoła wymaga od dzieci dużej wiedzy, umiejętności radzenia sobie w
sytuacjach trudnych, ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań. Dziecko o mniejszej
odporności emocjonalnej zaczyna się w tym wszystkim gubić. Nauczyciel, często pracujący w
licznej klasie, nie ma możliwości poznania problemów ucznia i udzielenia mu pomocy.
Dziecko staje się nieraz agresywne wskutek blokady, potrzeby uznania społecznego. Jest
to spowodowane zbyt częstym upominaniem go przez rodziców, wytykanie mu różnych wad
i braków przy równoczesnym stawianiu za przykład osiągających lepsze wyniki w nauce lub
wzorcowo zachowujących się brata, siostry lub kolegi.
Blokada potrzeby samodzielności jest spowodowana licznymi nakazami pochodzącymi od
dorosłych. Nadmierne ograniczanie samodzielności dziecka wywołuje jego sprzeciw oraz
pobudza do agresywnego zachowania.
Zachowanie dziecka agresywnego cechuje brak zdyscyplinowania, naruszania zasad
regulaminu szkolnego i klasowego. Dziecko agresywne, wywołując powstawanie różnych
konfliktów i antagonizmów, wywiera destrukcyjny wpływ na układ stosunków w rodzinie,
szkole, grupie rówieśniczej.
Zapobieganie agresywnemu zachowaniu
Środkiem wychowawczym stosowanym niejednokrotnie w tym celu przez rodziców są
kary. Ich funkcja ma polegać na wytwarzaniu strachu przed karą mającego przeciwdziałać
agresji. Obawa kary nie prowadzi niejednokrotnie do trwałego zaniku agresywnego
zachowania się, lecz powoduje jedynie jego przemieszczenie na inne obiekty. Dziecko
surowo ukarane przez ojca przestaje dokuczać swojemu młodszemu bratu, zaczyna
natomiast dokuczać słabszym kolegom w szkole.
Strach przed karą powstrzymujący przed agresją oddziałuje tylko tak długo, dopóki istnieje
bezpośrednie zagrożenie jej zastosowania. Dziecko karane przez rodziców w domu za drobne
nawet przewinienia, zachowuje się w nim poprawnie. Poza domem w okresie nieobecności
rodziców zaczyna natomiast zachowywać się agresywnie, gdyż zanika wtedy bezpośrednie
zagrożenie karą. Z tych względów, nie rezygnując całkowicie ze stosowania niektórych kar w
wychowaniu, nie można ich traktować jako zasadniczego oddziaływania przeciwdziałającego
powstaniu agresji u dzieci.
Agresja jest komunikatem ze strony dziecka w kierunku dorosłego. W ten sposób dziecko
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informuje nas, że ma problemy, z którymi sobie nie radzi. Jak zatem pomóc takiemu dziecku?
Zrozumienie dziecka i jego problemów to umiejętność niezbędna w wychowywaniu.
Wskazane jest, by nauczyciel w swojej pracy wychowawczej starał się je rozwiązywać u
swoich uczniów poprzez;
Wskazanie negatywnych lub pozytywnych konsekwencji jego zachowania dla innych osób;
Partnerski kontakt z rodzicami, brak napięci i ostrych kar, empatię w zachowaniu;
Uczenie, że odmienne poglądy bywają słuszne, a w wypadku konfliktu należy szukać wyjścia
kompromisowego;
Analizowanie przez dziecko sytuacji z pozycji biernego obserwatora i próby odpowiedzenia
na pytanie; " co bym zrobił gdybym był na jego miejscu" ;
Uczenie rozumienia innych polega również na rozpoznawaniu ich zalet;
Uaktywnić pozytywne myślenie o bliskich;
Podnosić poczucie wartości dzieci, zainteresowania sobą nawzajem;
Uświadomić mechanizm konfliktu, uczyć alternatywnych sposobów rozwiązywania
Uświadomienie dzieciom, jakim osobom w środowisku są bliskie
Aby zapobiegać agresji wśród uczniów nauczyciel powinien stosować zasady;
przyjąć, postawę życzliwości, zaufania, zrozumienia;
indywidualizacji
stworzyć dziecku sytuację do osiągnięcia sukcesu, poprzez proponowanie ćwiczeń
dostosowanych do jego poziomu,
utrzymywać związki z rodziną.
W szkołach, w których panuje taka atmosfera, a postępowanie wychowawców opiera się
na zaufaniu i znajomości potrzeb dziecka, nie istnieją problemy z agresją. Dzieci, którym
poświęca się zbyt mało czasu, są zwykle mało tolerancyjne, niewrażliwe na krzywdę ludzką,
bywają bezwzględne w egzekwowaniu tego, co ich zdaniem im się należy.
Postawa: jestem przy tobie, słucham cię, daje poczucie bezpieczeństwa, ważności,
motywuje, by stawać się lepszym, rozwija otwartość, uczy optymizmu i wiary we własne siły.
W efekcie wyrasta człowiek radosny, szanujący siebie i innych, otwarty na życie. Poczucie
własnej wartości powinno dziecko wynieść z rodzinnego domu. Dzieci są jak skarbonki, co się
do nich włoży, to samo się wyjmie. Nie zapominajmy, że słowa ranią równie mocno jak pięść.
Jednak różnica polega na tym, iż siniaki znikają, a urazy psychiczne nie! Dlatego zatrzymajmy
się i posłuchajmy, co mówimy naszym dzieciom. Przede wszystkim jednak, sami bądźmy
wzorem, nie agresywnego zachowania.
Dziecko wychowywane w miłości i poczuciu bezpieczeństwa da sobie radę w różnych
warunkach, będzie też umiało kontaktować się z innymi ludźmi.
Moduł. IV. Zbiór wewnątrzszkolnych procedur/regulaminów/zarządzeń. Tryb i zasady
redagowania wewnątrzszkolnych aktów prawnych
1. Rodzaje aktów prawnych i ich uaktualnianie/ generalne akty prawne , akty prawa
miejscowego, indywidualne akty prawne, rodzaje wewnątrzszkolnych aktów prawnych:
Statut szkoły, Regulaminy,
Aktem prawnym, który „określa sposób prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
podstawowe, , szkoły ponadpodstawowe, a także publiczne placówki, dokumentacji
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przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje tej
dokumentacji” jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.
Jednak oprócz dokumentacji, o której mówi powyższe rozporządzenie, w sekretariacie znajdą
się również dokumenty z zakresu administrowania szkołą, który obowiązek posiadania
wynika z innych niż powyższy aktów prawa.
Dokumenty pierwotne:
- akt założycielski (uchwała organu prowadzącego w sprawie założenia szkoły),
- statut (pierwszy statut nadaje organ prowadzący szkołę, zmian dokonuje rada szkoły, jeśli - nie jest powołana w szkole jej obowiązki pełni rada pedagogiczna),
- regulaminy (np. organizacji pracy szkoły, wynagradzania, pracy rady pedagogicznej,
działalności samorządu uczniowskiego, działalności rady rodziców itp.).
Dokumenty z zakresu wychowania, dydaktyki i opieki:
- plan pracy szkoły (zatwierdza rada pedagogiczna na podstawie delegacji ustawowej art. 41
ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty),
- podstawy programowe (kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zawodach),
- ramowe plany nauczania,
- programy nauczania (programy do użytku w szkole dopuszcza dyrektor),
- programy wychowania,
- plan nadzoru pedagogicznego,
- arkusze ocen,
- dziennik zajęć przedszkola,
- dzienniki lekcyjne,
- dzienniki innych zajęć prowadzonych w szkole (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i
specjalistyczne),
- plany pracy z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w nauce,
- dzienniki nauczania indywidualnego,
- wewnątrzszkolne zasady oceniania,
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- szkolny zestaw podręczników,
- program wychowawczy program profilaktyki szkoły,
- dzienniki pracy psychologa lub pedagoga,
- plan dyżurów nauczycieli,
- dziennik zajęć w świetlicy szkolnej,
- plany doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- rejestr wycieczek szkolnych,
- regulamin pracy biblioteki szkolnej,
Dokumenty niezbędne do administrowania szkołą - rejestry:
- instrukcja kancelaryjna,
- jednolity rzeczowy wykaz akt,
- instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt,
- księga kancelaryjna,
- rejestry przesyłek,
- księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu (zamieszkałych w obwodzie szkoły) – w szkole
podstawowej,
- księga ewidencji dzieci i młodzieży, będących absolwentami szkoły podstawowej,
podlegającym obowiązkowi szkolnemu (zamieszkałych w obwodzie gimnazjum) – w
gimnazjum,
- księga wychowanków – w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, specjalnym
ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku
socjoterapii, ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym, placówce zapewniającej opiekę i
wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
- księga uczniów,
- księga absolwentów,
- rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
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- rejestr wydanych zaświadczeń,
- rejestr wydanych świadectw,
- rejestr wydanych duplikatów,
- rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom,
- rejestr wydanych upoważnień do dostępu i przetwarzania danych w Rejestrze Szkół i
Placówek Oświatowych (RSPO),
- rejestr wydanych upoważnień do dostępu do danych osobowych,
- regulamin kontroli zarządczej,
- rejestr zbioru danych osobowych,
- ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich wzory odciskowe,
- ewidencja druków szkolnych (ścisłego zarachowania),
- zbiór umów,
- rejestr zarządzeń dyrektora.
2. Warunki niezbędne przy ogłaszaniu i wdrażaniu szkolnych aktów prawnych/ miejsca
ogłaszania aktów prawnych, zasady ogłaszania aktów prawnych/
3. Protokołowanie Rad Pedagogicznych. Uchwały Rady Pedagogicznej w ramach kompetencji
stanowiących/tryb podejmowania uchwał/ tryb wyrażania opinii
2. Warunki niezbędne przy ogłaszaniu i wdrażaniu szkolnych aktów prawnych/ miejsca
ogłaszania aktów prawnych, zasady ogłaszania aktów prawnych/
3. Protokołowanie Rad Pedagogicznych. Uchwały Rady Pedagogicznej w ramach kompetencji
stanowiących/tryb podejmowania uchwał/ tryb wyrażania opinii
Skrót postanowień:





Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, w skład którego wchodzą:
dyrektor szkoły, wszyscy zatrudnieni w szkole nauczyciele oraz pracownicy innych
zakładów pełniący funkcję instruktorów i prowadzący pracę wychowawczą, dla
których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.
Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły lub placówki.
Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,
po zakończeniu zajęć rocznych lub w miarę potrzeb. Zebrania te są protokołowane.
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Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu
nadzorującego, dyrektora szkoły, rady rodziców lub co najmniej 1/3 członków rady
pedagogicznej.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym,
osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady
pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w
szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa
razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach
rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a
także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
W ramach kompetencji stanowiących rada podejmuje decyzje w formie uchwał
związane z funkcjonowaniem placówki, nauczaniem i wychowywaniem oraz opieką
nad uczniami. Uchwały te są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy członków rady.
Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i
niezwłocznie zawiadamia o tym organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący
nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny po zasięgnięciu opinii
organu prowadzącego uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z
przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest
ostateczne.

Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej:












zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły
lub placówki,
podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub
placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki oraz radę
rodziców,
ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,
podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów ucznia objętego
obowiązkiem nauki,
ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
ustalanie regulaminu działalności rady pedagogicznej,
przygotowanie projektu statutu szkoły i jego zmian (do zatwierdzenia przez radę
szkoły) lub uchwalenia statutu i jego zmian gdy w szkole nie ma rady szkoły,
zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady
Ministrów (w przypadku gdy nie ma rady szkoły),
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przedstawienie kuratorowi oświaty wniosku o przy-znanie uczniowi stypendium
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
uchwalanie programu wychowawczego-profilaktycznego (w przypadku gdy nie ma
rady rodziców),
zgoda na utworzenie oddziału międzynarodowego lub jej cofnięcie,
decyzja o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność po uzyskaniu
opinii zespołu, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w
szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w
podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w
podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz po zasięgnięciu opinii
rodziców,
ustalenie warunków przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
wymagających od ucznia szczególnych indywidualnych predyspozycji do szkoły
ponadpodstawowej,
ustalenie warunków przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w
zawodzie wymagających od ucznia szczególnych indywidualnych predyspozycji do
szkoły branżowej II stopnia lub do szkoły policealnej,
ustalenie warunków przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych do
klasy I oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ogólnokształcącej, do klasy I
publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w
publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz do klasy wstępnej
publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w
publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej.
ustalenie warunków sprawdzianu w szkole policealnej dla dorosłych sprawdzianu
uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie,
ustalenie warunków badania uzdolnień kierunkowych na zajęcia rozwijające
uzdolnienia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej,
ustalanie warunków sprawdzianu predyspozycji językowych dla uczniów
kandydujących o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII ośmioletniej szkoły
podstawowej,
decyzja o skróceniu okresu nauki posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie
niedostosowaniem społecznym, uczęszczającemu do branżowej szkoły I stopnia w
młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii po
uzyskaniu opinii zespołu, z której wynika potrzeba skrócenia uczniowi okresu nauki, a
poziom osiągnięć ucznia rokuje opanowanie wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i efektów
kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w ciągu
dwóch lat oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.

Kompetencje opiniodawcze rady pedagogicznej:


organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka
takie kursy prowadzi,
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projekt planu finansowego szkoły lub placówki,
propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom
stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli
oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki,
wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania lub kuratora oświaty (z wyłączeniem wniosku na nagrodę dla
dyrektora),
propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom
stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
programy zaproponowane przez nauczycieli z zakresu kształcenia ogólnego oraz
doradztwa zawodowego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego przez dyrektora
szkoły,
opiniowanie organizacji dodatkowych zajęć dla których nie została ustalona podstawa
progra-mowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony,
opiniowanie organizacji dodatkowych zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż
język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
propozycje zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów,
opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we
wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,
opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych
oddziałach w danym roku szkolnym,
program wychowawczo-profilaktyczny,
opiniowanie ustalania przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w 4letnim liceum ogólnokształcącym lub technikum, z których uczeń wybiera 2
przedmioty (gdy w szkole nie ma rady szkoły)oraz w liceum ogólnokształcącym dla
dorosłych, z których słuchacz wybiera 2 przedmioty,
opinia w sprawie zezwolenia na indywidualny program nauki lub indywidulany tok
nauki,
opiniowanie wniosku nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z
zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej albo wniosku rodziców lub
pełnoletniego ucznia przedstawionego przez dyrektora szkoły o wydanie opinii o
specyficznych trudnościach w uczeniu się (dla ucznia nie wcześniej niż po ukończeniu
klasy III i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej),
zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia
przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,opinia w sprawie wzoru
jednolitego stroju oraz określenia sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie
szkoły nie wymaga jednolitego stroju,
zgoda rady pedagogicznej szkoły niepublicznej o uznanie szkoły za eksperymentalną,
połączenie zimowej przerwy świątecznej z feriami zimowymi w szkołach specjalnych,
przy których zorganizowany jest internat oraz w specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych,
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prowadzenie w szkołach podstawowych o współczynniku zmianowości co najmniej 2
zajęć przez pięć lub sześć dni w tygodniu przez cały rok szkolny albo stosować – w
zależności od pory roku – przemienny system organizacji tygodnia pracy a w innych
szkołach organizacji tygodnia pracy we własnym zakresie,
ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
powierzenie lub odwołanie stanowiska wicedyrektora szkoły lub innego stanowiska
kierowniczego,
powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, jeżeli nie wyłoniono kandydata w drodze
konkursu albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
opinia w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły (gdy nie ma rady szkoły),
zgłaszanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli pierwszej
instancji oraz członków odwoławczej komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.

Ponadto rada pedagogiczna m.in.:


może wystąpić z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska dyrektora lub innego
stanowiska kierowniczego w szkole,



wybiera swoich delegatów do rady szkoły i przedstawiciela do udziału w konkursie na
stanowisko dyrektora szkoły,
wybiera przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie
nauczyciela od oceny pracy.
wykonuje zadania rady szkoły lub rady rodziców w przypadku gdy nie ma w szkole
tych organów.




Szczegółowe kompetencje rady pedagogicznej określone są w statucie szkoły.
Moduł V. Bezpieczeństwo informacji w szkole: RODO w szkole/placówce – wybrane
zagadnienia
Nowe obowiązki nauczyciela i dyrektora szkoły
Ustawa Prawo Oświatowe "zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z
pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej,
pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub
światopoglądowych uczniów".
Zmienił się również art. 68 ustawy Prawo oświatowe - do obowiązków dyrektora należeć
będzie również: wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z
przepisami o ochronie danych osobowych.”.
Nauczycielska tajemnica problematyczna
Problematyczna może okazać się też sama treść przepisu, bo jest on raczej lakoniczny.
Przewiduje trzy sytuacje, gdy nauczyciel nie jest zobowiązany do zachowania poufności:
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w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia;
jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyrazi zgodę na
ujawnienie określonych informacji;
w przypadku gdy przewidują to przepisy szczególne.

Unijne rozporządzenie wprowadza duże zmiany dotyczące dokumentacji, jak będzie ona
wyglądać po wejściu w życie rozporządzenia?
Dokumentacja dotycząca sposobu przetwarzania danych nie jest niczym nowym, do tej pory
szkoły przygotowywały politykę bezpieczeństwa. RODO pozwala na większą elastyczność –
mówi: opracujcie to co uważacie, byle spełniło cel i zakres prawnych podstaw
przetwarzania.
Pierwszym krokiem jest określenie, jakie dane będziemy przetwarzać i na jakiej podstawie.
Gdy już to zrobimy, zgłaszamy do rejestru zarówno fakt, że mamy takie dane, jak i to, w jaki
sposób będziemy je przetwarzać – komu udostępniać informacje, ile czasu je przechowywać.
To są te główne zasady, które powinny być tak sformułowane, by ułatwić nauczycielom
poruszanie się w tej materii.
Wiele działań podejmowanych przez szkoły wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych
dzieci i rodziców. W jakich sytuacjach możesz nie zgodzić się na przetwarzanie danych
osobowych twojego dziecka? W jakich przypadkach szkoły mogą zgodnie z prawem
przetwarzać dane uczniów bez wymaganej zgody rodziców? Sprawdź, w jakich sytuacjach
twój sprzeciw wobec przetwarzania może okazać się nieskuteczny.
Każdego roku, szczególnie na początku września, nasze dzieci przynoszą ze szkoły różnego
rodzaju formularze zgód na przetwarzanie danych. Czy rodzice muszą je podpisywać?
Podstawą przetwarzania danych osobowych przez szkołę najczęściej jest przepis prawa –
szkoła realizuje przecież zadania określone ustawowo. Wobec tych czynności przetwarzania
danych twojego dziecka nie możesz zaprotestować, ponieważ wykonując je szkoła realizuje
swoje cele.
Rodzice otrzymujący wiele różnych formularzy ze zgodami na przetwarzanie danych
osobowych swoich dzieci mogą zastanawiać się, czy zbieranie tych wszystkich danych jest
absolutnie konieczne. Często szkoły próbują zabezpieczyć się „na zapas” na wypadek kontroli
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Może wtedy dojść do wymuszenia zgody, czyli
zbierania jej dla potrzeb, dla których istnieje inna podstawa przetwarzania.
W jakich sytuacjach szkoła może przetwarzać dane dziecka bez zgody rodzica?
Oto przykłady sytuacji, w których szkoła może przetwarzać dane na podstawie przepisów
prawa, a więc niewymagających zgody rodzica:


Monitoring wizyjny w szkole w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i
pracowników lub ochrony mienia – w tym zakresie szkoła powinna spełnić
obowiązek informacyjny odpowiednio oznaczając obszar objęty monitoringiem.
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Zamieszczanie kamer w pomieszczeniach takich jak: sale lekcyjne, gabinet
psychologa, pielęgniarki szkolnej, szatnie czy przebieralnie ograniczone jest do
wystąpienia uzasadnione zagrożenia. Stosowanie monitoringu w takich miejscach nie
może naruszać godności nagrywanych osób.
Zostawianie podręczników szkolnych podpisanych imieniem i nazwiskiem oraz
oznaczeniem klasy – to bardzo powszechna praktyka. Szkoła powinna jednak
przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie dla podręczników zawierających dane
osobowe uczniów, np. indywidualne szafki dla uczniów lub szafa w sali lekcyjnej
zamykana na klucz przez nauczyciela.
Publikacja zdjęcia dziecka lub jego pracy w celu wyróżnienia przez szkołę – to
bardzo popularna praktyka stanowiąca element działań motywacyjnych szkoły. Jeżeli
jednak rodzic twierdzi, że takie działanie godzi w imię dziecka, może złożyć sprzeciw
wobec takiego przetwarzania danych dziecka.
Publiczne wyczytywanie imion i nazwisk uczniów wyróżnionych za wybitne
osiągnięcia edukacyjne podczas szkolnych uroczystości. Takie działanie szkoły jest
dozwolone i nie wymaga zgody rodzica.

Czy szkoła w celach promocji może wykorzystywać zdjęcia dzieci?
Są przypadki, w których uprawnienie do przetwarzania danych osobowych przez szkołę nie
wynika wprost z przepisów prawa. Wówczas szkoła powinna uzyskać zgodę rodziców na
przetwarzanie danych dziecka. Rozpowszechnianie wizerunku dziecka, np. poprzez
publikację jego zdjęcia na stronie internetowej będzie wymagało zgody rodzica. Najczęściej
taka zgoda jest udzielana na początku roku szkolnego.
Przepisy Prawa autorskiego wprowadzają od tej zasady wyjątek, zgodnie z którym
zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół
całości takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna. Szkoła może skorzystać z tego
uprawnienia i publikować na przykład fotografię obejmującą ogół uczniów podczas
rozpoczęcia roku szkolnego. Może zdarzyć się tak, że rozpoznasz na takiej fotografii swoje
dziecko. Jeżeli jednak zdjęcie wykonano na imprezie publicznej, np. akademii szkolnej,
dyrekcja placówki może skorzystać ze wspomnianego wyjątku wynikającego z przepisów
Prawa autorskiego i opublikować takie zdjęcie.
E-mail od nauczyciela na temat uczniów – czy to bezpieczne?
Wykorzystywanie poczty elektronicznej rodziców do kontaktów w sprawie dziecka jest
możliwe wyłącznie za uprzednią zgodą rodziców. Nie ma bowiem podstawy w przepisach,
która uprawniałaby do takiej komunikacji. Z uwagi na bezpieczeństwo wiadomości, które
mogą zawierać dane osobowe uczniów oraz inne istotne informacje, nauczyciel powinien do
takiego kontaktu używać wyłącznie służbowego adresu e-mail. W tym zakresie zalecana jest
komunikacja poprzez dedykowany system, e-dziennik, z odpowiednim poziomem
zabezpieczenia, do którego nauczyciele i rodzice muszą się zalogować.
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Czy szkoła może publikować listę przyjętych dzieci na stronie internetowej?
Zgodnie z przepisami Prawa oświatowego szkoła powinna podać do publicznej wiadomości w
swojej siedzibie listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Dodatkowo taka publikacja listy musi
być ograniczona w czasie, to znaczy nie powinna być wywieszona dłużej niż przez czas
przewidywany na zapoznanie się z jej treścią przez wszystkich zainteresowanych. Zgodnie z
prawem szkoła może wywiesić papierową listę z wynikami rekrutacji. Zamieszczenie listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły w internecie będzie
stanowiło naruszenie ochrony danych, ponieważ nie ma podstawy uprawniającej do takiego
działania. Jeśli doszło do takiej sytuacji, rodzic może żądać niezwłocznego usunięcia danych
ze strony internetowej przez administratora, a także wnieść w tej sprawie skargę do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wypadek dziecka w szkole a informacje przekazywane przez telefon
Wokół RODO narosło wiele mitów. Nie jest prawdą, że pod żadnym pozorem, bez wyjątków,
nie można udzielać informacji o stanie zdrowia, ponieważ są to dane wrażliwe. Wypadek
należy właśnie do takich sytuacji wyjątkowych. Podstawową kwestią w przypadku rozmowy
telefonicznej na temat wypadku jest niedopuszczenie do udzielenia informacji osobie
nieuprawnionej i zweryfikowanie przez nauczyciela, czy na pewno rozmawia z rodzicem.
Nauczyciel powinien podać wszystkie istotne informacje o zdarzeniu – co się stało, kiedy,
gdzie, co dzieje się z dzieckiem. Przekazanie przez nauczyciela wiadomości o tym, że dziecko
znajduje się w szpitalu znajdzie podstawę w przepisach RODO. W takiej sytuacji
przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, a
osoba ta jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (art. 9 ust. 2 lit. c RODO).
Do kogo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych dziecka?
Jeżeli masz wątpliwości, czy dane twojego dziecka są przetwarzane zgodnie z prawem lub
chcesz odwołać wyrażoną zgodę, np. na rozpowszechnianie wizerunku dziecka, powinieneś
przede wszystkim wiedzieć o dwóch sprawach:




Administratorem danych twojego dziecka jest szkoła, którą reprezentuje dyrektor.
Możesz zgłosić się bezpośrednio do dyrektora szkoły w sprawie naruszeń ochrony
danych osobowych lub kiedy chcesz złożyć sprzeciw wobec dalszego przetwarzania
danych dziecka. Ta informacja może się przydać w szczególności, kiedy nie możesz
porozumieć się z nauczycielem, który nie chce spełnić twojej prośby np. o usunięcie
fotografii dziecka ze strony internetowej szkoły.
W szkole publicznej powinien być powołany inspektor ochrony danych osobowych.
Inspektor ochrony danych jest pracownikiem dedykowanym do udzielania wszelkich
informacji o przetwarzaniu twoich danych oraz danych twojego dziecka. Szkoły
prywatne nie mają obowiązku powoływania inspektora, mogą to zrobić dobrowolnie.
Powołanie inspektora zależy od decyzji dyrektora placówki. O tym, czy szkoła
prywatna ma inspektora dowiesz się z klauzuli informacyjnej przedstawianej w
momencie zbierania danych lub od dyrektora szkoły.
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Jak dowiedzieć się, w jakich celach będą przetwarzane dane mojego dziecka?
Szkoła już na etapie rekrutacji powinna spełnić obowiązek informacyjny, na przykład
dołączając klauzulę informacyjną do formularza wniosku o przyjęcie do szkoły. W przypadku
wniosku internetowego wszelkie informacje, których podania wymagają przepisy RODO,
powinny zostać przedstawione w formie elektronicznej. W takiej znajdują się m.in.
informacje o podstawie prawnej i celu przetwarzania danych, komu dane będą
przekazywane i przez jak długi okres przechowywane. Wszelkie informacje powinny być –
zgodnie ze standardami RODO – podane w jasny i zrozumiały sposób. Jeżeli rodzic ma
jakiekolwiek wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych swojego dziecka,
może je wyjaśnić z inspektorem ochrony danych lub dyrektorem szkoły.
Jeżeli rodzic ma jakiekolwiek wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych
swojego dziecka, może je wyjaśnić z inspektorem ochrony danych lub dyrektorem szkoły.
Czy w związku z nowymi zasadami przetwarzania danych szkoła musi o czymś
poinformować rodziców uczniów?
W przypadku szkół większość danych zbiera się w związku z realizacją obowiązku szkolnego,
a zatem rodzic nie ma prawa, jak również powodu, na niewyrażenie zgody na ich
gromadzenie. A zatem, jeżeli uczeń nie korzysta z żadnych dodatkowych form działalności
szkoły, nie trzeba rodzica o niczym dodatkowo informować.
Co innego, gdy uczeń z dodatkowej działalności korzysta, choćby biorąc udział w
wycieczkach, konkursach, festiwalach. W takim przypadku przydałoby się przygotować
formularz, będący częścią regulaminu danego wydarzenia.
Przykładowo - zawierałby informację, że udział w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie określonych danych osobowych oraz na ich publikację na stronie
internetowej. Tu trzeba też pamiętać o innych przepisach, które wymagają uzyskania zgody
na publikację wizerunku lub pracy konkursowej – w tym ostatnim przypadku o przepisach
ustawy – Prawo autorskie i prawa pokrewne.
Pewną nowością jest też wprowadzenie obowiązku uzyskiwania zgody dziecka na
korzystanie z niektórych usług?
Chodzi o przetwarzanie danych związanych z korzystaniem z usług społeczeństwa
informacyjnego. W naszym prawie to będzie zgoda rodziców lub opiekunów. To jednak
kwestia spoza działalności placówki oświatowej.
Do tej pory przepisy w takim stopniu nie angażowały nauczycieli, za ochronę danych
odpowiedzialny był głównie dyrektor i jego zastępca, a pracownicy czuli się w dużym stopniu
wyłączeni, może nawet pominięci. A obecnie to każdy będzie odpowiedzialny za ochronę
danych osobowych i będzie musiał umieć stosować te przepisy.
Nauczyciele muszą się włączyć w cały ten proces, a ich przeszkolenie jest obowiązkiem
inspektora ochrony danych osobowych. Z przestrzeganiem przepisów wiąże się oczywiście
odpowiedzialność, zwłaszcza dyrektora szkoły. Jeżeli nie wprowadzi on odpowiednich
regulacji wewnętrznych, to będzie to niedopełnienie obowiązków.
113

RODO wprowadza obowiązek powiadamiania w ciągu 72 h o możliwości naruszenia
ochrony danych osobowych. Jak to będzie wyglądać w praktyce?
To zależy od skali naruszenia – jeżeli wywołało ono negatywne skutki, to osoba ta może
wystąpić z pozwem cywilnym. Definiując samo naruszenie, trzeba pamiętać, że nie musi się
ono wiązać z fizyczną utratą nośnika z danymi, może to być np. zdradzenie jakiejś informacji
koleżance - czyli każdego rodzaju niezabezpieczenie danych w odpowiedni sposób. Ten
katalog będzie rozwijany i uświadamiany.
Powiadomienie o naruszeniu będzie miało najprawdopodobniej formę pisma, w którym
opiszemy zdarzenie oraz to, jak do niego doszło. Będzie to coś w rodzaju usprawiedliwienia
administratora, który nie zabezpieczył odpowiednio informacji.
Moduł VI. Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty i Dyrektora Placówki/szkoły
1.Kompetencje KO w zakresie nadzoru w stosunku do Dyrektora i Placówki/Szkoły
Zgodnie z § 20 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego, organ sprawujący nadzór pedagogiczny opracowuje na każdy rok szkolny
plan nadzoru pedagogicznego, z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego
sprawowanego w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji
polityki oświatowej państwa, w tym zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego2.Zadania
dyrektora szkoły / placówki/, jako organu nadzoru pedagogicznego w podnoszeniu jakości i
efektywności nauczania świetle aktualnych przepisów .

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.
Dz.U.2019.1575
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z
2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1611) w załączniku do rozporządzenia
wprowadza się następujące zmiany:
1) w części II tabeli:
a) tytuł otrzymuje brzmienie:
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II. WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH,
SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ORAZ CENTRÓW
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO2), 3), 4), 5)
2)

Nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, a także szkół specjalnych
przysposabiających do pracy.
3)

Ilekroć w części II jest mowa o uczniach, należy przez to rozumieć także słuchaczy szkół i
placówek dla dorosłych.
4)

Ilekroć w części II jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć rodziców uczniów szkół
dla dzieci i młodzieży.
5)

Niniejsze wymagania stosuje się również do czasu zakończenia kształcenia w
dotychczasowych gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, zgodnie z art. 309 ust. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).
b) wymaganie 4 i charakterystyka tego wymagania otrzymują brzmienie:
Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i
profilaktyczne - w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń
oraz wzmacnianie pożądanych zachowań - które są dostosowane
do potrzeb uczniów i środowiska6).
Ocenia się ich skuteczność, a w razie potrzeb - modyfikuje.
4. Kształtowane są
postawy i respektowane
Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom
normy społeczne
bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi
członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym
szacunku i zaufaniu.
Zasady zachowania i wzajemnych relacji w szkole lub placówce są
ustalone i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły oraz
rodziców.
6)

Nie dotyczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół i placówek dla
dorosłych.
c) wymaganie 6 i charakterystyka tego wymagania otrzymują brzmienie:
6. Rodzice są

Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i
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partnerami szkoły lub
placówki 7)

uczestniczą w podejmowanych działaniach.
Szkoła lub placówka współpracuje z rodzicami na rzecz rozwoju ich
dzieci. Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie
rodziców na temat swojej pracy.

7) Nie dotyczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół i placówek dla
dorosłych.
d) wymaganie 7 i charakterystyka tego wymagania otrzymują brzmienie:
Szkoła lub placówka, w sposób celowy, współpracuje z
7. Szkoła lub placówka
instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku
współpracuje ze
lokalnym, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
środowiskiem lokalnym na
zawodowe - również z pracodawcami. Współpraca szkoły lub
rzecz wzajemnego
placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny
rozwoju
rozwój oraz na rozwój uczniów.
e) wymaganie 8 i charakterystyka tego wymagania otrzymują brzmienie:
W szkole lub placówce analizuje się
wyniki egzaminów, wyniki ewaluacji
zewnętrznej i wewnętrznej oraz innych
badań zewnętrznych i wewnętrznych,
odpowiednio do potrzeb szkoły lub
8. Szkoła lub placówka, organizując procesy
edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników placówki.
egzaminu ósmoklasisty8), egzaminu maturalnego,
Analizy prowadzą do formułowania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
10)
zawodzie 9), egzaminu zawodowego oraz innych wniosków i rekomendacji, na
podstawie których nauczyciele planują
badań zewnętrznych i wewnętrznych
i podejmują działania służące jakości
procesów edukacyjnych.
Działania te są monitorowane i
analizowane, a w razie potrzeb modyfikowane.
8)

Do dnia 31 sierpnia 2023 r. dotyczy również przeprowadzonego w latach wcześniejszych
egzaminu gimnazjalnego.
9)

Dotyczy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego do dnia
31 października 2027 r.
10)

Dotyczy egzaminu zawodowego przeprowadzanego od roku szkolnego 2019/2020.
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2) w części VI tabeli:
a) tytuł otrzymuje brzmienie:
VI. WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZYSPOSABIAJĄCYCH DO PRACY,
MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH, MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW
SOCJOTERAPII, SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH I OŚRODKÓW
REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH11), 12)
11)

Ilekroć w części VI jest mowa o wychowankach, należy przez to rozumieć także uczniów
szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz uczniów szkół zorganizowanych w
młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i
specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.
12)

Ilekroć w części VI jest mowa o placówce, należy przez to rozumieć także szkołę specjalną
przysposabiającą do pracy.
b) wymaganie 7 i charakterystyka tego wymagania otrzymują brzmienie:
W placówce analizuje się wyniki ewaluacji zewnętrznej i
wewnętrznej oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych
odpowiednich do potrzeb placówki. Jeżeli w placówce
funkcjonuje szkoła, w której uczniowie przystępują do
7. Placówka w planowaniu
egzaminów13), analizuje się wyniki tych egzaminów. Analizy
pracy uwzględnia wnioski z
prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na
analiz badań zewnętrznych
podstawie których nauczyciele i inne osoby realizujące zadania
i wewnętrznych
placówki planują i podejmują działania służące jakości
procesów edukacyjnych.
Działania prowadzone przez placówkę są monitorowane i
analizowane, a w razie potrzeb - modyfikowane.
13)

Dotyczy egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego, a do dnia 31 sierpnia 2023 r. dotyczy
również przeprowadzonego w latach wcześniejszych egzaminu gimnazjalnego.
3) w części VII tabeli zatytułowanej "Wymagania wobec szkół przy zakładach karnych i
aresztach śledczych" wymaganie 5 i charakterystyka tego wymagania otrzymują brzmienie:
5. Szkoła organizuje procesy edukacyjne, uwzględnia
wnioski z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty14),
egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie15), egzaminu zawodowego16) i

W szkole analizuje się wyniki
egzaminów, wyniki ewaluacji
zewnętrznej i wewnętrznej oraz innych
badań zewnętrznych i wewnętrznych
117

innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

odpowiednich do potrzeb szkoły.
Analizy prowadzą do formułowania
wniosków i rekomendacji, na
podstawie których nauczyciele planują
i podejmują działania służące jakości
procesów edukacyjnych.
Działania prowadzone przez szkołę są
monitorowane i analizowane, a w razie
potrzeb - modyfikowane.

14)

Do dnia 31 sierpnia 2023 r. dotyczy również przeprowadzanego w latach wcześniejszych
egzaminu gimnazjalnego.
15)

Dotyczy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego do dnia
31 października 2027 r.
16)

Dotyczy egzaminu zawodowego przeprowadzanego od roku szkolnego 2019/2020.

4) w części VIII tabeli zatytułowanej "Wymagania wobec szkół w zakładach poprawczych i
schroniskach dla nieletnich":
a) wymaganie 1 i charakterystyka tego wymagania otrzymują brzmienie:
Planowanie i organizacja działań: profilaktyczno-wychowawczych,
edukacyjnych, prozdrowotnych, rekreacyjnych, terapeutycznych,
resocjalizacyjnych i rewalidacyjnych, w tym wynikających z diagnozy
deficytów uczniów oraz ich indywidualnych programów resocjalizacji,
służy rozwojowi uczniów.
1. Planuje się i
organizuje pracę w
sposób sprzyjający
osiąganiu celów

Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania szkoły współpracują ze
sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu
podejmowanych działań.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania szkoły pomagają sobie
nawzajem, wspólnie rozwiązują problemy i monitorują skuteczność
podejmowanych działań.
Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie
różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie.
Uczniowie znają stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich
oczekiwania.
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Sposób informowania uczniów o ich postępach oraz ocenianie
pomagają uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania szkoły motywują uczniów
do zmiany umożliwiającej funkcjonowanie w warunkach
wolnościowych w formach akceptowanych społecznie i wspierają ich
w trudnych sytuacjach. Czas spędzany przez uczniów w szkole jest
efektywnie wykorzystywany.
b) wymaganie 5 i charakterystyka tego wymagania otrzymują brzmienie:
W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby
rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego
ucznia.

5. Szkoła wspomaga
rozwój uczniów, z
uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji

W szkole prowadzi się indywidualizację procesu edukacji,
resocjalizacji i terapii w odniesieniu do potrzeb uczniów.
Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności ucznia wynikające z jego
sytuacji społecznej.

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla
uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia
rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego
ucznia.
c) wymaganie 6 i charakterystyka tego wymagania otrzymują brzmienie:
Szkoła w sposób celowy współpracuje z instytucjami i
organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, w tym z
6. Szkoła współpracuje podmiotami odpowiedzialnymi za wspomaganie dzieci i młodzieży,
odpowiednio do potrzeb dzieci i młodzieży i ich sytuacji społecznej,
ze środowiskiem
lokalnym na rzecz
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również
wzajemnego rozwoju
z pracodawcami.
Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich
wzajemny rozwój oraz rozwój uczniów.
d) wymaganie 7 i charakterystyka tego wymagania otrzymują brzmienie:
7. Szkoła w planowaniu
W szkole analizuje się wyniki ewaluacji zewnętrznej i
pracy uwzględnia wnioski z wewnętrznej oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych
analiz badań zewnętrznych odpowiednio do potrzeb szkoły. W szkole analizuje się wyniki
i wewnętrznych
egzaminów zewnętrznych17). Analizy prowadzą do formułowania
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wniosków i rekomendacji, na podstawie których nauczyciele i
inne osoby realizujące zadania szkoły planują i podejmują
działania służące jakości procesów edukacyjnych. Działania
prowadzone przez szkołę są monitorowane i analizowane, a w
razie potrzeb - modyfikowane.
17)

Dotyczy egzaminu ósmoklasisty, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
egzaminu zawodowego, a do dnia 31 sierpnia 2023 r. dotyczy również przeprowadzonego w
latach wcześniejszych egzaminu gimnazjalnego.
XIII Dyrektor jako dysponent Funduszu Socjalnego
Art. 53 Karta Nauczyciela
1. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym,
liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na
pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby
zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, o
której mowa w art. 30 ust. 3, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.
1a. Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w ust. 1,
wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w
wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu
zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.
2. Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz
nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.
2a. (uchylony).
3. Odpisy, o których mowa w ust. 1 i 2, łącznie z naliczonymi odpisami podstawowymi na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pozostałych pracowników oraz emerytów,
rencistów i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - byłych
pracowników, stanowią jeden fundusz w szkole.
3a. W przypadku likwidacji szkoły lub przekazania jej prowadzenia osobie prawnej
niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, na podstawie art. 9 ust.
1 ustawy - Prawo oświatowe, organ prowadzący szkołę jest obowiązany wskazać inną szkołę,
w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego
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nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej lub przekazanej szkoły oraz
nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego szkoła była
ostatnim miejscem pracy. Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowanych z
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w
regulaminie obowiązującym we wskazanej szkole.
4. Organ prowadzący szkołę może tworzyć służbę socjalną powołaną do gospodarowania
funduszem, o którym mowa w ust. 3.
5. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1-4 stosuje się przepisy o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych.
Podstawą będzie więc kwota 2 752,92 zł. W ubiegłym roku odpis był dokonywany w oparciu
o kwotę bazową z 1 stycznia 2013 r., czyli 2717,59 zł.
Zgodnie z Kartą nauczyciela odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla
nauczycieli dokonuje się, przyjmując do wyliczeń 110 proc. kwoty bazowej - w 2020 r. będzie
to więc 3028,21 zł (wzrost z 2 989,35 zł w 2019 r.).
Wzrośnie także odpis na ZFŚS pracowników niepedagogicznych. Podstawą naliczania będzie
w 2020 r. wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. w
wysokości 4 134,02 zł (w 2019 r. podstawą było przeciętne wynagrodzenie w gospodarce
narodowej za II półrocze 2013 r.).
To oznacza, że odpis, wynoszący 37,5 proc. tego wynagrodzenia wyniesie w tym roku 1550 zł
i będzie o jedną piątą wyższy od tego obowiązującego w ubiegłym roku.
„Pracodawcy mogą również dokonać zmian w regulaminie w taki sposób, aby jeszcze
bardziej wesprzeć osoby w najtrudniejszej sytuacji w ramach środków naliczonych w 2020 r.
na fundusz” – wskazuje rząd, przypominając, że zasady przeznaczania środków funduszu na
poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa w regulaminie pracodawca.
Z ZFŚS finansowane jest np. świadczenie urlopowe.
Instytucja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej jako "Fundusz" lub "ZFŚS")
znalazła swoje uregulowanie w Ustawie z dnia 4.3.1994 r. o Zakładowym Funduszu
Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592), dalej jako "UZFŚS". Zgodnie z art. 1 Ustawy
środki z Funduszu przeznaczone są co do zasady na finansowanie działalności socjalnej. W
praktyce środki z Funduszu bardzo często przeznaczane są na wypłatę pracownikom
dodatkowych świadczeń z okazji świąt, czy wakacji.
Artykuł 8 UZFŚS określa zasady korzystania ze środków Funduszu i stanowi, iż
przyznawanie świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji
życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, co powinno zostać doprecyzowane,
jako cele i rodzaje działalności socjalnej w regulaminie.
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Katalog świadczeń socjalnych ustala się ze wszystkimi pracownikami przedsiębiorstwa bądź z
ich wybranymi przedstawicielami w sytuacji, kiedy w firmie nie ma związków zawodowych.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (ZFŚS), ustalony w ten sposób zakres świadczeń, powinien być zapisany w
wewnętrznym regulaminie funduszu.
Kryterium dochodowe
Świadczenia z ZFŚS nie mogą być przez pracodawcę rozporządzane w dowolny sposób,
ponieważ ściśle reguluje to ustawa. Pracodawca, który przyznaje środki z funduszu
socjalnego, zawsze powinien brać pod uwagę kryterium dochodowe (socjalne) pracownika,
zależne od jego sytuacji życiowej, rodzinnej oraz materialnej.
Podział środków bywa często kłopotliwy dla pracodawców. Zdarza się, że wydają oni
pieniądze niezgodnie z przeznaczeniem ZFŚS lub błędnie określają potrzeby socjalne swoich
pracowników.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego, które dotyczy wypłaty pomocy z ZFŚS w równej
wysokości?
Problem wypłaty świadczeń z ZFŚS w równej wysokości, znalazł się między innymi w wyroku
Sądu Najwyższego z dnia 20.06.2012 r. (I UK 140/02), w którym Sąd Najwyższy orzekł, iż
przepis art. 8 ust. 1 UZFŚS wiąże wysokość przyznawanego świadczenia z sytuacją osoby
uprawnionej. Sąd Najwyższy zauważył, iż o ile zbliżona sytuacja materialna i rodzinna
pracowników w tej samej wysokości nie narusza art. 8 ust 1 ustawy o ZFŚS, o ile była ona
rozpatrywana indywidualnie w sposób przewidziany w regulaminie. Przyznanie zaś
świadczenia poza wymaganym trybem - nawet za zgodą pracowników - oznacza naruszenie
przez pracodawcę regulaminu wykorzystania ZFŚS, a tym samym art. 8 ust 2 UZFŚS.
W stanie faktycznym, który stał się podłożem do rozważań Sądu Najwyższego kontrowersje
budził fakt, iż środki z Funduszu wypłacono wszystkim pracownikom w równej wysokości, a
także w sposób sprzeczny z regulaminem ZFŚS. Przy wypłacie świadczeń uwzględnić trzeba
wymienione wyżej kryteria i według nich wypłaty zróżnicować. Nierealną wydaje się być
sytuacja, w której wszyscy zatrudnieni u danego pracodawcy pracownicy znajdowaliby się w
identycznej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Zasada "każdemu po równo" pozostaje
bowiem w opozycji do kryterium socjalnego.
Artykuł 8 nie mówi jednak, w jaki sposób należy badać sytuację życiową, oraz nie precyzuje
formalnych wymagań, warunkujących wypłatę pieniędzy z Funduszu. Ustalenie zasad i
warunków korzystania ze świadczeń z Funduszu pozostawia się regulaminowi uzgodnionemu
z zakładową organizacją związkową. Problemem nie jest jednak brak uzgodnień z
pracownikami. W przeważającej części przypadków (tak i w stanie faktycznym cytowanego
orzeczenia SN) pracownicy godzą się na otrzymywanie "równych" świadczeń, co jednak nie
konwaliduje sprzeczności takich wypłat z ustawą.
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Jak uznał Sąd Najwyższy w cytowanym orzeczeniu, sporne świadczenie przyznane zostało nie
tylko bez zachowania indywidualnej oceny każdego przypadku, ale także poza trybem
wynikającym z postanowień regulaminu, bo na podstawie "rozmów z przedstawicielami
związków zawodowych i załogi" znających sytuację życiową, rodzinną i materialną
pracowników. Ustalenie więc sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracowników "w
sposób dorozumiany", stanowi naruszenie obowiązujących postanowień regulaminu ZFŚS.
Widać zatem, iż sytuacja jest klarowna jeśli sprzeczność pojawia się pomiędzy zastosowaną
praktyką, a zapisami regulaminu. Co jednak w sytuacji, gdy sam regulamin przewiduje
możliwość wypłacania świadczeń na podstawie ustnych ustaleń. Ponownie zatem podkreślić
należy, iż kwestią kluczową jest ustalenie co powinien zawierać regulamin. Należy więc
wnioskować, iż regulamin ma zostać ustalony "z uwzględnieniem ust. 1", który mówi o
kryteriach sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 6 lutego
2008 r. (II PK 156/07), stwierdził, iż możliwe jest przyjęcie średniego dochodu na członka
rodziny jako usprawiedliwionego kryterium oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
osoby, bo jest to obiektywnie czytelny i miarodajny sposób oceny zasadności ubiegania się o
świadczenia z tego funduszu (...)".
W związku z powyższym najbardziej uprawnionym byłby wniosek, iż Pracodawca powinien,
kierując się zdrowym rozsądkiem, uregulować ww. kwestie w regulaminie, zaś na dowód
spełnienia przesłanek wynikających z podanych kryteriów powinien żądać dokumentów z
jednej strony dostępnych i nieingerujących nad wyraz w sferę dóbr osobistych pracowników,
zaś z drugiej strony rzetelnie odwzorowujących indywidualną sytuację każdego z nich.
Co grozi pracodawcy, który nie będzie różnicował świadczeń w zależności od sytuacji
materialnej, rodzinnej i życiowej pracownika?
Rosnąca liczba spraw, których osią sporu jest "oskładkowanie" środków wypłaconych z ZFŚS,
prowadzi do wniosku, iż ustalenie nieprawidłowości wypłacania świadczeń z ZFŚS ma dla
pracodawców daleko idące następstwa. W trakcie kontroli ZUS bada sposób wydatkowania
środków z Funduszu i ustalając, iż (tak jak w sprawie z orzeczenia SN) wypłacone
świadczenia, jako niespełniające kryteriów z ustawy nie mogą zostać uznane za świadczenia z
ZFŚS nakłada na pracodawców obowiązek zapłaty zaległych składek z odsetkami.
Świadczenia z ZFŚS
Wszystkie świadczenia finansowane ze środków funduszu są zwolnione ze składek ZUS i
zdrowotnej (par. 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego). Jednak coraz częściej podczas
kontroli ZUS kwestionuje zastosowanie przez pracodawców tego zwolnienia ze składek i w
decyzjach podejmowanych po kontrolach nakazuje zapłacić składki ZUS i składkę zdrowotną
od świadczeń sfinansowanych ze środków ZFŚS wraz z odsetkami. Dlaczego?
Swoje stanowisko argumentuje tym, że nie były one przyznane zgodnie z kryterium
socjalnym i jako takie nie korzystają ze zwolnienia składkowego. Jak wydatkować środki z
funduszu, by uniknąć kłopotów w razie kontroli ZUS?
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Pracodawca, który utworzył zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jest administratorem
funduszu (art. 8). To on, wraz ze związkami zawodowymi, a jeśli takich nie ma, wówczas
samodzielnie, zgodnie z ustawą, powinien wydawać środki funduszu. Środki funduszu mogą
być przeznaczone, m.in. na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób
uprawnionych do korzystania z funduszu (art. 1 ust. 1 ustawy o ZFŚS). Działalność socjalna to
usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności
kulturalnooświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach
dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie
pomocy materialnej i rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na
cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (art. 2 ustawy).
To, jakie świadczenia pracodawca będzie finansował ze środków funduszu, zależy od
postanowień regulaminu funduszu obowiązującego w firmie. Pracodawca może kupować lub
finansować pracownikom (ewentualnie ich rodzinom) świadczenia z katalogu działalności
zdefiniowanej w regulaminie funduszu. Świadczenia, takie jak: dopłata do wczasów, paczki
żywnościowe, bilety do teatru, karnety na siłownię, generują przychód dla pracownika. W
większości przypadków jest to przychód wolny od podatku dochodowego do 2000 zl w roku
2020 i 202 1limitu w roku podatkowym (art. 21 ust. 1 pkt 67 PDOF). Ze zwolnienia
podatkowego nadal nie korzystają bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na
towary lub usługi.
Przychód ten w całości jest zwolniony ze składek ZUS i zdrowotnej (par. 2 ust. 1 pkt 19
rozporządzenia składkowego). Skorzystanie z tego zwolnienia jest jednak obwarowane
warunkiem, że świadczenia z funduszu muszą być przyznawane zgodnie z art. 8 ustawy o
ZFŚS. Art. 8 ust. 1 ustawy stanowi generalną zasadę przyznawania świadczeń z ZFŚS:
przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od
sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. A
więc pracodawca, przyznając świadczenia (każde świadczenie, ulgowe usługi lub dopłaty)
finansowane z funduszu, powinien uwzględnić sytuację życiową, rodzinną i materialną
osoby, która chce skorzystać ze świadczeń z funduszu. Dla zastosowania zwolnienia ze
składek konieczne jest, by zróżnicować przyznawane świadczenia w zależności od kryterium
socjalnego, czyli sytuacji życiowej, rodzinnej materialnej pracownika. Pracodawca może ją
ocenić na podstawie składanych oświadczeń. Dla celów dowodowych wskazane jest, by
oświadczenia były składane na piśmie, choć ustawa nie definiuje obowiązku składania
oświadczeń pisemnych, nie narzuca ich formy czy częstotliwości składania.
Kryterium, według którego pracodawca ocenia sytuację pracownika (przychód, dochód,
dochód netto wg deklaracji PIT na członka rodziny), częstotliwość i formę oświadczenia o
sytuacji pracownika, powinien określać regulamin ZFŚS i załączniki do niego. Najprościej jest
wybrać jako kryterium dochodowe przychód na członka rodziny pozostającego we wspólnym
gospodarstwie domowym. Zawsze należy sumować wszystkie przychody wszystkich
członków rodziny i dzielić je przez liczbę osób. Wynik można następnie dzielić przez 12, by
uzyskać przychód średniomiesięczny, jeśli bazujemy np. na podstawie deklaracji PIT za
poprzedni rok. Tak obliczony średniomiesięczny przychód będzie właściwym kryterium
udzielania świadczeń, dopłat i innych form pomocy z funduszu.
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Poważnym błędem jest pominięcie pozostałych członków rodziny i rozdzielanie świadczeń
tylko na podstawie przychodu na członka rodziny wyliczonego wyłącznie z zarobków w
zakładzie pracy.
Ustawa nie definiuje, że należy składać oświadczenia pisemne i że trzeba określać przychód
na członka rodziny z łącznych dochodów tej rodziny. Jednak orzecznictwo Sądu Najwyższego
oraz praktyka kontroli PIP i ZUS potwierdza, że jest to właściwy sposób rozdziału świadczeń.
Warto podkreślić, że sam dochód/przychód na członka rodziny jest dobrym, ale nie jedynym
kryterium, które powinno być analizowane przez pracodawcę. Dlatego w oświadczeniu
należy zostawić puste miejsce lub dodać rubrykę i zatytułować ją: ,,Inne okoliczności
dotyczące sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej”, tak by osoby, które są w trudnej
sytuacji, np. przez fakt wychowywania dziecka niepełnosprawnego lub konieczność
utrzymania małżonka, który dotknięty jest problemem uzależnienia, mogły takie okoliczności
wykazać w oświadczeniu.
Pracodawca może wówczas, stosownie do postanowień regulaminu, np. przyznawać im
świadczenie przewidziane dla grupy o niższych dochodach, w świetle postanowień
regulaminu funduszu.
Po zebraniu oświadczeń na ich podstawie pracodawca przyznaje świadczenia. Warto
podkreślić, że załoga powinna być podzielona na co najmniej 3–4 grupy przychodowe według
kryterium przychodowego. Do każdej grupy pracodawca przypisuje wartość świadczenia,
kierując się janosikową zasadą: ,,biednemu dużo, średniakowi średnio, a bogatemu mało
albo bardzo mało”. Zróżnicowanie przychodowe grup powinno iść w parze ze
zróżnicowaniem świadczeń.
Pracodawca powinien przydzielać świadczenia sfinansowane z funduszu po janosikowemu,
by w ten sposób realizować socjalną funkcję funduszu i spać spokojnie w razie kontroli ZUS.
Dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych, wczasy pod gruszą czy tworzenie
żłobków, przedszkoli i klubów dziecięcych - na takie cele mogą być przeznaczone środki,
które pracodawca gromadzi w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Nie wszyscy
muszą jednak go tworzyć. Zobacz, od czego zależy ten obowiązek i kto może z niego
zrezygnować.
Fundusz to pula pieniędzy, którą zarządza pracodawca, na finansowanie działalności
socjalnej w przedsiębiorstwie.
Środki dostępne w zakładowym funduszu mogą być jednak zwiększane na przykład o:





wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych, które odpłatnie
korzystają na przykład z obiektów zakładowych,
darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
odsetki od środków tego funduszu,
wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych pracownikom na cele mieszkaniowe,
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środki pozyskane na przykład ze sprzedaży zakładowych lokali mieszkalnych,

Dodatkowo pracodawca może odprowadzać (6,25 procent przeciętnego wynagrodzenia) za
każdego emeryta, rencistę lub niepełnosprawnego, którego zatrudnia.
Świadczenia przyznane niezgodnie z przepisami
Trzeba jednak pamiętać, że świadczenia udzielone z ZFŚS mogą korzystać ze zwolnienia ze
składek ZUS, ale tylko w przypadku, gdy:


posiadają cechy świadczeń socjalnych oraz



wchodzą w zakres działalności socjalnej.

Ze środków Funduszu zasadniczo powinno się finansować wyłącznie wydatki na działalność
socjalną zakładu. Polega ona m.in. na udzielaniu pomocy materialnej – rzeczowej lub
finansowej. Jeśli więc pracodawca przyzna pracownikom świadczenie, które nie ma
charakteru socjalnego, np. premię z okazji świąt, wówczas powinien je oskładkować,
ponieważ ma ona raczej charakter wynagrodzeniowy, a nie socjalny.
Ponadto przyznanie ulgowych usług i świadczeń z Funduszu musi też być uzależnione od
sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tego typu
pomocy. Jest to podstawowa zasada dysponowania środkami ZFŚS, wynikająca z art. 8 ust. 1
ustawy o ZFŚS. Zważywszy zatem na cel, jakiemu służą środki pochodzące z tego źródła,
oczywiste jest, że na etapie przyznawania świadczeń oraz ustalania ich wysokości konieczne
jest ich zróżnicowanie. Oznacza to, że jedynie wtedy, gdy wartość przekazanych
pracownikom świadczeń pracodawca uzależni od kryteriów socjalnych, może skorzystać ze
zwolnienia z oskładkowania na podstawie § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego.
Natomiast udzielając pracownikom świadczeń z ZFŚS bez zróżnicowania ich wartości, czyli
według zasady "każdemu po równo", pracodawca jest zobowiązany naliczyć od nich składki
ZUS. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 września
2009 r., sygn. akt I UK 121/09. W uzasadnieniu do rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że: "(…)
przyznawanie ulgowych świadczeń i wysokość dopłat z funduszu powinno być uzależnione
od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby korzystającej z funduszu. Nie ma w tym
zakresie wyjątków. (…) świadczenia wypłacone przez pracodawcę z pominięciem owej zasady
podstawowej nie mogą być ocenione w sensie prawnym jako świadczenia socjalne, a jeżeli
tak, to nie mogą korzystać z uprawnień przyznanych tym świadczeniom przez system
ubezpieczeń społecznych

126

Regulamin
Regulamin ZFŚS to najważniejszy po ustawie o funduszu socjalnym dokument określający
zasady realizowania polityki socjalnej w firmie i sposoby wydatkowania środków
pieniężnych. W związku z tym, że odgrywa on tak dużą rolę należy pamiętać, że powinien on
wskazywać takie informacje jak: przepisy stanowiące podstawę prawną, wykaz osób
uprawnionych do korzystania z funduszu socjalnego, zasady tworzenia funduszu, sposób
gromadzenia środków, zestawienie oferowanych świadczeń. Dla przykładu, przy
przyznawaniu dofinansowania wypoczynku regulamin powinien szczegółowo określać takie
kwestie jak:










częstotliwość przyznawania świadczeń. W praktyce spotyka się możliwość
dofinansowania wypoczynku raz w roku lub raz na dwa lata. Formalnie nie ma jednak
przeszkód by dofinansowanie to wypłacane było częściej, na przykład dwa razy w
roku. Uzależnione jest to tylko od zapisów zawartych w regulaminie i wielkości
środków, którymi dysponuje pracodawca;
długość wypoczynku, która uprawnia do ubiegania się o dofinansowanie. Najczęściej
spotyka się zapisy, że wymagany jest co najmniej 14 - dniowy wypoczynek (tj, 14 dni
kalendarzowych urlopu wypoczynkowego). Nie koniecznie musi to oznaczać 14 dniowy pobyt w miejscowości wypoczynkowej;
formę wniosków i sposób ich składania;
termin składania wniosku;
wymagane dokumenty takie jak: potwierdzenie odpowiedniej długości urlopu,
zaświadczenia o zarobkach pozostałych członków rodziny lub oświadczenia
potwierdzające dochody innych członków wspólnego gospodarstwa domowego,
potwierdzenie wypoczynku pracownika i/lub dziecka. Dowód ten powinien zawierać
kwotę odpłatności, odbiorcę płatności, formę wypoczynku oraz imię i nazwisko
osoby, której wypoczynek dotyczy;
wysokość dopłat w odniesieniu do dochodu (zachowanie kryteriów socjalnych).

Przy zapomogach regulamin ZFŚS stanowić powinien w szczególności o:







kryteriach, według których zapomogi są przyznawane,
sytuacjach, w których wypłacane są zapomogi
częstotliwości przyznawania tej formy pomocy,
minimalnej i maksymalnej wysokości świadczenia,
terminów, kiedy zapomogi są przyznawane,
dokumentach niezbędnych do potwierdzenia zaistniałej sytuacji i otrzymania
zapomogi;

W momencie, gdy pracodawca zdecyduje się na przyznawanie pożyczek, w regulaminie ZFŚS
wskazane jest określenie:




zasad udzielania pożyczki z funduszu socjalnego;
informacji, w jakich sytuacjach przyznawana jest pożyczka;
terminu i trybu rozpatrywania wniosków o pożyczkę;
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warunków pożyczki (w szczególności: oprocentowanie pożyczki, wymagalność
poręczenia, ilość i wielkość rat, sposób spłaty rat, sposób postępowania w przypadku
niespłacalności pożyczki, częstotliwość ubiegania się o pożyczkę, wymagana
dokumentacja, zasady odraczania spłaty i umarzania niespłaconej części pożyczki czy
wymagalność pożyczki przy rozwiązaniu umowy).

Jeżeli pracodawca zdecyduje się na powołanie do życia tzw. Komisję Socjalną, regulamin jest
miejscem, w którym należy szczegółowo określić zasady powoływania, funkcjonowania i
zakres obowiązków Komisji. Integralną częścią regulaminu powinny być również załączniki
niezbędne do wnioskowania o udzielenie pomocy. Ważne jest również określenie daty W
2014 roku nie zwiększy się kwota odprowadzana za jednego pracownika na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚŚ). Będzie ona wynosić 1093,93 zł.
Wakacje pod gruszą na koszt pracodawcy
Jednym z najpopularniejszych benefitów opłacanych ze środków funduszu socjalnego jest
m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika. Świadczenie to pozwala uzyskać dopłatę
do wypoczynków krajowych i zagranicznych, również takich, które pracownik organizuje we
własnym zakresie. O dopłaty można się starać raz w roku i dotyczą one urlopu, który trwa 14
dni kalendarzowych. W tym przypadku kryterium przyznania dofinansowania jest wysokość
dochodów osób, które wraz z pracownikiem prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.
Należy pamiętać, że to świadczenie zwolnione jest ze składek ZUS, ale podlega podatkowi
dochodowemu od osób fizycznych (PIT).
Dopłaty do wypoczynku ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Spółka z o.o. ma utworzony ZFŚS. Czy środki tego funduszu można przeznaczyć na dopłaty
do wypoczynku zorganizowanego przez pracowników we własnym zakresie? Jak
zaksięgować takie dopłaty?
Warunki przyznania dopłat do wypoczynku z ZFŚS
W ramach prowadzonej działalności socjalnej pracodawcy mogą przyznawać świadczenia
na rzecz pracowników w formie dopłat do różnych form wypoczynku osób uprawnionych,
w tym m.in. wczasów organizowanych przez pracowników we własnym zakresie. Należy
jednak pamiętać, iż świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS)
przysługują uprawnionym w zależności od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
Zasady tworzenia przez pracodawców ZFŚS i gospodarowania środkami tego funduszu
określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U.
z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.) - zwana dalej ustawą o ZFŚS.
Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy o ZFŚS, osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są:
1) pracownicy i ich rodziny,
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2) emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny, oraz
3) inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie ZFŚS, prawo korzystania ze
świadczeń socjalnych.
Finansowaniem z ZFŚS może być objęta działalność socjalna pracodawcy określona w art. 2
pkt 1 ustawy o ZFŚS. Działalność ta obejmuje m.in. usługi świadczone przez pracodawców na
rzecz różnych form wypoczynku.
Przy czym, w myśl art. 8 ustawy o ZFŚS, przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz
wysokość dopłat z ZFŚS powinna być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
osoby uprawnionej. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS
oraz zasady przeznaczania środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej
określa pracodawca w regulaminie ustalanym z zakładową organizacją związkową.
Natomiast pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia
regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.
3. Zadania związane z ochroną danych osobowych- RODO
Ochrona danych osobowych w szkole musi być zgodna z najnowszymi przepisami, które
obowiązują od 25 maja 2018 r. w związku z wejściem w życie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego tzn. RODO
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych
oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych
oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz
wzorów wydruków zestawień zbiorczych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych
oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych
oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz
wzorów wydruków zestawień zbiorczych oświatowych.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
Ustawa Karta Nauczyciela
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Ustawa Kodeks Pracy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie prowadzenia dokumentacji
osobowej pracowników
Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza unijne rozporządzenie w sprawie ochrony danych
osobowych, zwane RODO w stosunku do szkół i placówek oświatowych to:
•

•
•

•

•

•

•

1) obowiązek powołania inspektora danych osobowych (IOD), osoby posiadającej
fachową wiedzę na temat prawa i praktyki w zakresie ochrony danych osobowych.
Szkoły i placówki mogą zatrudnić IOD na wyłączność, ale RODO dopuszcza możliwość,
by jeden inspektor obsługiwał łącznie dziewięć jednostek;
2) precyzyjne określenie zasad współpracy szkoły z podmiotem zewnętrznym, z
którego usług korzysta szkoła (np. w przypadku dzienników elektronicznych);
3) przetwarzanie niektórych danych tylko za zgodą - w przypadku, gdy brak podstawy
prawnej, np w przypadku udostępnienia i wizerunku i danych ucznia na stronie
internetowej i portalach społecznościowych;
4) obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w
celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa. Konieczność aktualizacji
dokumentacji - polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem
informatycznym;
5) obowiązek zgłaszania do właściwego organu nadzoru przypadków naruszeń, które
mogą skutkować zagrożeniem praw i swobód osób, których dane są gromadzone - w
ciągu 72 godzin od wykrycia naruszenia;
6) wprowadzenie dodatkowych obowiązków informacyjnych. Konieczne jest
opracowanie specjalnego formularza przedstawianego osobom, od których zbierane
są dane osobowe. W dokumentacji należy określić, kto i w jakim celu będzie
przetwarzał dane osobowe oraz poinformowanie o możliwości złożenia skargi, a
także o podstawie prawnej gromadzenia danych i konsekwencjach, jakie wiążą się z
nieudzieleniem informacji;
7) wysokie kary za naruszenie przepisów. Za naruszenie przepisów RODO grożą
surowe sankcje - przewidziana jest odpowiedzialność o charakterze
administracyjnym, karnym. cywilnym oraz kary dyscyplinarne wymierzone
pracownikom, którzy dopuszczają się naruszenia przepisów.

Przetwarzanie niektórych danych tylko za zgodą
Chociaż szkoła nie jest przedsiębiorcą i nie będzie musiała uzyskiwać zgody na przetwarzanie
większości danych osobowych - uprawnienia w tym zakresie wynikają bowiem przede
wszystkim z prawa oświatowego. Inaczej będzie w sytuacjach, gdy takiej podstawy prawnej
nie ma - choćby w przypadku udostępniania wizerunku i danych podopiecznych na stronach
internetowych i portalach społecznościowych.
To samo w sobie nie jest może nowością, ale RODO zawiera dalej idące rozwiązania w
zakresie wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W rozporządzeniu sprecyzowane zostały wymogi dotyczące wyrażania i wycofywania zgody
na przetwarzanie danych - RODO precyzuje m.in., że wycofanie zgody musi być tak samo
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łatwe, jak jej udzielenie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego już dokonano.
Szczegółowe przepisy dotyczą także wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych
dzieci - należy pamiętać, że w przypadku tzw. usług społeczeństwa informacyjnego (portale
społecznościowe, mailingi) kierowanych do dzieci, konieczne będzie uzyskanie zgody tego
dziecka, jeżeli ukończyło ono 16 lat. Młodsze dzieci wyręczy opiekun prawny.
Dane lepiej zabezpieczone
Szkoły będą musiały lepiej zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Chociaż RODO
nie narzuca jasnych, ściśle określonych wymogów bezpieczeństwa, administratorzy będą
musieli wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stosowny
stopień bezpieczeństwa. Wymaga planowania i zarządzania ryzykiem związanym z
przetwarzaniem danych osobowych. Pociąga to za sobą konieczność aktualizacji
dokumentacji, w tym przede wszystkim: polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarzadzania
systemem informatycznym.
Dodatkowo jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, RODO nakłada na administratorów
danych obowiązek zgłaszania do właściwego organu nadzoru przypadków naruszeń, które
mogą skutkować zagrożeniem praw i swobód osób, których dane gromadzono administrator ma na to 72 godziny od wykrycia naruszeń. Wszystkie przypadki naruszeń
muszą zostać udokumentowane.
RODO nakłada na szkoły również dodatkowe obowiązki informacyjne, dlatego konieczne
będzie opracowanie specjalnych formularzy przedstawianych osobom, od których zbierane
są dane. W dokumentach należy określić, kto i w jakim celu będzie przetwarzał dane
osobowe oraz poinformować o możliwości złożenia skargi, a także o podstawie prawnej
gromadzenia danych i konsekwencjach, jakie wiążą się z nieudzieleniem informacji.
Wysokie kary za naruszenie przepisów
Za naruszenie przepisów RODO grożą surowe sankcje - przewidziano odpowiedzialność o
charakterze: administracyjnym, karnym, cywilnym oraz kary dyscyplinarne wymierzane
pracownikom, którzy dopuszczą się naruszenia przepisów.
Kary administracyjne, które przewiduje RODO dochodzą do 20 mln euro - najwyższe nalicza
się za naruszanie praw osób fizycznych, w tym m.in. zasad dotyczących przetwarzania danych
osobowych. Resort cyfryzacji planuje obniżyć kary dla podmiotów publicznych do 100 000 zł.
Jest to ogromny wzrost wobec obowiązujących stawek grzywien - obecnie Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych może nałożyć grzywnę w wysokości 50 000 zł, a
łączna suma grzywien nie może przekroczyć 200 000 zł.
Dodatkowo RODO przewiduje, że każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub
niemajątkową
w wyniku naruszenia niniejszego rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora lub
podmiotu przetwarzającego odszkodowanie.
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Wymagania co do dokumentacji, które łączą UODO i RODO, to klauzule:




zgody,
informacyjne oraz
w zakresie udokumentowania umowy o powierzeniu przetwarzania danych.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą:
RODO przyznaje osobom, których dane są przetwarzane szereg uprawnień takich jak:









prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,
prawo dostępu,
prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
prawo do usunięcia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do sprzeciwu,
prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

Ważne, aby wdrożone procedury przetwarzania danych uwzględniały możliwość realizacji
tych praw przez osoby, których dane są przetwarzane.
Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 RODO każdy administrator danych zobowiązany jest
prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych za który odpowiada. Rejestr
ten powinien zawierać następujące informacje:


dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów (jeżeli w
określonym przypadku dany administrator współdecyduje z innymi administratorami
o celach i sposobach przetwarzania danych),



cele przetwarzania danych,



opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych, które są
przetwarzane,



kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym
odbiorców
w tzw. państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych,



gdy ma to zastosowanie, informacje dotyczące przekazania danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których
mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, również dokumentacja odpowiednich
zabezpieczeń,



jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych,
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jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa,
stosowanych zgodnie z wymaganiami art. 32 ust. 1 RODO.
Motyw 82 Preambuły RODO:
Dla zachowania zgodności z niniejszym rozporządzeniem, administrator lub podmiot
przetwarzający powinni prowadzić rejestry czynności przetwarzania, za które są
odpowiedzialni. Każdy administrator i każdy podmiot przetwarzający powinni mieć
obowiązek współpracować z organem nadzorczym i na jego żądanie udostępniać mu te
rejestry w celu monitorowania tych operacji przetwarzania.
Pozostałe informacje
Zgodnie z treścią art. 30 ust. 3 RODO, powyżej opisane rejestry powinny mieć formę
pisemną, w tym mogą być prowadzone w postaci elektronicznej.
Rejestry mają charakter dokumentów wewnętrznych (nie powinny być ujawniane), ale
podlegają udostępnieniu na żądanie organu nadzorczego.
Wymóg prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych nie ma
zastosowania wobec administratorów danych oraz podmiotów przetwarzających
zatrudniających mniej niż 250 osób, chyba
że przetwarzanie, którego dokonują, może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności
osób, których dane dotyczą, nie ma charakteru sporadycznego lub obejmuje dane wrażliwe
(szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, lub dane
osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10 RODO).
Powyższe wyłączenie obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych
będzie więc miało w większości przypadków charakter czysto iluzoryczny, ponieważ trudno
zakładać że operacje przetwarzania danych osobowych nie będą wiązały się z jakimkolwiek
ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych oraz że procesy te nie będą
obejmowały (przynajmniej w wybranych przypadkach, choćby w samym obszarze kadrowopłacowym) przetwarzania danych wrażliwych (np. dotyczących stanu zdrowia jak w
przypadku obszaru BHP i prowadzonych rejestrów wypadków przy pracy).
Część dokumentacji będzie wymagała uaktualnienia lub zostanie zastąpiona przez inne
dokumenty, będą to m.in.:




polityki bezpieczeństwa,
instrukcje zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych
osobowych czy
umowy powierzenia danych.

Warto także zwrócić uwagę na konieczność zweryfikowania zakresu informacji udzielanych
osobom, których dane dotyczą, o przetwarzaniu ich danych. Pomimo dość rozbudowanych
wymagań w tym zakresie pod przepisami UODO, prawdopodobnie pod przepisami RODO
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trzeba będzie te informacje znacząco uzupełnić.
Obowiązki organizacyjne i techniczne przetwarzania danych
Administrator danych obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne, które,
w zależności od kategorii przetwarzanych danych oraz zagrożeń, zapewnią odpowiednią
ochronę przetwarzanym danym. Administrator danych prowadzi dokumentację, opisującą
sposób przetwarzania danych oraz środki podjęte w celu ich ochrony. W szczególności,
administrator danych powinien zabezpieczyć dane przed:
•

udostępnieniem osobom nieupoważnionym,

•

zabraniem przez osobę nieuprawnioną,

•

przetwarzaniem z naruszeniem ustawy,

•

zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby upoważnione przez
administratora danych. Administrator obowiązany jest prowadzić ewidencję osób
upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Ma również obowiązek zapewnienia
kontroli nad tym, kto, kiedy i jakie dane wprowadził do systemu przetwarzającego dane
osobowe oraz komu są one przekazywane.
Polityka bezpieczeństwa powinna obejmować swoim zakresem wszystkie aspekty
zabezpieczania danych osobowych (zarówno dane przetwarzane w systemach
informatycznych, jak i w sposób tradycyjny). W ramach przygotowania polityki
bezpieczeństwa administrator powinien przypisać poszczególnym osobom zakres
obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, oraz określić: zasoby danych
osobowych, procesy istotne dla ciągłości funkcjonowania administratora danych (związane z
przetwarzaniem danych osobowych), zagrożenia mające wpływ na zabezpieczanie
przetwarzanych danych, podatność systemu informatycznego na zagrożenia, mechanizmy
zabezpieczania przetwarzania danych osobowych (w systemie informatycznym i poza takim
systemem), ryzyko po wdrożeniu mechanizmów zabezpieczających. Polityka bezpieczeństwa
przetwarzania danych osobowych powinna zawierać m.in. określenie obszaru przetwarzania
danych osobowych poprzez przygotowanie wykazu budynków, pomieszczeń, części
pomieszczeń, w których dane te są przetwarzane (niezależnie od tego, czy przetwarzanie
prowadzone jest w sposób tradycyjny, czy też w systemie informatycznym), wykaz zbiorów
danych osobowych oraz wskazanie programów zastosowanych do przetwarzania tych
danych, opis struktury zbiorów danych, wskazujący zawartość poszczególnych pól
informacyjnych oraz wzajemne ich powiązania, sposób przepływu danych pomiędzy
poszczególnymi systemami, określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych
dla zapewnienia danym poufności, integralności oraz rozliczalności (tzn. możliwości
przypisania działań podmiotu w sposób jednoznaczny wyłącznie temu podmiotowi).

134

Instrukcją zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych
osobowych, można m.in. określić procedury przyznawania użytkownikowi identyfikatora w
systemie informatycznym lub przyznania uprawnień do przetwarzania informacji, metody i
środki uwierzytelniania użytkowników takiego systemu, procedury tworzenia kopii
zapasowych, itp. Instrukcja może również zawierać procedurę postępowania w przypadku
stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego, przetwarzającego dane
osobowe.
Wskazaną wyżej dokumentację prowadzi (w formie pisemnej) oraz wdraża administrator
danych. Przez wdrożenie należy rozumieć opublikowanie dokumentacji i zapoznanie z nią
osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz osób, mogących mieć wpływ
na bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Administrator danych powinien również
zorganizować szkolenia dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, które
swoim zakresem obejmowałyby kwestie zawarte w polityce bezpieczeństwa i instrukcji.
Monitoring wizyjny
Kwestia stosowania monitoringu wizyjnego (czyli kamer przemysłowych) od lat budziła
wiele kontrowersji w kontekście ochrony danych osobowych. Dlaczego? Bo monitoring
skutkuje przetwarzaniem wizerunku naprawdę wielu osób (np. w centrach handlowych,
szpitalach, dworcach, ulicach itp.), zapisywaniem ich i trzymaniem przez określony czas na
jakichś nośnikach danych.
Powodem, dla którego stosuje się monitoring jest zwykle chęć zapewnienia bezpieczeństwa.
Tylko, że nawet bezpieczeństwa nie można zapewniać w sposób dowolny. Dlatego
wizerunek i inne dane pozwalające rozpoznać osobę, a następnie odpowiedzieć na pytanie
gdzie była i co zrobiła, należy w jakiś sposób zabezpieczyć.
Dotychczas obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych nie dotykała w jakiś
szczególny sposób problemu monitoringu, co oznaczało, że do wszelkich danych zebranych
za pomocą kamer przemysłowych stosowało się ogólne reguły dotyczące danych osobowych.
Powodowało to liczne trudności, chociażby z wypełnieniem obowiązku informacyjnego
wobec osób, których wizerunek był zbierany, nie wspominając o innych kwestiach, takich jak
np. odpowiednie zabezpieczenie techniczne zapisu z monitoringu.
Dlatego też od lat mówiło się o konieczności uregulowania kwestii monitoringu w osobnym
akcie prawnym. Prace trwały długo, dyskusja się toczyła, ale nic z tego nie wyszło. Dziś
jesteśmy o krok od rozpoczęcia stosowania rozporządzenia ogólnego o ochronie danych
(RODO). Jak ono podchodzi do kwestii monitoringu?
RODO nie wyróżnia monitoringu jako jakiegoś szczególnego sposobu przetwarzania danych
osobowych, tak jak byśmy sobie tego życzyli. Co oznacza, że do danych pozyskanych za
pomocą kamer przemysłowych nadal będzie stosowało się wszystkie zasady, które stosuje
się do innych sposobów przetwarzania. W tym (nadal) te dotyczące obowiązku
informacyjnego, ewentualnych roszczeń osób, których dane są zbierane oraz podstaw
prawnych przetwarzania.
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Ale jest jednak pewien plus. RODO wyróżnia bowiem monitoring wizyjny w dwóch
miejscach.
Pierwszym z nim jest regulacja dotycząca wymogu oceny skutków dla ochrony danych.
Taka ocena skutków konieczna jest m.in. gdy administrator danych dokonuje
systematycznego monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie. Ocena
skutków generalnie konieczna jest wtedy gdy dany rodzaj przetwarzania danych może
powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Tak właśnie jest
w przypadku monitoringu:
1. Systematycznego – czyli dokonywanego w sposób ciągły albo w regularnych
odstępach czasu, nie zaś jednorazowego, chwilowego,
2. Dotyczącego miejsc dostępnych publicznie – czyli dostępnych dla nieograniczonej
grupy różnych osób, np. place, centra handlowe, kina, szpitale itp.
3. Na dużą skalę – to trzeba badać indywidualnie, biorąc pod uwagę to ile danych
przetwarza administrator. Potencjalna jest ilość osób, których wizerunek jest
rejestrowany i liczba wykorzystywanych kamer.
Jeśli te trzy przesłanki są spełnione – musimy dokonać oceny skutków dla ochrony danych,
czyli przeanalizować to, jakie efekty (także negatywne) może wywołać przetwarzanie
określonej kategorii danych, a następnie te analizę udokumentować. Co więcej, RODO
wymaga w takim przypadku również powołania (obowiązkowo) Inspektora Ochrony
Danych.
Co to wszystko znaczy? Że monitoring miejsc publicznych jest uznawany za działanie
podwyższonego ryzyka, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych. Może prowadzić do
wystąpienia szczególnego ryzyka, a naruszenia bezpieczeństwa w tym zakresie raczej będą
uznawane za poważne i mające spore konsekwencje. I prawdopodobnie znajdzie to również
odzwierciedlenie w podejściu regulatora, czyli Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.
Dlatego, jeśli chcemy zbierać dane z kamer monitoringu, lepiej odpowiednio je zabezpieczyć.
Kadry
Zakres danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych
gromadzonych w związku z utworzeniem systemu informacji oświatowej określa art. 3 ust.
4 pkt 1 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej Zgodnie z tym
przepisem, zbiór danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach
pedagogicznych zawiera następujące informacje: numer PESEL, płeć, rok urodzenia, formę
i wymiar zatrudnienia, stopień awansu zawodowego, wykształcenie, przygotowanie
pedagogiczne, a także informacje o formie kształcenia i doskonalenia, sprawowanych
funkcjach i zajmowanych stanowiskach, rodzajach prowadzonych zajęć albo przyczynach nie
prowadzenia zajęć, stażu pracy, wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego
składników, wysokości dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 26
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stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
Tym sposobem ustanowiona została podstawa do pozyskiwania we wskazanym wyżej
zakresie danych osobowych nauczycieli, wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych przez określone w przepisach powołanej ustawy podmioty prowadzące bazy
danych oświatowych. Uprawnieniu do pozyskiwania tych danych przez wskazane wyżej
podmioty odpowiada bezwzględny obowiązek osoby, której dane dotyczą, do ich
udostępnienia.
W takim przypadku gromadzenie danych osobowych przez podmioty prowadzące bazy
danych oświatowych znajduje uzasadnienie w 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych
osobowych i z uwagi na to nie może być uznane za niezgodne z jej przepisami. Przewidziana
w ustawie o systemie informacji oświatowej konstrukcja prawna uprawnienia określonych
w niej podmiotów do gromadzenia danych osobowych nauczycieli i odpowiadającego mu
obowiązku do ich udostępnienia wyklucza możliwość uzależnienia udostępnienia
wymienionych w jej art. 3 ust. 4 pkt 1 danych od wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.
Odnosząc się natomiast do kwestii zabezpieczenia danych osobowych, należy zwrócić uwagę
na treść art. 12 ustawy o systemie informacji oświatowej, który stanowi, iż "Podmioty
prowadzące bazy danych oświatowych są obowiązane do stworzenia warunków
organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych,
a w szczególności zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem, nielegalnym
ujawnieniem.
Zadania inspektora ochrony danych osobowych
•
•

•

•
•

Inspektor ochrony danych będzie miał m.in. następujące zadania:
informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy
przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy
ogólnego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich
o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
monitorowanie przestrzegania ogólnego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub
państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu
przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział
obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu
uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty
współpraca z organem nadzorczym (w Polsce GIODO),
pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Podsumowanie
Jak widać z powyższej analizy, RODO nie zawsze będzie oznaczać rewolucję u danego
administratora danych. Świadome i odpowiedzialne wykorzystanie już istniejącej
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dokumentacji pozwoli łatwiej przygotować się do zmian i uniknąć wprowadzania naraz zbyt
wielu zmian w organizacji.
Warto jednak pamiętać, że pod przepisami RODO już nie wystarczy „sztampowa” polityka
bezpieczeństwa czy instrukcja zarządzania systemami informatycznymi – niedopasowana do
danej organizacji i nieodpowiadająca na ryzyka związane z przetwarzaniem danych
osobowych przez taką organizację. Ustalenie zaś, jaka powinna być treść takich dokumentów
pod RODO, wymaga przeprowadzenia przez administratora danych analiz ryzyka.
Dokumentację należy zatem przygotowywać z uwzględnieniem tak zidentyfikowanego i
przeanalizowanego ryzyka.
Wybrane zagadnienia z zakresu oświaty w ocenie GIODO
Udostępnianie danych osobowych nauczycieli
przekazanie przez dyrektora szkoły organowi prowadzącemu danych nauczyciela w
związku z prowadzonym postępowaniem o nadanie stopnia awansu zawodowego – GIODO
uznał za legalne, jako niezbędne do wykonywania określonych prawem zadań realizowanych
dla dobra publicznego,
wywieszanie w miejscach publicznych zarządzeń dyrektora szkoły informujących o braku
kwalifikacji wymienionych z imienia i nazwiska nauczycieli – zgodnie ze stanowiskiem GIODO
narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych,
 żądanie od dyrektora szkoły przez organ prowadzący tę szkołę imiennego wykazu jej
pracowników wraz z informacją o wymiarze czasu pracy - GIODO uznał za legalne,
przekazywanie przez dyrektorów szkół organom je prowadzącym pełnych akt osobowych
pracowników zatrudnionych w szkołach - w ocenie GIODO działanie to nie znajduje
uzasadnienia w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
Udostępnianie danych osobowych rodziców
 udostępnienie przez dyrektora adresów zamieszkania członków rady rodziców – według
GIODO udostępnienie tych danych wnika w sferę życia prywatnego członków rady; rada
powinna określić zasady kontaktowania się z nią w regulaminie rady rodziców,
samowolne udostępnienie przez nauczyciela i byłego wychowawcę klasy, danych
rodziców i dwóch uczniów przychodniom zdrowia w związku z prywatnym sporem, jaki
prowadził z rodzicami - GIODO w decyzji z dnia 31 sierpnia 2005 r. (sygn. GI-DEC-DS-275/05)
wskazał na uchybienie administratora danych polegające na niezastosowaniu
wystarczających środków bezpieczeństwa przetwarzanych danych. W regulaminach
wewnętrznych szkoły brak było postanowień, które zabraniałyby wykorzystania danych
pozyskanych w celach służbowych do celów prywatnych realizowanych przez osoby
korzystające z tych danych. Na podstawie przedmiotowej decyzji dyrektor szkoły został
zobowiązany do wprowadzenia w procedurach wewnętrznych obowiązujących w szkole,
postanowień zabraniających pracownikom i innym osobom dopuszczonym do przetwarzania
danych, których administratorem jest szkoła wykorzystywania danych osobowych w celach
innych, niż związane z ich obowiązkami służbowymi.
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Udostępnianie danych osobowych uczniów
 legalność publikowanie na stronie WWW. danych osobowych ucznia i jego osiągnięć
sportowych - w ocenie GIODO działanie takie wymaga spełnienia przez administratora
danych co najmniej jednej przesłanki z art. 23 ust.1 ustawy (m.in. zgoda rodziców lub
pełnoletnich uczniów, przepis prawa dopuszczający taką formę przetwarzania danych), w
innym przypadku opublikowanie danych będzie niezgodne z prawem,
 legalność wywieszania na tablicy ogłoszeń listy nazwisk dzieci z kwotą zaległych opłat –
zgodnie ze stanowiskiem GIODO, administrator powinien dysponować, choć jedną
przesłanką z art. 23 ust. 1 ustawy, inaczej jest to nielegalne,
wywieszenia w miejscu publicznie dostępnym listy uczniów, których nie można zabierać
na wycieczki szkolne, ponieważ nie są one ubezpieczone – GIODO uznał za rażące naruszenie
obowiązku prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych,
dopuszczalność publikowania na stronach internetowych wizerunku uczniów, oraz ocen
uzyskiwanych przez uczniów – GIODO podkreślił, że w przypadku braku zgody rodziców
(prawnych opiekunów) lub pełnoletnich uczniów, których dane dotyczą brak jest przesłanki
zezwalającej na ich przetwarzanie,
 obowiązek noszenia przez uczniów identyfikatorów zawierających imię, nazwisko
ucznia, wizerunek ucznia i nazwę klasy do której uczeń uczęszcza – według GIODO działanie
takie jest dopuszczalne, jeśli wynika ze statutu szkoły, który na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 4
i 7 ustawy o systemie oświaty powinien określać prawa i obowiązki uczniów lub innych
wewnętrznych przepisów obowiązujących w danej jednostce organizacyjnej,
udostępnienie Kościołowi przez katechetę danych dzieci nie uczęszczających na religię –
GIODO uznał za dopuszczalne ujawnienie Kościołowi danych uczniów, ale tylko wyznania
katolickiego, jeżeli takie działanie jest niezbędne do wykonywania przez Kościół jego
statutowych działań,
zastrzeżenie przez pełnoletniego ucznia, aby jego oceny zawarte w dzienniku lekcyjnym,
nie były przekazywane jego rodzicom (opiekunom prawnym) - GIODO uznał, że według
przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, oceny są jawne dla ucznia i jego
rodziców (prawnych opiekunów). Ponadto, na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych
opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja
dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym
opiekunom). Żaden przepis nie przewiduje instytucji zastrzeżenia przez ucznia udostępniania
jego ocen rodzicom (opiekunom prawnym). Skoro przepisy prawa przyznają rodzicom ucznia
(lub jego opiekunom prawnym) prawo do posiadania informacji o jego wynikach w nauce (o
jego ocenach), to jakiekolwiek zastrzeżenie złożone przez ucznia o nieudostępnianiu takich
informacji, nie ma znaczenia.
Zakres danych przetwarzanych przez szkoły i placówki
 żądanie podania szczegółowych danych osobowych rodziców na pierwszej stronie
dzienniczka ucznia – GIODO uznał, że przepisy nie wskazują, jakie dane powinien zawierać
dzienniczek ucznia, wobec czego żądanie podania szczegółowych danych osobowych
rodziców nie jest zgodne z prawem,
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dopuszczalność umieszczania w dziennikach lekcyjnych danych osobowych rodziców –
według GIODO umieszczanie w dziennikach lekcyjnych danych osobowych rodziców jest
dopuszczalne w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w
sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji,
 instalowanie kamer wizyjnych w szkołach – w ocenie GIODO praktykę uznać należy za
zgodną z przepisami o ochronie danych osobowych, mającą zapobiegać patologiom wśród
dzieci i pozwalającą na szybszą reakcję w przypadku używania siły w kontaktach między
uczniami; jako podstawę przetwarzania wskazuje się zapewnienie bezpieczeństwa
publicznego zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U.
2005 Nr 145 poz. 1221 z późn. zm.),
rejestracja zbiorów danych dzieci uczących się w szkołach i placówkach – zbiór takich
danych jest zwolniony z rejestracji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie
danych osobowych.
Dyrektor szkoły ma prawo wykorzystać dane osobowe zawarte w księdze uczniów w celu
złożenia wniosku do sądu dla nieletnich. Powyższe uprawnienie dyrektora wynika z
przepisów prawa, zwłaszcza z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w
sprawach nieletnich. Przepis art. 4 § 1 tej stanowi, że każdy, kto stwierdzi istnienie
okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad
współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od
obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w
celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w
grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a
przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu
rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu.
Dyrektor ma obowiązek zapewnienia, aby jego placówka skutecznie stosowała
mechanizmy ochrony danych osobowych, w tym:









minimalizację przetwarzania danych osobowych – zbierane dane muszą być
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane; generalnie zakazane jest przetwarzanie danych do innych celów, niż są
zbierane,
ocenę skutków przetwarzania – przetwarzaniu należy nadać niezbędne
zabezpieczenia, które powinny zostać rozważone i dobrane jeszcze przed
rozpoczęciem przetwarzania danych, np. dotyczące zdrowia pracowników i uczniów
(art. 35 RODO),
w razie potrzeby można stosować pseudonimizację lub anonimizację danych, czyli
odpowiednio odwracalne lub nieodwracalne „szyfrowanie” danych w celu uniknięcia
ich naruszenia,
dopuszczanie do przetwarzania danych wyłącznie upoważnionych osób i w
granicach zezwolenia udzielonego przez administratora danych,
określenie okresów retencji oraz terminów lub kryteriów usuwania danych
osobowych,
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rejestrowanie i zgłaszanie Prezesowi UODO przypadków naruszeń ochrony danych
osobowych,
przetwarzanie danych w przypadkach wymienionych w przepisach i w zakresie
określonym w art. 6 i 9 RODO, czyli w szczególności, gdy: osoba wyraziła zgodę w
jednym lub większej liczbie określonych celów, przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze,
przetwarzanie szczególnych danych osobowych (dotychczas nazywanych
wrażliwymi) wymienionych w art. 9RODO (w tym m.in. dotyczących przekonań
religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych i
zdrowia) co do zasady jest zakazane, zaś wyjątki dopuszczalnego przetwarzania
obejmują - wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw w
dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,
przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy,
do oceny zdolności pracownika do pracy,
pobieranie w sposób prawidłowy zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
nieutrudnianie jej cofnięcia,
wdrożenie gwarancji przestrzegania przepisów RODO, np. opracowanie
odpowiednich polityk bezpieczeństwa.

Tabela. Wykaz danych osobowych pozyskiwanych od zleceniobiorcy wg RODO
Przesłanka
Dane osobowe, których można
legalizacyjna
żądać
Dane pobierane od kandydata na zleceniobiorcę
- imię i nazwisko, dane
kontaktowe (np. telefon, adres email),

Jakie obowiązki należy spełnić?
Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO,
np. w ogłoszeniu o współpracy, w
zapytaniu o współpracę kierowanym do
osoby fizycznej prowadzącej działalność
gospodarczą zadanym poprzez dane
kontaktowe zamieszczone na jej stronie
internetowej, w formularzu
zgłoszeniowym służącym do składania
aplikacji o zatrudnienie.

- dane dotyczące wykształcenia i
zgoda osoby
kwalifikacji zawodowych,
fizycznej (art. 6
- danych o przebiegu
ust. 1 lit. a
dotychczasowego zatrudnienia
RODO)
(nie tylko na podstawie umów
cywilnoprawnych, np. zlecenie, ale Wzór 1. Przykładowa informacja dla
też na podstawie stosunku pracy kandydata na zleceniobiorcę jest
czy w ramach własnej działalności dostępna na stronie
gospodarczej).
www.kadrydlaoswiaty.wip.pl.
Dane pobierane w celu zawarcia umowy zlecenia, o świadczenie usług
zgoda osoby
Jeżeli od danej osoby fizycznej będą
dane identyfikujące osobę
fizycznej (art. 6
pozyskiwane kolejne dane i pojawi się
fizyczną, w tym jej adres oraz
ust. 1 lit. a
nowy cel lub cele przetwarzania danych
PESEL
RODO)
– konieczne jest udzielenie kolejnej,
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odpowiedniej (adekwatnej) informacji z
art. 13 RODO. Taka informacja może być
zawarta w:
- informacji, np. wysyłanej do danej
osoby fizycznej o wybraniu jej, jako tej, z
którą zostanie nawiązana współpraca na
podstawie umowy cywilnoprawnej,
- w oświadczeniu zleceniobiorcy na
potrzeby realizacji obowiązków w
zakresie ZUS i ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, wypełnianym
w celu zawarcia umowy
cywilnoprawnej.
Wzór 2. Przykładowa informacja RODO
w związku z nawiązaniem umowy
zlecenia jest dostępna na stronie
ww.kadrydlaoswiaty.wip.pl.
Dane pobierane po nawiązaniu umowy cywilnoprawnej zlecenia, o świadczenie usług
Można żądać danych niezbędnych
na potrzeby:

przetwarzanie
jest niezbędne
do wykonania
umowy (art. 6
ust. 1 pkt b
RODO)

- wypełniania obowiązków
ubezpieczeniowych (w tym z
ubezpieczenia zdrowotnego) i
podatkowych (np. imię, nazwisko,
adres zamieszkania, numer PESEL,
NIP, urząd skarbowy właściwy dla
strony,
- wypłacenia umówionego
wynagrodzenia, np. numer
rachunku bankowego, nazwy
banku prowadzącego ten
rachunek, danych koniecznych do
wystawienia faktury – czyli NIP i
miejsce prowadzonej działalności
gospodarczej oraz numer PESEL,

Należy uzupełnić informację o kolejnych
celach przetwarzania danych z art. 13
RODO, chyba że taka informacja została
przekazane na wcześniejszym etapie,
np. podczas pozyskiwania danych do
zawarcia umowy zlecenia.

- ustalenia innych uprawnień
niezbędnych do wykonania
umowy, np. danych o numerze
uprawnień,
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- wykonania obowiązku wypłaty
minimalnej stawki godzinowej,
czyli danych na temat tego, czy
osoba fizyczna wykonuje, czy nie
wykonuje działalności
gospodarczej zarejestrowanej w
Polsce/zarejestrowanej poza
UE/zarejestrowanej w innym kraju
UE niż Polska, danych, czy osoba
fizyczna zatrudnia, czy nie
zatrudnia pracowników lub ma czy
nie ma zawartych umów ze
zleceniobiorcami.
4.Zmiany w statutowej działalności szkoły
Ewentualna potrzeba wprowadzenia zmian w statucie szkoły jest uzależniona od stopnia
szczegółowości dotychczasowych postanowień. Należy zweryfikować, czy statut nie zawiera
postanowień sprzecznych z nowymi regulacjami dotyczącymi nauczycieli (ocena pracy,
awans zawodowy, wymiar pensum), czy uwzględnia uchylenie od dnia 1 września 2018 r.
regulacji dotyczących zatrudniania asystentów nauczycieli (z możliwością kontynuowania
pracy przez osoby wcześniej zatrudnione na tym stanowisku), czy organizacji opieki podczas
szkolnych wycieczek – art. 6a, rozdział 3a i art. 42 – 42a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967, art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe, Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm., rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy
nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu
powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego, Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1133, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego przez nauczycieli), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, Dz.U. z 2018 r., poz. 1055. Należy się liczyć z
możliwością wprowadzenia przez MEN do końca bieżącego roku szkolnego kolejnych
regulacji, które mogą wpłynąć na treść statutu szkoły.
5.Zmiany w zakresie kształcenia niepełnosprawnych
1) Uczniowie z niepełnosprawnościami kształceni są w oparciu o orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego. Na podstawie orzeczenia zespół nauczycieli i specjalistów
opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), w którym może
wskazać, jeżeli jest taka potrzeba, konieczność organizacji dla ucznia zajęć indywidualnych w
szkole. Nie jest do tego potrzebna zmiana orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (§
6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r.).
2) Uczniowie chorzy, którym stan zdrowia umożliwia chodzenie do szkoły, ale powoduje
trudności w funkcjonowaniu wymagające zajęć w formie indywidualnej, mogą być objęci
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zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, na podstawie opinii wydanej przez publiczną
poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje zajęcia
wspólne z klasą i zajęcia indywidualne z uczniem w szkole. Ta forma pomocy
psychologiczno-pedagogicznej nie dotyczy uczniów obejmowanych kształceniem na
podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (§ 12 ww. rozporządzenia).
3) Jeśli stan zdrowia ucznia znacznie utrudnia mu chodzenie do szkoły, uczeń ten ma zajęcia
w domu. Jeśli stan zdrowia na to pozwoli – będzie chodził do szkoły na wybrane zajęcia z
klasą – organizowane poza tygodniowym wymiarem zajęć indywidulanego nauczania.
Istnieje również możliwość czasowego zawieszenia zajęć indywidualnego nauczania. Jeśli
stan zdrowia ucznia czasowo się poprawi, dyrektor szkoły będzie mógł na wniosek rodziców
zawiesić indywidualne nauczanie i uczeń będzie uczęszczał na zajęcia do szkoły wraz ze
swoimi rówieśnikami (§ 10 ust. 3 oraz § 11 ww. rozporządzenia)
Od 1 września 2018 pensum nauczycieli specjalistów dalej będzie określał organ prowadzący
w stosownej uchwale, ale wskazano, że maksymalny wymiar, jaki może ustalić, to 22
godziny.
Wykaz zajęć specjalistów w rozporządzeniu MEN
Minister edukacji (a w odniesieniu do zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich –
minister sprawiedliwości) określi od 1 września 2018 r. w nowym rozporządzeniu wykaz zajęć
prowadzonych bezpośrednio z uczniami i wychowankami lub na ich rzecz zajęć, czyli zajęć
wchodzących do nauczycielskiego pensum, których wymiar determinuje wynagrodzenie
nauczyciela.
Wykaz zajęć dla specjalistów ma mieć charakter uniwersalny, niezależnie od szkoły lub
placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel, a jednocześnie uwzględniać zróżnicowaną
specyfikę szkół i placówek. Wszelkie zajęcia, które nie zostaną ujęte w wykazie w
rozporządzeniu, będą mogły zostać zakwalifikowane jako zajęcia realizowane w zakresie
zadań statutowych szkoły, nieuprawniające nauczyciela do dodatkowego wynagrodzenia i
realizowane w ramach 40-godzinnego czasu pracy.
Zgodnie z jego brzmieniem nauczyciele: pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci
pedagogiczni i doradcy zawodowi, zatrudnieni w przedszkolach, szkołach i placówkach w
ramach pensum realizują zadania związane z:




prowadzeniem badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży oraz
podejmowaniem wobec nich innych działań diagnostycznych, w tym badań
przesiewowych, diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży w celu określenia
ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i
ograniczeń utrudniających im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola,
szkoły i placówki;
prowadzeniem zajęć i działań z zakresu doradztwa zawodowego;
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udzielaniem uczniom, wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i
młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i
młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań
ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów i wychowanków środków
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji
psychoaktywnych;
prowadzeniem zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
prowadzeniem zajęć z wychowankami z młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach wychowawczych,
specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjnowychowawczych;
prowadzeniem zajęć oraz specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych.

- Wersja od: 8 września 2020 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego
Na podstawie art. 60 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z
2020 r. poz. 910 i 1378) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru pedagogicznego;
2) zakres danych gromadzonych na elektronicznej platformie nadzoru pedagogicznego;
3) sposób i zakres dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego osób
realizujących zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, nauczycieli, uczniów, rodziców i
przedstawicieli organów prowadzących szkoły lub placówki;
4) wykaz stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty oraz w
urzędach innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny lub podporządkowanych im
jednostkach organizacyjnych;
5) kwalifikacje niezbędne do sprawowania nadzoru pedagogicznego;
6) kwalifikacje osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz, o
których mowa w art. 60 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
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§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
2) szkole - należy przez to rozumieć publiczne przedszkola, inne formy wychowania
przedszkolnego i szkoły, a także szkoły polskie, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy;
3) placówce - należy przez to rozumieć publiczne placówki wymienione w art. 2 pkt 3-8 i 10
ustawy oraz publiczne placówki doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt
1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy;
3a) dyrektorze szkoły - należy przez to rozumieć także kierownika szkoły polskiej;
4) ewaluacji - należy przez to rozumieć proces gromadzenia, analizowania i komunikowania
informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę; wyniki
ewaluacji są wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na
zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz ich
efektów w szkole lub placówce;
5) ewaluacji zewnętrznej - należy przez to rozumieć ewaluację przeprowadzaną przez organ
sprawujący nadzór pedagogiczny;
6) ewaluacji wewnętrznej - należy przez to rozumieć ewaluację przeprowadzaną przez
dyrektora szkoły lub placówki;
7) ewaluacji całościowej - należy przez to rozumieć ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną w
zakresie wszystkich wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44
ust. 3 ustawy;
8) ewaluacji problemowej - należy przez to rozumieć ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną
w zakresie wybranych wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.
44 ust. 3 ustawy;
9) kontroli - należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny
lub dyrektora szkoły lub placówki prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny stanu
przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
10) wspomaganiu - należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór
pedagogiczny lub dyrektora szkoły lub placówki mające na celu inspirowanie i
intensyfikowanie w szkole lub placówce procesów służących poprawie i doskonaleniu ich
pracy, ukierunkowane na rozwój uczniów i wychowanków;
11) monitorowaniu - należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór
pedagogiczny lub dyrektora szkoły lub placówki prowadzone w szkole lub placówce,
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obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, w celu identyfikowania i eliminowania
zagrożeń w prawidłowej realizacji zadań szkoły lub placówki;
12) platformie - należy przez to rozumieć elektroniczną platformę nadzoru pedagogicznego,
o której mowa w art. 60 ust. 2 ustawy.
§ 3.
1. Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych
w art. 55 ustawy, w trybie działań planowych lub doraźnych.
2. Działania planowe, o których mowa w ust. 1, są prowadzone przez kuratorów oświaty
zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w zakresie
nadzoru pedagogicznego, o których mowa w art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy.
3. Działania doraźne, o których mowa w ust. 1, są prowadzone przez organy sprawujące
nadzór pedagogiczny, w przypadku gdy wystąpi potrzeba podjęcia działań nieprzewidzianych
w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1.
4. Działania planowe i doraźne, o których mowa w ust. 1, prowadzone przez dyrektorów
szkół i placówek wynikają z potrzeb szkoły lub placówki.
§ 4. Nadzór pedagogiczny jest sprawowany z uwzględnieniem:
1) współdziałania organów sprawujących nadzór pedagogiczny z organami prowadzącymi
szkoły lub placówki, dyrektorami szkół i placówek oraz nauczycielami;
2) tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkół i placówek;
3) pozyskiwania informacji zapewniających obiektywną i pełną ocenę działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub
placówki.
§ 5. Formami nadzoru pedagogicznego są:
1) ewaluacja;
2) kontrola;
3) wspomaganie;
4) monitorowanie.
§ 6.
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1. Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana w zakresie wymagań określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "wymaganiami".
2. Ewaluacja zewnętrzna obejmuje:
1) zbieranie i analizowanie informacji o działaniach szkoły lub placówki w zakresie badanych
wymagań;
2) opisanie działań szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań;
3) przygotowanie raportu z ewaluacji, o którym mowa w § 12 ust. 2.
§ 7.
1. Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana przez zespół wyznaczony przez organ
sprawujący nadzór pedagogiczny.
2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą, o której mowa w art. 53 ust. 4 ustawy,
oraz kurator oświaty mogą wyznaczyć wspólny zespół w celu przeprowadzenia ewaluacji
zewnętrznej w szkole.
3. W przypadku organu sprawującego nadzór pedagogiczny innego niż kurator oświaty,
ewaluacja zewnętrzna może być również przeprowadzona przez wyznaczoną przez ten organ
osobę.
§ 8.
1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia, w terminie co najmniej 30 dni przed
planowanym rozpoczęciem ewaluacji, dyrektora szkoły lub placówki oraz organ prowadzący
szkołę lub placówkę o zamiarze przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej, jej terminie i
zakresie.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie ewaluacji
zewnętrznej w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, ewaluacja
może rozpocząć się w terminie 14 dni od dnia upływu terminu określonego w
zawiadomieniu. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny niezwłocznie zawiadamia dyrektora
szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o zmianie terminu ewaluacji
zewnętrznej.
§ 9.
1. Ewaluację zewnętrzną przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia
zawierającego:
1) datę wydania i numer upoważnienia;
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2) podstawę prawną przeprowadzenia ewaluacji;
3) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej ewaluację;
4) nazwę i siedzibę szkoły lub placówki;
5) zakres ewaluacji;
6) terminy rozpoczęcia i zakończenia czynności ewaluacji w szkole lub placówce;
7) pieczęć i podpis organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
2. Zespół lub osoba wyznaczeni do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej przedstawiają na
zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady
pedagogicznej - na zebraniu z udziałem dyrektora, nauczycieli i osób niebędących
nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki - zakres i harmonogram
ewaluacji.
3. Przeprowadzenie w szkole lub placówce czynności ewaluacji zewnętrznej nie może
zakłócać pracy szkoły lub placówki.
4. Czynności ewaluacji zewnętrznej przeprowadzane w szkole lub placówce nie powinny
trwać dłużej niż 5 dni w ciągu kolejnych dwóch tygodni.
5. Jeżeli ze względu na organizację pracy szkoły lub placówki nie jest możliwe
przeprowadzenie czynności ewaluacji zewnętrznej w terminie, o którym mowa w ust. 4,
czynności te przeprowadza się w terminie 5 dni w ciągu kolejnych trzech tygodni.
6. Do czasu trwania czynności ewaluacji zewnętrznej, o których mowa w ust. 4 i 5, nie wlicza
się czasu trwania czynności, o których mowa w ust. 2.
§ 10.
1. Zespół lub osoba wyznaczeni do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej:
1) uzgadniają z dyrektorem szkoły lub placówki przebieg ewaluacji i podejmowane w jej
ramach czynności;
2) uzyskują od dyrektora szkoły lub placówki informacje o pracy szkoły lub placówki;
3) dokumentują czynności ewaluacji.
2. Osoby uczestniczące w ewaluacji zewnętrznej, w tym nauczyciele, uczniowie,
wychowankowie i ich rodzice oraz przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących
ze szkołą lub placówką, są wybierane przez zespół lub osobę wyznaczonych do
przeprowadzenia ewaluacji.
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§ 11.
1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przerwać ewaluację zewnętrzną w
przypadku powzięcia informacji o działaniach szkoły lub placówki mających wpływ na
wiarygodność wyników ewaluacji.
2. W przypadku przerwania ewaluacji zewnętrznej organ sprawujący nadzór pedagogiczny
niezwłocznie przekazuje dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu
szkołę lub placówkę pisemne powiadomienie o przerwaniu ewaluacji zewnętrznej i jego
przyczynach.
3. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o
którym mowa w ust. 2, może przekazać organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz
organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę pisemne stanowisko wobec przyczyn
przerwania ewaluacji zewnętrznej.
4. W przypadku przerwania ewaluacji całościowej organ sprawujący nadzór pedagogiczny
przeprowadza w szkole lub placówce ewaluację całościową w innym terminie.
5. W przypadku przerwania ewaluacji problemowej organ sprawujący nadzór pedagogiczny
przeprowadza w szkole lub placówce ewaluację całościową.
§ 12.
1. Zespół lub osoba, którzy przeprowadzają ewaluację zewnętrzną, przed sporządzeniem
raportu z ewaluacji, o którym mowa w ust. 2, przedstawiają wyniki i wstępne wnioski z
ewaluacji na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie
tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem dyrektora, nauczycieli i osób
niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki.
2. Zespół lub osoba, którzy przeprowadzają ewaluację zewnętrzną, sporządzają raport z
ewaluacji zawierający:
1) wyniki ewaluacji obejmujące opis działań szkoły lub placówki w zakresie badanych
wymagań;
2) wnioski z ewaluacji.
3. Raport z ewaluacji sporządza się w terminie 25 dni roboczych od dnia rozpoczęcia w
szkole lub placówce czynności ewaluacji zewnętrznej.
4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 kurator oświaty, przekazuje raport z ewaluacji dyrektorowi szkoły lub placówki oraz
organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę w terminie 7 dni roboczych od dnia
sporządzenia raportu.
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5. Raport z ewaluacji może zostać przekazany dyrektorowi szkoły lub placówki oraz
organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę za pośrednictwem elektronicznej skrzynki
podawczej w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i
1517).
6. Dniem zakończenia ewaluacji zewnętrznej jest dzień przekazania przez organ sprawujący
nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 - przez kuratora oświaty,
dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę raportu z
ewaluacji.
7. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania raportu z
ewaluacji, informuje radę rodziców, samorząd uczniowski i radę szkoły, jeżeli rada taka
została utworzona, o zakończeniu ewaluacji zewnętrznej i możliwości zapoznania się z
raportem z ewaluacji.
8. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania raportu z
ewaluacji, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o
którym mowa w § 7 ust. 2 - do organu sprawującego nadzór pedagogiczny i do kuratora
oświaty, pisemne, umotywowane zastrzeżenia dotyczące tego raportu.
9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w
przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 - wspólnie organ sprawujący nadzór pedagogiczny i
kurator oświaty, zajmują pisemne stanowisko wobec zastrzeżeń i przekazują je dyrektorowi
szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę w terminie 14 dni
roboczych od dnia ich otrzymania.
10. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń organ sprawujący nadzór
pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 - wspólnie organ sprawujący
nadzór pedagogiczny i kurator oświaty, dokonują zmian w raporcie z ewaluacji i przekazują
go dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę.
Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.
§ 13. Kontrola podejmowana przez kuratora oświaty, przewidziana w planie nadzoru
pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1, jest przeprowadzana z wykorzystaniem
arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 14.
1. Kontrola jest przeprowadzana przez osobę lub zespół wyznaczonych przez organ
sprawujący nadzór pedagogiczny.
2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia, w terminie co najmniej 7 dni przed
planowanym rozpoczęciem kontroli, dyrektora szkoły lub placówki oraz organ prowadzący
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szkołę lub placówkę o zamiarze przeprowadzenia kontroli przewidzianej w planie nadzoru
pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1, jej terminie i tematyce.
3. Kontrolę przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia zawierającego:
1) datę wydania i numer upoważnienia;
2) podstawę prawną przeprowadzenia kontroli;
3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli;
4) nazwę i siedzibę szkoły lub placówki;
5) tematykę kontroli;
6) terminy rozpoczęcia i zakończenia czynności kontroli;
7) pieczęć i podpis organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
4. Przeprowadzenie w szkole lub placówce czynności kontroli nie może zakłócać pracy szkoły
lub placówki.
5. Kontrola przewidziana w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1,
nie powinna trwać dłużej niż 2 dni.
§ 15.
1. Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli, zwana dalej "kontrolującym":
1) rzetelnie i obiektywnie ustala stan faktyczny;
2) zbiera niezbędne dowody stanowiące podstawę ustaleń kontroli;
3) zapewnia dyrektorowi szkoły lub placówki czynny udział w kontroli;
4) dokumentuje czynności kontroli.
2. Zebrane w toku kontroli dokumenty potwierdzające przebieg i wyniki czynności kontroli
stanowią akta kontroli.
§ 16.
1. Kontrolujący sporządza protokół kontroli, który zawiera:
1) nazwę szkoły lub placówki, jej siedzibę oraz imię i nazwisko dyrektora szkoły lub placówki;
2) nazwę i siedzibę organu sprawującego nadzór pedagogiczny, imię i nazwisko
kontrolującego oraz datę wydania i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
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3) terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbywały się
czynności kontroli w szkole lub placówce;
4) tematykę kontroli;
5) opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości, oraz zalecenia
wynikające z przeprowadzonych czynności kontroli wraz z terminem ich realizacji, o których
mowa w art. 55 ust. 4 ustawy;
6) pouczenie o prawie zgłoszenia przez dyrektora szkoły lub placówki zastrzeżeń do ustaleń
zawartych w protokole kontroli;
7) parafy kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu;
8) podpisy kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki oraz miejsce i datę podpisania
protokołu.
2. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden
egzemplarz kontrolujący przekazuje, za poświadczeniem odbioru, dyrektorowi szkoły lub
placówki w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontroli w szkole lub
placówce. Drugi egzemplarz protokołu kontroli kontrolujący włącza do akt kontroli.
§ 17.
1. Dyrektor szkoły lub placówki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w
terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienia dotyczące przyczyn odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez dyrektora szkoły lub placówki nie stanowi
przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego.
§ 18.
1. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu
kontroli, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne,
umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń organ sprawujący nadzór pedagogiczny może
zarządzić przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych.
3. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń organ sprawujący nadzór
pedagogiczny dokonuje zmian w protokole kontroli i przekazuje go dyrektorowi szkoły lub
placówki.
4. W przypadku nieuwzględnienia całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń organ
sprawujący nadzór pedagogiczny sporządza pisemne stanowisko wobec zastrzeżeń i
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przekazuje je dyrektorowi szkoły lub placówki w terminie 14 dni roboczych od dnia
otrzymania zastrzeżeń.
§ 19. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny wspomaga szkoły i placówki w szczególności
przez:
1) przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej organu
analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji
zewnętrznych i kontroli;
2) organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek;
3) przekazywanie informacji o istotnych zagadnieniach dotyczących systemu oświaty i
zmianach w przepisach prawa dotyczących funkcjonowania szkół i placówek.
§ 19a. Monitorowanie podejmowane przez kuratora oświaty, przewidziane w planie
nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1, jest przeprowadzane z
wykorzystaniem arkuszy monitorowania zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania.
§ 19b. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia, w terminie co najmniej 3 dni
przed planowanym rozpoczęciem monitorowania, dyrektora szkoły lub placówki o zamiarze
przeprowadzenia monitorowania przewidzianego w planie nadzoru pedagogicznego, o
którym mowa w § 20 ust. 1, jego terminie i zakresie
§ 20.
1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru
pedagogicznego, z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w
poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej
państwa, o których mowa w art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy.
2. Plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) liczbę ewaluacji całościowych oraz liczbę i zakres ewaluacji problemowych, planowanych
w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek;
2) liczbę i tematykę kontroli planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach
placówek;
3) zakres monitorowania, typy szkół i rodzaje placówek objętych monitorowaniem oraz ich
liczbę.
3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny podaje do publicznej wiadomości plan nadzoru
pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, przez zamieszczenie na stronie internetowej
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urzędu obsługującego organ sprawujący nadzór pedagogiczny w terminie do dnia 31 sierpnia
roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którego dotyczy ten plan.
4. W przypadku wprowadzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w
trakcie roku szkolnego zmian w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej
państwa oraz wytycznych i poleceniach, o których mowa w art. 60 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy,
kurator oświaty niezwłocznie dostosowuje plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w
ust. 1, do tych zmian i podaje go do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie
internetowej kuratorium oświaty.
§ 21. Kurator oświaty opracowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i
wychowania, w terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego, wyniki i wnioski z
nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym.
§ 22.
1. Dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi
stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:
1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości
pracy szkoły lub placówki;
2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub
placówki;
3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
a) diagnozę pracy szkoły lub placówki,
b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia
zawodowego,
c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad;
4) monitoruje pracę szkoły lub placówki.
2. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole
lub placówce za istotne w jej działalności.
3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki we
współpracy z nauczycielami, o których mowa w ust. 1, w szczególności:
1) analizuje dokumentację przebiegu nauczania;
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2) obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze
oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki.
§ 23.
1. Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru
pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły
lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem nauczycieli
i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, w
terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
2. Plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, jest opracowywany z
uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce
w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej
państwa, o których mowa w art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy.
3. Plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia;
2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów
prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej
działalności statutowej szkoły lub placówki;
3) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3;
4) plan obserwacji, o której mowa w § 22 ust. 3 pkt 2;
5) zakres monitorowania, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 4.
4. W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, dyrektor
szkoły lub placówki niezwłocznie informuje radę pedagogiczną, a w przypadku szkoły lub
placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - nauczycieli i osoby niebędące
nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, o wprowadzonych
zmianach.
§ 24. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu
rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady
pedagogicznej - na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które
realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego.
§ 25. Na platformie są gromadzone:
1) dane identyfikacyjne szkół i placówek:
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a) nazwa,
b) typ szkoły albo rodzaj placówki,
c) adres siedziby szkoły lub placówki oraz numer telefonu, numer faksu i adres strony
internetowej,
d) numer identyfikacyjny szkoły lub placówki w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów
gospodarki narodowej (REGON),
e) status publicznoprawny: szkoła lub placówka publiczna, niepubliczna szkoła artystyczna o
uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej albo szkoła lub placówka niepubliczna;
2) informacje o działalności szkół i placówek uzyskane w trakcie przeprowadzania ewaluacji
zewnętrznych od dyrektorów szkół i placówek oraz osób, o których mowa w § 10 ust. 2;
3) wyniki i wnioski z ewaluacji zewnętrznych, o których mowa w § 12 ust. 2;
4) informacje uzyskane w trakcie przeprowadzania kontroli przewidzianych w planie nadzoru
pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1, zawarte w arkuszach kontroli, o których
mowa w § 13;
5) informacje dotyczące zakresu i wyników kontroli prowadzonych w trybie działań
planowych, zgodnie z § 3 ust. 2, w szczególności opis ustalonego stanu faktycznego, w tym
ujawnione nieprawidłowości i zalecenia, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 5;
6) informacje dotyczące zakresu i wyników kontroli prowadzonych w trybie działań
doraźnych zgodnie z § 3 ust. 3;
7) informacje uzyskane w trakcie monitorowania przewidzianego w planie nadzoru
pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1, zawarte w arkuszach monitorowania, o
których mowa w § 19a.
§ 26.
1. Dostęp do platformy uzyskują w zakresie:
1) wykorzystania narzędzi nadzoru pedagogicznego do przeprowadzania ewaluacji, kontroli i
monitorowania oraz analizy danych dotyczących nadzoru pedagogicznego gromadzonych na
platformie i opracowania wyników - pracownicy urzędów obsługujących ministrów
sprawujących nadzór pedagogiczny i podległych im lub podporządkowanych jednostek
organizacyjnych lub organów, o których mowa w art. 53 ust. 1 i 2, art. 54 oraz art. 60 ust. 4 i
6 ustawy, oraz kuratoriów oświaty, wykonujący zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego,
koordynujący lub nadzorujący wykonywanie tych zadań;
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2) wykorzystania narzędzi nadzoru pedagogicznego w trakcie ewaluacji i kontroli
prowadzonej w szkole lub placówce do udzielenia informacji na pytania zawarte w tych
narzędziach - nauczyciele, uczniowie i rodzice;
3) wykorzystania narzędzi nadzoru pedagogicznego w trakcie ewaluacji i monitorowania
prowadzonych w szkole lub placówce do udzielenia informacji na pytania zawarte w tych
narzędziach - dyrektorzy tych szkół i placówek;
4) wyników nadzoru pedagogicznego w poszczególnych szkołach lub placówkach przedstawiciele organów prowadzących te szkoły lub placówki;
5) wyników nadzoru pedagogicznego w poszczególnych szkołach i placówkach prowadzonych
przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, których
prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego - przedstawiciele
jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły lub placówki.
2. W kuratoriach oświaty pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskują dostęp do
danych gromadzonych na platformie, dotyczących szkół i placówek, nad którymi nadzór
pedagogiczny sprawuje dany kurator oświaty.
§ 27.
1. Użytkownikami platformy mogą być osoby, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 1, 4 i 5.
2. Osobiste konto użytkownika jest tworzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania po otrzymaniu od podmiotów, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 1, 4 i 5,
następujących informacji dotyczących osoby, która ma być użytkownikiem platformy:
1) imię i nazwisko;
2) zajmowane stanowisko;
3) zakres zadań realizowanych z wykorzystaniem platformy;
4) służbowy adres poczty elektronicznej.
3. Użytkownik otrzymuje identyfikator (login) i hasło dostępu do platformy. Identyfikator
(login) i hasło dostępu mogą być używane wyłącznie przez użytkownika, któremu zostały
nadane.
4. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany hasła dostępu.
5. Użytkownik uzyskuje dostęp do platformy przez zalogowanie się z użyciem identyfikatora
(loginu) oraz hasła dostępu.

158

6. Identyfikacja użytkownika jest dokonywana automatycznie przez mechanizmy platformy
podczas logowania z użyciem identyfikatora (loginu) oraz hasła dostępu.
7. Osobiste konto użytkownika jest likwidowane przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania, po przekazaniu przez podmioty, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 1, 4
i 5, wniosku o likwidację osobistego konta użytkownika zawierającego informacje, o których
mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4.
§ 28.
1. Osobom, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 2 i 3, umożliwia się dostęp do platformy:
1) na terenie szkoły lub placówki - przez odblokowanie dostępu do narzędzi nadzoru
pedagogicznego przypisanych do danej ewaluacji, kontroli lub monitorowania;
2) poza terenem szkoły lub placówki - przez udostępnienie kodu PIN, za pomocą którego
osoby te uzyskują dostęp do narzędzi nadzoru pedagogicznego przypisanych do danej
ewaluacji, kontroli lub monitorowania; kod PIN składa się z co najmniej 4 znaków i jest
udostępniany na czas prowadzenia danej ewaluacji, kontroli lub monitorowania.
2. Odblokowania dostępu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz udostępnienia kodu PIN, o
którym mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje pracownik, o którym mowa w § 26 ust. 1 pkt 1,
wykonujący zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego.
§ 29.
1. Ustala się następujący wykaz stanowisk w urzędach obsługujących ministrów
sprawujących nadzór pedagogiczny i podległych im lub podporządkowanych jednostkach
organizacyjnych lub organach, o których mowa w art. 53 ust. 1 i 2, art. 54 oraz art. 60 ust. 4 i
6 ustawy, oraz kuratoriach oświaty, których zajmowanie wymaga kwalifikacji
pedagogicznych:
1) w urzędach obsługujących ministrów: wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy;
2) w kuratoriach oświaty:
a) kuratorzy oświaty oraz wicekuratorzy oświaty koordynujący pracę komórek
organizacyjnych, których statutowym zadaniem jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
b) kierownicy komórek organizacyjnych, których statutowym zadaniem jest sprawowanie
nadzoru pedagogicznego,
c) wizytatorzy i starsi wizytatorzy;
3) w specjalistycznych jednostkach nadzoru utworzonych na podstawie art. 53 ust. 1 lub 2
ustawy:
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a) dyrektorzy jednostek i inni pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze i wykonujący
statutowe i regulaminowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego,
b) wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy;
4) w jednostce organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw oświaty i
wychowania, o której mowa w art. 60 ust. 6 ustawy:
a) pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze i wykonujący statutowe i regulaminowe
zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego,
b) wizytatorzy i starsi wizytatorzy;
5) w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej sprawującym nadzór pedagogiczny nad
szkołami przy zakładach karnych i aresztach śledczych: wizytatorzy, starsi wizytatorzy i
główni wizytatorzy.
2. Na stanowiskach wymienionych w ust. 1, z wyjątkiem stanowiska kuratora oświaty, mogą
być zatrudnieni:
1) nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub
jednolite studia magisterskie, posiadający:
a) ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
b) co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub
zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
c) co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny
nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na
stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
2) nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w uczelni i
ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.
3. Osoby zatrudnione na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych, o których
mowa w ust. 1, do zakresu zadań których należy przeprowadzanie ewaluacji w szkołach i
placówkach, są obowiązane do odbycia, przynajmniej raz na 2 lata, doskonalenia w zakresie
ewaluacji organizowanego na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
4. Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska kuratora oświaty określa ustawa.
§ 30. Kurator oświaty oraz inne organy sprawujące nadzór pedagogiczny mogą zlecać
prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz, o których mowa w art. 60 ust. 9 ustawy,
osobom, które ukończyły studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i
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posiadają dorobek naukowy lub znaczący dorobek zawodowy w dziedzinie związanej z
przedmiotem badań lub ekspertyz.
§ 30a. Przepisy § 2 pkt 4, 6 i 9-11, § 3 ust. 1 i 4, § 4 i § 5 oraz § 22-24 stosuje się
odpowiednio do publicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez
samorząd województwa, powiat lub gminę.''
§ 31. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do
nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w art. 321 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z
2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).
§ 32. Osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowiskach
wymagających kwalifikacji pedagogicznych, o których mowa w § 29 ust. 1, z wyjątkiem
kuratora oświaty, spełniające wymagania określone w § 30 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. poz. 1270) zachowują prawo do zajmowania tych stanowisk.
§ 33. Kuratorzy oświaty opracują i przedstawią ministrowi właściwemu do spraw oświaty i
wychowania, w terminie do dnia 15 października 2017 r., wyniki i wnioski z nadzoru
pedagogicznego sprawowanego w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia poprzedniego roku
szkolnego.
§ 34. Plany nadzoru pedagogicznego opracowane na rok szkolny 2017/2018 na podstawie
dotychczasowych przepisów należy dostosować do przepisów niniejszego rozporządzenia w
terminie do dnia 15 września 2017 r.
c)

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego
Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który
przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w
której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób
niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, w
terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru dyrektor niezwłocznie informuje radę
pedagogiczną o wprowadzonych zmianach (§ 23 ust. 1, 4 rozporządzenia w sprawie
nadzoru pedagogicznego).
Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego nie określa procedury
wprowadzania zmian do planu nadzoru pedagogicznego. Jedynym warunkiem jest
„niezwłoczne” zapoznanie z nimi rady pedagogicznej. Wydaje się, że zmiany najlepiej
wprowadzić dodając aneks do planu nadzoru pedagogicznego. W aneksie powinna
znaleźć się informacja, w którym elemencie planu następuje zmiana i na czym ona
polega. Aneks można przedstawić na planowanym wcześniej zebraniu rady
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pedagogicznej, uzupełniając jej porządek o zapoznanie z aneksem do planu nadzoru
pedagogicznego, lub zwołać zebranie zgodnie z obowiązującym regulaminem rady
pedagogicznej.

KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO I STATUTOWEGO
PRZEZ NAUCZYCIELI
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Tematyka kontroli

Terminy
Uwagi
kontroli
Prawidłowość i systematyczność wypełniania ........................ Dotyczy
dziennika lekcyjnego
każdego
nauczyciela
Prawidłowość realizacji zadań w zakresie
........................ Dla każdego
organizacji kształcenia uczniów
ucznia z
niepełnosprawnych
orzeczeniem
Organizacja pomocy psychologiczno........................ Dla każdego
pedagogicznej dla uczniów na podstawie
ucznia z
opinii poradni
opinią poradni
Przestrzeganie szkolnych zasad współpracy z ........................ Dotyczy
rodzicami
wybranych
nauczycieli wg
odrębnego
wykazu
Realizacja klasowych programów
........................ Dotyczy
wychowawczych
każdego
wychowawcy
WSPOMAGANIE NAUCZYCIELI

Lp.

1.

Forma
wspomagania
Szkolenia,
warsztaty

Zakres wspomagania

Uwagi

Tematyka
Dydaktyka:



........................

Ewaluacja programu nauczania
Innowacje pedagogiczne – pomysł,
opracowanie, realizacja, ewaluacja

Wychowanie/opieka:


Zagrożenie cyberprzemocą –
procedury postępowania,
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2.

Narady

Mediacje rówieśnicze – wspomaganie
w rozwiązywaniu konfliktów
rówieśniczych

Dydaktyka:




........................

Wdrażanie i realizacja podstawy
programowej, w tym „Warunków i
sposobu realizacji podstawy
programowej”
Nadzór pedagogiczny dyrektora
szkoły w kontekście reformy
programowej

Opieka / Wychowanie:


3.

Diagnoza
pracy szkoły

Dydaktyka / Wychowanie:




4.

Działania
rozwojowe

Zapewnienie poczucia
bezpieczeństwa małym dzieciom w 8letniej szkole podstawowej –
potrzeby małego dziecka, warunki
pracy szkoły, rola i zadania nauczycieli

Diagnoza efektywności pracy
wychowawczej po wprowadzeniu w
życie wniosków z nadzoru
pedagogicznego za miniony rok
szkolny (wg sposobu wykorzystania
wniosków ustalonego przez radę
pedagogiczną – art. 70 ust. 1 pkt 7
ustawy Prawo oświatowe)
Diagnoza zadowolenia uczniów z
wprowadzonych innych form
wychowania fizycznego

Zarządzanie:




........................

........................

Opracowanie szkolnej procedury
........................
wdrażania innowacji pedagogicznych
Diagnoza potrzeb szkoły i nauczycieli
w zakresie doskonalenia zawodowego
Opracowanie planu doskonalenia
zawodowego na rok szk. 2018/2019
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Dydaktyka:


Konkurs dla nauczycieli na innowację
pedagogiczną w zakresie nauczania
matematyki, przyrody i informatyki

OBSERWACJE
Lp.

Tematyka obserwacji

Termin

1.

Współpraca z rodzicami – przestrzeganie
szkolnych zasad, dokumentowanie

........................

2.

Samodzielność edukacyjna uczniów oraz
........................
kształtowanie umiejętności pracy w grupach

Uwagi
Dotyczy każdego
nauczyciela
Dotyczy
nowozatrudnionych
nauczycieli

MONITOROWANIE
Lp.
1.

Zakres monitorowania. Tematyka.
Dydaktyka:



2.

3.



Analiza
dokumentacji
zastępstw i
dziennika
lekcyjnego, analiza
wyników nauczania
za I półrocze

........................

Analiza
elektronicznych
zbiorów
bibliotecznych

Październik

Analiza
dokumentacji
wychowawcy,
ankieta dla
uczniów

Tworzenie przez nauczycieli banku
scenariuszy lekcji dla danego przedmiotu
do wykorzystania na zastępstwach za
nieobecnych nauczycieli (wg przyjętych
zasad)

Wychowanie:
Uwzględnienie w klasowych programach
wychowawczych zagadnienia
odpowiedzialnego korzystania z mediów
społecznych

Uwagi

........................

Efektywność zastępstw przedmiotowych
za nieobecnych nauczycieli,
Efekty działalności dydaktycznej

Zarządzanie:


Termin

…………………………………………………………………………
……………………………………
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(data przedstawienia planu radzie pedagogicznej)

(podpis dyrektora)

Terminy związane z arkuszem organizacyjnym
Zadanie

Termin

Kto wykonuje

Przekazanie projektu arkusza
organizacji do zaopiniowania
zakładowym organizacjom
związkowym

w terminach uzgodnionych z
dyrektor szkoły
przedstawicielami zakładowych
organizacji związkowych, nie
później niż do 9 kwietnia

Zaopiniowanie projektu arkusza
organizacji przez zakładowe
organizacje związkowe

10 dni od dnia otrzymania
przedstawiciel
arkusza organizacji, nie później zakładowych organizacji
niż do 19 kwietnia
związkowych

Przekazanie projektu arkusz
do 21 kwietnia
organizacji, zaopiniowanego przez
zakładowe organizacje związkowe,
organowi prowadzącemu szkołę

dyrektor szkoły

Przekazanie projektu arkusz
organizacji do zaopiniowania
organowi sprawującemu nadzór
pedagogiczny nad szkołą lub
przedszkolem

w terminach uzgodnionych
pomiędzy organem
prowadzącym a organem
sprawującemu nadzór
pedagogiczny, nie później niż
do 10 maja

przedstawiciel organu
prowadzącego szkołę

Zaopiniowanie projektu arkusza
organizacji szkoły lub przedszkola
przez organu sprawującego
nadzór pedagogiczny

w terminie 10 dni od dnia
otrzymania arkusza organizacji
szkoły lub przedszkola, nie
później niż do 20 maja

przedstawiciel organu
sprawującego nadzór
pedagogiczny nad
szkołą lub przedszkolem

Zatwierdza arkusz organizacji
przez organ prowadzący, po
uzyskaniu opinii organu
sprawującego nadzór
pedagogiczny nad szkołą

do 29 maja

przedstawiciel organu
prowadzącego szkołę

W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub
przedszkola do 30 września:



opinie zakładowych organizacji związkowych oraz organu sprawującego nadzór
pedagogiczny nad szkołą są wydawane w terminie 4 dni od dnia otrzymania zmian,
organ prowadzący szkołę zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od dnia
ich otrzymania.

W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły po 30
września, organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni
od dnia ich otrzymania.
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Organ prowadzący nie może określić wytycznych co do treści arkusza organizacyjnego,
ponieważ w orzecznictwie sądowym przesądzono, że wydawanie takich wytycznych co do
treści i zasad opracowania arkusza jest niezgodne z prawem (NSA w wyroku z 8 listopada
2013 r. I OSK 1747/13 stwierdził, że organ prowadzący nie może nakładać na dyrektorów
szkół dodatkowych obowiązków w procedurze tworzenia arkusza organizacyjnego.
Kompetencje dyrektora szkoły w zakresie zatrudniania pracowników są wyłączne i ingerencja
organu prowadzącego w tej dziedzinie jest bezprawna).
Przydział czynności a kwalifikacje nauczycieli
Dyrektor szkoły, jako pracodawca dokonuje oceny kwalifikacji nauczycieli zgodnie z
Rozporządzeniem MEN z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe, kurator oświaty
sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami, w ramach którego kontroluje m.in. posiadanie
przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych im zajęć (art. 51
ust. 1 pkt. 1, art. 55 ust. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1).
Kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny przy pomocy nauczycieli zatrudnionych na
stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty oraz w
urzędach tych organów lub podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych.
Nauczyciele ci mogą wydawać dyrektorom szkół zalecenia wynikające z przeprowadzonych
czynności wraz z terminem ich realizacji, natomiast dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania zaleceń, może zgłosić wobec nich zastrzeżenia do organu sprawującego nadzór
pedagogiczny.
Zmiana przydziału zajęć może uratować pełny etat
Jeżeli nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć nie będzie mógł realizować pełnego
pensum przedmiotu z uwagi na brak godzin, możliwe jest utrzymanie jego zatrudnienia w
pełnym wymiarze poprzez przydzielenie mu innych zajęć obowiązkowych, zgodnie z
kwalifikacjami.
Jeżeli nowy przydział zajęć wiąże się ze zmianą wymiaru pensum konieczna jest zgoda
nauczyciela na ich realizację.
Świetlica dobrym uzupełnieniem
Jeżeli nauczyciel nie ma kwalifikacji do prowadzenia zajęć z innego przedmiotu lub gdy
kwalifikacje takie posiada ale nie ma wolnych godzin takich zajęć, brakującą do pełnego
etatu część pensum można uzupełnić godzinami w świetlicy. W takim przypadku zmieni się
jednak tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela i konieczne będzie ustalenie tzw.
pensum łączonego.
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Jednolite zasady określania pensum łączonego
Od 1 września 2018 r. zasady ustalania wymiaru tzw. pensum łączonego tj. wymiaru zajęć
obowiązkowych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy zajęcia o różnym
wymiarze pensum, określone będą wprost w Karcie Nauczyciela. Zgodnie z art. 42 ust. 5c
Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2018 r. wymiar godzin zajęć w takim przypadku
ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów
realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym
wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się,
a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar
stanowią godziny ponadwymiarowe.
Przykładowy przydział godzin w świetlicy do pełnego etatu
Poniższa tabela prezentuje ile godzin w świetlicy należy przydzielić nauczycielowi, któremu
pozostało co najmniej ½ etatu przedmiotu ale nie więcej niż 17/18 godzin, aby był
zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć. Każda godzina przydzielona ponad określone w
kolumnie 3 pensum będzie godziną ponadwymiarową.
Wymiar etatu
przedmiotu

Dodatkowe godziny w
świetlicy

Wymiar pensum
łączonego

9/18

13/26

22

10/18

12/26

22

11/18

10/26

21

12/18

9/26

21

13/18

7/26

20

14/18

6/26

20

15/18

5/26

20

16/18

3/26

19

17/18

2/26

19
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Procedury oraz regulaminy dotyczące zarządzania
bezpiecznymi i higienicznymi pracy
i nauki
1.

4.

Istota bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki.
Pojęcie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki można zdefiniować jako ogół środków technicznych, organizacyjnych i
edukacyjnych (kształtowanie sposobu zachowania) służących zapewnieniu akceptowalnych społecznie (zgodnie z
prawem) warunków pracy i nauki poprzez eliminowanie lub minimalizowanie zagrożenia zdrowia lub życia osób
wykonujących pracę, uczących się lub przebywających na terenie szkoły w związku z udziałem w procesie dydaktycznowychowawczym.
2.
Kultura bezpieczeństwa.
Kultura bezpieczeństwa szkoły jest określona przez wartości i postawy w zakresie bezpieczeństwa, wspólne dla pracowników
szkoły i uczniów. Łączy w sobie kulturę społeczeństwa, która wyraża się poprzez społeczną reakcję na ryzyko i zachowania
niebezpieczne oraz kulturę bezpieczeństwa każdego członka społeczności szkolnej, która wyraża się w systemie wartości
i wewnętrznych normach dotyczących ryzyka i bezpieczeństwa oraz przyjęte założenia i wartości.
Celem kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy i nauki jest nakłanianie pracowników i uczniów do postępowania
nastawionego na ochronę zdrowia i życia swojego i współpracowników/kolegów.
Kształtowanie bezpiecznych postaw wymaga stałej koncentracji na zachowaniach pracowników i uczniów, na środowisku
fizycznym pracy i nauki oraz indywidualnych cechach pracowników i uczniów.
Czynniki wpływające na kształtowanie bezpiecznych postaw:
1) szkolenia, spotkania, pogadanki, akcje, wystawy,
2) motywowanie do aktywnego zaangażowania w zagadnienia bezpieczeństwa,
3) monitorowanie mające na celu wykrywanie zagrożeń oraz pogłębianie świadomości występujących zagrożeń.
Kształtowanie bezpiecznych postaw pracowników i uczniów to:
1) podejmowanie działań w każdym czasie,
2) świadomość pracowników i uczniów, że bezpieczeństwo zależy od nas samych,
3) proces ciągły nie okazjonalny,
4) osobista odpowiedzialność za sprawy bezpieczeństwa,
5) poczucie bezpieczeństwa jako zaspokajanie jednej z podstawowych potrzeb człowieka.
3.
Zarządzanie bezpieczeństwem.
Jest to działanie nastawione na zredukowanie ryzyka utraty zdrowia i życia w procesie pracy i nauki do akceptowanego
poziomu granicznego, a następnie, na utrzymaniu go na takim samym lub niższym poziomie poprzez:
– kształtowanie odpowiednich warunków pracy i nauki,
– poodejmowanie właściwych decyzji służących zapewnieniu pracownikom i uczniom właściwych warunków
(bezpiecznych) pracy i nauki.
Podstawowe zadania systemu zarządzania bezpieczeństwem:
– określenie wymagań obowiązujących przepisów prawnych i ustalenia wynikających z nich działań,
– identyfikacja występujących zagrożeń oraz analiza i ocena ryzyka na stanowiskach pracy i nauki,
– analiza przyczyn wypadków przy pracy, wypadków uczniów, zdarzeń prawie wypadków i chorób zawodowych,
– ustalanie celów i priorytetów działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
– ciągłe monitorowanie warunków bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie procedur okresowej oceny i
dokumentowanie zagrożeń,
– systematyczne przeprowadzania audytów i przeglądów okresowych systemu zarządzania oraz realizowanie
wynikających z nich działań korygujących.
Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki mają na celu :
4.1.
Troskę o bezpieczeństwo i odpowiednie warunki pracy i nauki.
1) Zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do nauki i pracy dla określonej liczby uczniów i pracowników.
2) Utrzymywanie budynków, pomieszczeń oraz terenu szkolnego w stanie zapewniającym bezpieczne warunki pracy i
nauki.
3) Utrzymywanie maszyn i urządzeń technicznych w takim stanie aby zapewniały bezpieczeństwo użytkowania i
uwzględniały zasady ergonomii. wyposażenie ich w niezbędne instrukcje obsługi.
4) Kontrola stanu budynków, wyposażenia, urządzeń technicznych i terenu szkoły.
5) Wyłączenie z użycia na zajęciach maszyn i urządzeń nie odpowiadających obowiązującym normom i przepisom lub
będących w stanie zagrażającym bezpieczeństwu.
6) Utrzymywanie w stałej sprawności sprzętu ochrony przeciwpożarowej.
7) Przeprowadzanie (zlecanie) okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i instalacji.
4.2.
Dbanie o bezpieczeństwo nauczycieli i pracowników szkoły.
1) Zapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym i zasadami ochrony przed zagrożeniami.

2)
3)
4)
5)

Przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Stosowanie środków zapobiegających chorobom zawodowym.
Kierowanie pracowników na badania lekarskie, niedopuszczanie do pracy bez aktualnych orzeczeń lekarskich.
Dostarczanie pracownikom niezbędnych środków do utrzymania higieny osobistej oraz środków do udzielania
pierwszej pomocy.
6) Dostarczanie pracownikom nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
7) Utworzenie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
8) Powołanie komisji bezpieczeństwa i higieny pracy jeżeli w szkole jest zatrudnionych więcej niż 250
pracowników.
9) Prowadzenie ewidencji wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
4.3.
Troskę o bezpieczeństwo uczniów i wychowanków.
1) Nadzorowanie działalności personelu szkoły na zajęciach lekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie stosowania
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
2) Kontrola organizacji zajęć i warunków pracy uczniów.
3) Ustalenie, przy współudziale rady pedagogicznej, przepisów wewnętrznych, które w warunkach danej szkoły są
niezbędne do utrzymania wymaganego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
4) Wprowadzenie niezbędnych regulaminów szkoły, pracowni, warsztatów i zajęć.
5) Spowodowanie zmiany miejsca lub czasu zajęć, odwołanie lub przerwanie zajęć w wypadku ujawnienia stanu
zagrożenia bezpieczeństwa uczniów lub innych osób.
6) Organizacja opieki zdrowotnej nad uczniami.
7) Prowadzenie ewidencji wypadków uczniowskich.
8) Organizacja edukacji uczniów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4.4.
Planowanie i profilaktyka.
1) Planowanie czynności i środków niezbędnych do pełnej realizacji ustalonych zasad bezpieczeństwa, higieny
pracy i nauki.
2) Wykonywanie zarządzeń i zaleceń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy i nauki.
3) Analizowanie samodzielnie lub przy współpracy komisji, wypadków uczniów i pracowników szkoły celem
ustalenia i stosowania skutecznych sposobów zapobiegania wypadkom w przyszłości.
4.5.
Przepisy w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki zgodnie z zasadą hierarchii źródeł prawa.
1) ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320),
2) ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z póź. zm.),
3) ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. jedn. Dz. U. 2009 r. Nr 178, poz. 1380),
4) ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U.
z 2018 r. , poz. 1376),
–
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (t. jedn.
Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),
–
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1166)
–
rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z 22.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
–
rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. tj. z 2016 r. poz. 2067),
–
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 01.12.1998 r. w sprawie bhp na stanowiskach
wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973),
–
rozporządzenie Rady Ministrów z 01.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy
pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870),
–
rozporządzenie Ministra gospodarki Pracy z 16.09.2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalania okoliczności
i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298),
–
rozporządzenie MP i PS z 07.01.2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 14,
poz. 80),
–
rozporządzenie Rady Ministrów z 20.06.2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 105, poz. 869),
–
rozporządzenie Ministra Zdrowia z 01.08.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych
i skutków tych chorób (Dz. U. Nr 132, poz. 1121),
–
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24.12.2002 r. w sprawie szczególnych zasad oraz trybu
uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty
wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (tj . Dz. U. z 2013 r. poz. 924),
–
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 972),

–

rozporządzenie Rady Ministrów z 02.09.1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704, zm. Dz. U.
z 2005 r. Nr 117, poz. 986),
–
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za
powierzone mienie (Dz. U. z 1996 r. nr 143, poz. 663),
–
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazów prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla
zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią (Dz. U. z 2017 r. poz. 796)
–
rozporządzenie MPIPS w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.
U. z 2000 r. nr 26, poz. 313 ze zm.)
–
rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1289)
–
regulamin pracy.
–
Wytyczne MEiN, MZ, i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z dnia 02.08.2021 r. w sprawie
przeciwdziałania COVID-19
5. Przykładowe akty wykonawcze do zapisów w Statucie Szkoły dotyczące bezpieczeństwa:
1)
INSTRUKCJE:
a) instrukcje bhp stanowiskowe:
– nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących,
– nauczyciel wychowania fizycznego,
– nauczyciel informatyki,
– nauczyciel bibliotekarz,
– nauczyciel praktycznej nauki zawodu,
– pracownik administracyjno-biurowy,
– pracownik obsługi,
b) instrukcje bhp przy obsłudze:
– komputera i drukarki,
– rzutnika pisma,
– telewizora i magnetowidu,
– urządzenia multimedialnego,
– kopiarki kserograficznej,
– drabin przenośnych,
c) instrukcje postępowania w razie:
– wypadku przy pracy,
– wypadku osoby pozostającej pod opieką szkoły,
– nagłego zdarzenia z udziałem ucznia/uczniów,
– rozpylenia środków obezwładniających i dusząco-łzawiących w szkole,
– otrzymania zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego,
– otrzymanie przesyłki niewiadomego pochodzenia.
2)
REGULAMINY:
a) regulaminy określające zasady bhp i nauki w klasopracowniach:
– informatycznej,
– chemicznej,
– fizycznej,
oraz w świetlicy, warsztatach szkolnych, bibliotece szkolnej itp.,
b) regulaminy korzystania z:
– sali gimnastycznej,
– sali do ćwiczeń siłowych,
– boisk sportowych przy szkole,
– multimedialnego centrum informatycznego,
– stołówki szkolnej,
– szatni,
c) regulaminy porządkowe:
– pełnienia dyżurów przez nauczycieli na korytarzach podczas przerw,
– pełnienie dyżurów przez uczniów,
d) regulaminy zorganizowanych wyjść poza teren szkoły:
uwaga: nie wystarczy sam regulamin wycieczek szkolnych, bowiem inne zasady będą
obowiązywały podczas:
– wycieczek pieszych,
– wycieczek autokarowych,
– lekcji w terenie,
– wyjść do kina, teatru, parku, ZOO, ogrodu botanicznego,

– wyjść na zawody sportowe,
– podróży miejskimi środkami komunikacji,
– przejazdu pociągami,
– zajęć „zielonej szkoły”,
– wyjść reprezentacji szkoły na konkursy, turnieje, olimpiady itp.
3)
PROCEDURY:
a) szkolenie pracowników szkoły i uczniów:
– w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (programy szkoleń, częstotliwość szkoleń, rejestry
szkoleń),
– doskonalenie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w zakresie udzielania pierwszej
pomocy oraz p.poż.,
– szkolenia zespołu wychowawców,
– szkolenia klas pierwszych oraz przeprowadzania lekcji wychowawczych z udziałem specjalistów
bhp i p.poż.,
b) ogólne bezpieczeństwo i higiena pracy:
– ocena, udokumentowanie i zapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym,
– przeciwdziałanie mobbingowi,
c)

kontrola warunków pracy i nauki:
plan kontroli,
protokoły kontroli (wnioski, zalecenia profilaktyczne i ich wykonanie),
analiza stanu warunków bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki (do wiadomości rady
Pedagogicznej i Rady Rodziców),
d) ochrona danych osobowych i dóbr osobistych:
– zarządzanie systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
– zarządzanie systemem monitoringu szkoły.
4)
POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ:
a) system funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej:
– Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego,
– wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za zwalczanie pożarów i ewakuację,
– zasady ewakuacji w razie zagrożeń w tym sprawozdania z jej przebiegu (ewakuacje próbne),
b) system funkcjonowania udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej:
– rozmieszczenie apteczek na terenie szkoły,
– wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy,
– wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za wyposażenie apteczek w niezbędne środki do
udzielania pierwszej pomocy.
–
–
–

I.

Cel procedury

Celem procedury jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy i nauki zgodnie z obowiązującymi
przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

II. Przedmiot i zakres procedury
Przedmiotem procedury są zasady oraz tryb postępowania podczas:
- zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki w obiekcie szkoły, pomieszczeniach i na stanowiskach pracy oraz
pomieszczeniach dydaktycznych
zapewnienia
profilaktycznej
ochrony
życia
i
zdrowia
pracowników
szkoły
i uczniów
- wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wypadków w drodze do/z pracy pracowników szkoły oraz wypadków osób
pozostających pod opieką szkoły
- organizacji szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
- realizacji zadań przez służbę bezpieczeństwa i higieny pracy

III. Terminy i definicje
ZS
D
ZK

Zespół Szkół
Dyrektor Zespołu Szkół
Zespół kierowniczy

DKI
DKG
SO
BHP
SD

Kierownik laboratorium
Kierownik gospodarczy
Specjalista do spraw osobowych
Pracownik służb BHP
Sekretariat Dyrektora

IV. Treść procedury
1. Bezpieczeństwo, higiena pracy i nauki

1.1. Obiekt szkoły podlega kontrolom pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
korzystania z niego zgodnie z:
a) §3 rozp. MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach,
b) art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane /kontrole okresowe: roczne i
pięcioletnie/,
c) art. 4 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
W zakresie określonym w pkt. 1.1 ppkt a i b D powołuje zarządzeniem Komisje Kontrolne.
Przewodniczący komisji odpowiada za przeprowadzenie kontroli oraz sporządzenie protokołu
pokontrolnego (załącznik nr 1, 2, 3). Komisja Kontrolna opracowuje wnioski pokontrolne i podpisuje
protokół.
Obiekt szkoły wyposażony jest w plany ewakuacyjne, umieszczone w widocznym miejscu, w sposób
zapewniający łatwy do nich dostęp. Drogi ewakuacyjne oznaczone są w sposób wyraźny i trwały oraz
umożliwiający szybkie wydostanie się pracowników i uczniów na otwartą przestrzeń.
DKG przechowuje dokumentację dotyczącą obiektu szkoły: książkę obiektu, książkę kontroli sanitarnej,
dokumenty konserwacji sprzętu przeciwpożarowego, pomiarów energetycznych, pomiarów
przeciwporażeniowych, pomiarów sprawności wentylacji, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.
1.2. Pomieszczenia pracy odpowiadają normom powierzchniowo-objętościowym, oświetleniowym,
wentylacyjnym, ochrony przed hałasem oraz zapewniają temperaturę +18oC. Stanowiska pracy urządzone
są zgodnie z zasadami ergonomii organizacji procesów pracy. Wyposażenie i umeblowanie jest zgodne z
rodzajem wykonywanej pracy. Zakupy wyposażenia i meblowania dokonywane są zgodnie z Procedurą
– Zakupy.
Na stanowiskach pracy znajdują się instrukcje bhp stanowiskowe (wykaz instrukcji stanowiskowych załącznik nr 4) oraz instrukcje bhp obsługi maszyn i urządzeń (wykaz instrukcji bhp obsługi maszyn i
urządzeń - załącznik nr 5) pozostających na ich wyposażeniu.
Instrukcje bhp stanowiskowe oraz instrukcje bhp obsługi maszyn i urządzeń przechowuje SD oraz
znajdują się do dyspozycji pracowników w bibliotece szkolnej.
Inspektor BHP w ramach szkoleń zapoznaje pracowników z w/w instrukcjami. Przeszkolony pracownik
potwierdza zapoznanie się z obowiązującymi na jego stanowisku dokumentami (załącznik nr 6).
Inspektor BHP przeprowadza okresowe oceny bhp pomieszczeń i stanowisk pracy (załącznik nr 7)
1.3. Pomieszczenia dydaktyczne zapewniają bezpieczne, higieniczne warunki pracy i nauki, zgodne z
normami oświetlenia, wentylacji i temperatury (minimum +18oC).

W pomieszczeniach dydaktycznych wywieszone są regulaminy określające zasady bezpieczeństwa,
higieny pracy i nauki oraz instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń pozostających na ich stanie.
Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych jest zgodne z zasadami ergonomii.
Zakupy wyposażenia i umeblowania pomieszczeń dydaktycznych dokonywane są zgodnie z Procedurą –
Zakupy.
1.4. Ilość pomieszczeń higieniczno- sanitarnych dostosowana jest do liczby zatrudnionych i uczących się.
Urządzenia higieniczno-sanitarne dla pracowników i uczniów są utrzymane w czystości i w stanie pełnej
sprawności technicznej.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracowników wyposażone są w niezbędne środki higieny
osobistej tj. papier toaletowy, papierowe ręczniki, płyn do dozowników do mycia rąk. DKG
systematycznie wyposaża te pomieszczenia w środki higieny osobistej określone wyżej.
1.5 Maszyny i urządzenia użytkowane na terenie szkoły posiadają:
a) ocenę minimalnych wymagań w zakresie bhp,
b) dokumentację techniczną i obsługi,
c) dokumentację przeglądów technicznych,
d) instrukcję bhp obsługi.
DKG przechowuje i udostępnia pracownikom:
- dokumentację określoną w pkt. 1.5. ppkt. a – d,
- deklarację zgodności i certyfikaty bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i wyposażenia.
Pracownicy obsługujący lub posługujących się maszynami i urządzeniami potwierdzają fakt zapoznania
się z w/w dokumentacją (załącznik nr 8)
DKG zapewnia bieżącą konserwację, serwisowanie, naprawy oraz remonty maszyn i urządzeń
pozostających na stanie szkoły, zgodnie z wymogami wynikającymi z dokumentacji technicznej i obsługi.
DKG z uszkodzonymi i niesprawnymi maszynami i urządzeniami postępuje zgodnie z Procedurą –
Nadzór nad infrastrukturą i środowiskiem pracy.
SO w aktach osobowych przechowuje świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do obsługi i dozoru
urządzeń energetycznych pracowników w stosunku do których są one wymagane.
1.6. DKG zapewnia przestrzeganie użytkowania substancji chemicznych ogólnego stosowania włącznie
z udostępnianiem kart charakterystyki tych substancji
2. Profilaktyczna ochrona życia i zdrowia pracowników i uczniów

2.1. D nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnych badań lekarskich. SO kieruje na badania
lekarskie pracowników szkoły zgodnie z terminami wskazanymi na zaświadczeniu oraz przepisami
obowiązującymi w tym zakresie (załącznik nr 9). SO prowadzi terminarz badań lekarskich pracowników
oraz badań dla celów sanitarno – epidemiologicznych (załącznik nr 10). Zaświadczenia o odbytych w/w
badaniach SO przechowuje w aktach osobowych pracowników.
Szkoła ma podpisaną umowę z Centrum Medycznym w sprawie opieki zdrowotnej nad pracownikami
szkoły.
2.2. Uczniowie szkoły pozostają pod szczególną opieką w zakresie ochrony życia i zdrowia podczas:
pobytu w szkole, praktyk zawodowych, zajęć praktycznych, zajęć pozalekcyjnych, zajęć krajoznawczo-

turystycznych, pracach na rzecz szkoły i środowiska. Uczniowie mają obowiązek zachowania
bezpieczeństwa we wszystkich pomieszczeniach oraz korytarzach szkoły zgodnie z obowiązującymi
regulaminami dotyczącymi korzystania z szatni. Uczniowie pełnią dyżur zgodnie z regulaminem dyżurów
uczniowskich.
Plan zajęć dydaktycznych jest tak skonstruowany, aby lekcje równomiernie rozkładały się na
poszczególne dni tygodnia, są w każdym dniu zróżnicowane i nie łączą się w kilkugodzinne bloki lekcji
z tego samego przedmiotu. Klasy w planie lekcji nie mają okienek (przerw). Wychowawcy klas,
instruktorzy praktycznej nauki zawodu na pierwszej lekcji nowego roku szkolnego zapoznają uczniów z
zasadami bezpiecznego uczestniczenia w zajęciach, ogólnych zasad poruszania się po drogach, zasadami
pełnienia dyżurów uczniowskich, zasadami zwalniania z lekcji wychowania fizycznego, regulaminem
wycieczek szkolnych, oraz dokonują właściwy wpis w dzienniku lekcyjnym. Nauczyciele
poszczególnych specjalności, zapoznają uczniów z regulaminami określającymi zasady bezpieczeństwa
w klasopracowniach informatycznych, salach gimnastycznych, oraz instrukcjami bezpiecznej obsługi
urządzeń, które będą używane przez uczniów podczas procesu dydaktycznego.
Zajęcia praktyczne uczniów odbywają się na podstawie zawartej umowy z zakładem przyjmującym
praktykantów. Umowa w sprawie odbywania praktyk zawodowych określa warunki odbywania praktyk
oraz zakres odpowiedzialności za uczniów odbywających te praktyki. Kierownik praktycznej nauki
zawodu przeprowadza systematyczne kontrole warunków i zasad bezpieczeństwa odbywanych praktyk.
Wszystkie zajęcia oraz przerwy między lekcjami odbywają się pod nadzorem nauczycieli a w przypadku
zajęć praktycznych instruktora. Zasady nadzoru nad uczniami podczas przerw określa „Regulamin
pełnienia dyżurów przez nauczyciela na korytarzach podczas przerw” z którym zapoznają się wszyscy
nauczyciele oraz potwierdzają podpisem fakt zapoznania się z regulaminem. Regulamin, o którym mowa
wyżej przechowuje SD oraz znajduje się do dyspozycji pracowników – nauczycieli w bibliotece szkolnej.
W przypadku nieobecności nauczyciela i braku możliwości zapewnienia zastępstwa, klasy kierowane są
do czytelni biblioteki szkolnej lub sali multimedialnej przy bibliotece . Nadzór nad uczniami sprawuje
nauczyciel bibliotekarz. Prace na rzecz szkoły i środowiska, uczniowie wykonują pod właściwym
nadzorem, w bezpiecznych warunkach oraz korzystają przy wykonywaniu tych prac z urządzeń, sprzętu
i środków ochrony indywidualnej odpowiednich do wykonywanych prac.
2.3. D zapewnia pracownikom i uczniom system pierwszej pomocy oraz środki do udzielania tej pomocy
w razie wypadku w szczególności:
a) wyznacza pracowników szkoły do udzielania pierwszej pomocy (nazwisko i imię, miejsce pracy,
telefon kontaktowy),
b) apteczki do udzielania pierwszej pomocy znajdują się w: sekretariacie szkoły, pokoju nauczycielskim,
pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, bibliotece szkolnej, centrum informatycznym, pracowni
chemicznej, sali do ćwiczeń siłowych, portierni szkoły, pokoju socjalnym nr 1 i 2 pracowników obsługi i
pomieszczeniu konserwatorów,
c) apteczki wyposażone są w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy,
d) przy apteczkach znajduje się instrukcja o zasadach udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz osób,
którym powierzono ich obsługę,
e) przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Osoby o których mowa w pkt. 2.3.c) na bieżąco kontrolują stan wyposażenia apteczek oraz informują
DKG o potrzebie i zakresie uzupełnienia tego stanu. DKG niezwłocznie dokonuje niezbędnych zakupów
brakujących środków do udzielania pierwszej pomocy i przekazuje je ww. osobom.

Wszyscy pracownicy szkoły zostali przeszkoleni w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy.
2.4. BHP w uzgodnieniu z D podejmuje działania dotyczące badań i pomiarów czynników szkodliwych i
uciążliwych na stanowiskach pracy i nauki. W odniesieniu do Szkoły badania i pomiary dotyczą natężenia
oświetlenia w pomieszczeniach pracy i pomieszczeniach dydaktycznych. Badania i pomiary wykonują
instytucje do tego upoważnione na podstawie wniosku BHP do D (załącznik nr 11).
BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzi stosowną dokumentację:
a) rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy,
b) karty pomiarów.
BHP z upoważnienia D informuje na bieżąco pracowników o wynikach tych badań ze szczególnym
uwzględnieniem stanowisk pracy, na których występują przekroczenia dopuszczalnych norm.
D podejmuje działania zmierzające do poprawy warunków pracy i nauki w stosunku do stanowisk na
których występują przekroczenia dopuszczalnych norm.
2.5. D nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku.
Stanowiska pracy, zakres wyposażenia, ilość, okres używalności określa „Tabela norm przydziału
środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego” stanowiącą załącznik do „Zasad
przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia”.
Dokumenty, o których mowa wyżej przechowuje SD oraz znajdują się do dyspozycji pracowników w
bibliotece szkolnej.
Bezpośredni przełożeni pracowników, którzy przy wykonywaniu czynności wymagających używania
środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia egzekwują ich używanie w procesie pracy.
DKG prowadzi „Karty ewidencyjne wyposażenia” (załącznik nr 12). Po wygaśnięciu stosunku pracy ww.
„Karty” DKG przekazuje SO w celu włączenia do akt osobowych pracownika.
BHP z upoważnienia D dokonuje okresowych kontroli używania przez pracowników podczas pracy
środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia.
Uczniowie odbywający praktykę w zakładach pracy, o ile jest wymagane, są wyposażeni przez
przyjmującego praktykantów w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.
Za wyposażenie i używanie podczas praktyk w/w ochron odpowiada nauczyciel – opiekun praktyki.
2.6. D podejmuje działania mające na celu ochronę zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach
pracy przy monitorach ekranowych zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności:
a) zapewnia zgodne z ergonomią ich wyposażenie,
b) zapewnia zgodne z normami oświetlenie i wentylację,
c) dostarcza i modyfikuje oprogramowania, którymi posługuje się pracownik podczas pracy,
d) przeprowadza systematyczne instruktaże stanowiskowe,
e) dba o ochronę wzroku pracowników poprzez profilaktyczne badania lekarskie w zakresie badań
okulistycznych oraz refunduje koszty zakupu okularów korekcyjnych.
Zasady refundacji kosztów, o których mowa w pkt. 2.6. ppkt. e) określa „Instrukcja postępowania w
sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych”.
Instrukcję postępowania przechowuje SD oraz znajduje się do dyspozycji pracowników w bibliotece
szkolnej.

Pracownik, który wykonuje pracę stałą przy monitorze ekranowym składa do D wniosek w sprawie
skierowania na badania lekarskie – kontrolne w zakresie badań okulistycznych (załącznik nr 13).
2.7. D podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi uznając, że takie działania lub
zachowania dotyczące pracownika lub pracowników mogą wywołać rozstrój zdrowia, mają wpływ na
stosunki międzyludzkie, atmosferę w pracy oraz negatywnie oddziałuje na ogół pracowników. W celu
przeciwdziałania mobbingowi, w szkole obowiązuje „Regulamin Wewnętrznej Polityki
Antymobbingowej” (WPA).
Regulamin WPA przechowuje SD oraz znajduje się do dyspozycji pracowników w bibliotece szkolnej.
Każdy pracownik szkoły jest zapoznawany z ww. dokumentem i podpisuje stosowne oświadczenie
(załącznik nr 14), które SO przechowuje w aktach osobowych.
2.8. W celu zapobiegania niepożądanym zdarzeniom i skutkom zdrowotnym związanych z zagrożeniami
zawodowymi występującymi w środowisku pracy lub sposobie wykonywania pracy D sporządził:
a) ocenę ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup pracowniczych,
b) dokumentację tego ryzyka.
Na podstawie oceny ryzyka zawodowego BHP z upoważnienia D na bieżąco prowadzi instruktaże mające
na celu:
- informowanie pracowników o ryzyku zawodowym występującym na ich stanowiskach pracy,
- określenie zasad ochrony przed zagrożeniami,
- stosowanie przez pracowników niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko.
Instruktaż dotyczący oceny ryzyka zawodowego odbywa się także podczas szkoleń bhp wstępnych i
okresowych pracowników szkoły.
Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego odbywać się będzie okresowo – co 4 lata.
Ryzyko zawodowe oceniane będzie zawsze w przypadku:
- tworzenia nowych stanowisk pracy,
- wprowadzania zmian organizacyjnych na stanowisku pracy,
- zmian w stosowanych środkach ochronnych,
Ocena okresowa lub w przypadkach określonych wyżej odbywać się będzie na wniosek BHP do D
(załącznik nr 15) i dokonywana będzie przez Komisję powołaną zarządzeniem przez D.
Zakres obowiązków Komisji oraz zasady postępowania określa „Instrukcja oceny ryzyka zawodowego
na stanowiskach pracy”.
Instrukcję, o której mowa wyżej przechowuje SD oraz znajduje się do dyspozycji pracowników w
bibliotece szkolnej.
Każdy pracownik zapoznany z oceną ryzyka zawodowego podpisuje stosowne oświadczenie (załącznik
nr 16), które SO przechowuje w aktach osobowych i ma obowiązek stosowania się do zaleceń D i BHP.
3. Zasady postępowania w razie wypadku przy pracy oraz choroby zawodowej

D podejmuje niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenia wypadkowe, zapewnia system
prawnej pomocy osobom poszkodowanym, zgodnie z zapisami ppkt. 2.3. niniejszej procedury, ustala w
przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadków, oraz stosuje odpowiednie środki
zapobiegające wypadkom.
Działania te określa „Instrukcja postępowania w razie wypadku przy pracy”.

Instrukcję postępowania, o której mowa wyżej przechowuje SD oraz znajduje się do dyspozycji
pracowników w bibliotece szkolnej. Pracownik który uległ wypadkowi przy pracy składa do D zgłoszenie
wypadku przy pracy (załącznik nr 17).
D systematycznie analizuje przyczyny wypadków przy pracy oraz na ich podstawie formułuje i stosuje
odpowiednie środki zapobiegające wypadkom. BHP z upoważnienia D prowadzi stosowną dokumentację
powypadkową oraz rejestr wypadków przy pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W razie rozpoznania u nauczyciela choroby zawodowej D ustala przyczyny powstania choroby, rozmiar
zagrożenia chorobą oraz podejmuje działania mające na celu ograniczenie czynników powodujących
powstanie choroby zawodowej i stosuje niezbędne środki zapobiegawcze.
D systematycznie analizuje przyczyny chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami
środowiska pracy i na podstawie wyników tych analiz stosuje właściwe środki zapobiegawcze.
BHP z upoważnienia D prowadzi stosowną dokumentację oraz rejestr zachorowań na choroby zawodowe
i podejrzeń o takie choroby zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zasady postępowania w razie wypadku w drodze do pracy i z pracy pracowników szkoły

BHP z upoważnienia D przeprowadza postępowanie powypadkowe w celu ustalenia charakteru wypadku,
jakiemu uległ pracownik szkoły w drodze do lub z pracy. Działania te określa „Instrukcja postępowania
w razie wypadku w drodze do pracy lub z pracy”.
Instrukcję postępowania, o której mowa wyżej przechowuje SD oraz znajduje się do dyspozycji
pracowników w bibliotece szkolnej. Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do/ z pracy składa do
D zawiadomienie o wypadku w drodze do/ z pracy (załącznik nr 18).
BHP prowadzi stosowną dokumentację dotyczącą wypadku w drodze do lub z pracy zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
5. Zasady postępowania w razie wypadku osoby pozostającej pod opieką szkoły

Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu
opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udziela
poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz informuje D.
D podejmuje działania mające na celu prawidłowy przebieg postępowania powypadkowego oraz ustalenie
przyczyn wypadku ucznia. Działania te określa „Instrukcja postępowania w razie wypadku osoby
pozostającej pod opieką szkoły”.
Instrukcję postępowania, o której mowa wyżej przechowuje SD oraz znajduje się do dyspozycji
pracowników w bibliotece szkolnej.
Każdy pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ma obowiązek niezwłocznie zgłosić do
D wypadek ucznia (załącznik nr 19).
BHP z upoważnienia D conajmniej dwa razy w roku przedstawia na Radzie Pedagogicznej informacje
dotyczące liczby wypadków uczniów, miejsca wypadków i rodzaju zajęć oraz rodzaju urazów.
D omawia dwa razy w roku z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków uczniów oraz
ustala środki niezbędne do zapobiegania im.
BHP prowadzi stosowną dokumentację dotyczącą wypadków osób pozostających pod opieką szkoły
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

D nie może dopuścić do pracy pracownika szkoły, do której wykonywania nie posiada on wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy.
D zapewnia przeszkolenie pracownika w dziedzinie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz
organizuje szkolenia okresowe w tym zakresie.
Proces szkolenia pracowników określają „Zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
w …………….. ……..”.
Zasady, o których mowa wyżej przechowuje SD oraz znajdują się do dyspozycji pracowników w
bibliotece szkolnej.
BHP prowadzi dokumentację szkoleń bhp .
BHP w uzgodnieniu z D na podstawie prowadzonej dokumentacji szkoleń bhp, mając na uwadze zapis
pkt 6 zdanie pierwsze, kieruje pracowników na szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
SO przechowuje w aktach osobowych pracowników szkoły zaświadczenia o ukończonych szkoleniach
bhp.
7. Zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Inspektor BHP posiada wymagane kwalifikacje, zgodne z obowiązującymi przepisami. Inspektor BHP
pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z zakresem
obowiązków, oraz podlega bezpośrednio D a w przypadku nieobecności D wszelkie sprawy związane z
bhp w szkole uzgadnia z zastępcą, któremu powierzono kierowanie szkołą na czas nieobecności D.
Inspektor BHP przedkłada D do zatwierdzenia coroczny plan kontroli z zakresu bhp (załącznik 20) oraz
z upoważnienia D konsultuje z pracownikami działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w
szczególności dotyczące:
a)
oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informuje
o tym ryzyku,
b)
przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
c)
wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
d)
wyznaczania pracowników do zwalczania pożarów i ewakuacji,
e)
szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Inspektor BHP dokonuje oraz przedkłada ZK okresowe analizy stanu bezpieczeństwa, higieny pracy i
nauki w szkole (załącznik nr 21).
Na podstawie ocen i analiz stanu bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki D formułuje wnioski i zalecenia
dotyczące zapobiegania i profilaktyki.
8. Inne zadania związane z realizacją nadzoru nad bezpieczeństwem

8.1. D każdorazowo w nowym roku szkolnym informuje Radę Rodziców Szkoły o zadaniach dotyczących
bezpieczeństwa uczniów w tym:
a) o obowiązujących procedurach postępowania w zakresie ochrony życia i zdrowia uczniów,
b) o planowanych kontrolach wewnętrznych z zakresu bhp.
D zapoznaje Radę Rodziców Szkoły z analizami stanu bezpieczeństwa w szkole w poprzednim roku
szkolnym.

8.2. W systemie zapewnienia życia i zdrowia pracowników i uczniów oraz ochrony mienia i budynku
szkoły przed zagrożeniami szczególne znaczenie ma funkcjonowanie obrony cywilnej.
W Szkole obowiązuje „Plan Obrony Cywilnej Zespołu Szkół”. Dokument, o którym mowa wyżej
przechowuje SD.
W celu realizacji zadań obrony cywilnej w Szkole powołane są:
1. Zespół Kierowania Obroną Cywilną.
2. Zespół koordynacyjny do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej.
3. Samodzielna Drużyna Ratownictwa Ogólnego.
4. Zespół kierowania procesem ewakuacji.
Plan Obrony Cywilnej Szkoły określa:
1. Charakterystykę lokalizacyjno- techniczną obiektu szkoły.
2. Ocenę zagrożeń okresu P i W i zamiar realizacji zadań OC.
3. Zadania dla Zespołu Kierującego.
4. Zasady prowadzenia akcji ratunkowej.
5. Instrukcję postępowania w przypadku podłożenia ładunku wybuchowego.
6. Plan ewakuacji.
7. Plan logistycznego zabezpieczenia działań.
8. Plan działań OC w procesie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej.
9. Instrukcję służby dyżurnej Punktów Alarmowania.
10. Instrukcję alarmową.
W obliczu zagrożeń szczególną rolę odgrywa szybkie i bezpieczne ewakuowanie pracowników, uczniów
i mienia szkoły.
W celu przeprowadzenia szybkiej i bezpiecznej ewakuacji, Plan Obrony Cywilnej określa:
1. Osoby kierujące procesem ewakuacji.
2. Funkcje w zespole ewakuacyjnym.
3. Główne zadania członków zespołu ewakuacyjnego podczas ewakuacji.
W ramach ćwiczeń obrony cywilnej w szkole przeprowadzane są 1 raz w roku szkolnym ewakuacje
próbne.
Plan Obrony Cywilnej Szkoły podlega stałej aktualizacji. Za aktualizację dokumentu odpowiada
nauczyciel przysposobienia obronnego wskazany przez D. Każda aktualizacja Planu Obrony Cywilnej
jest uzgadniana z D, pełniącym funkcję Kierownika Zespołu Obrony Cywilnej w Szkole.
V. Odpowiedzialność za stosowanie procedury
Punkt
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Legenda: O
- odpowiedzialny,
W
- współodpowiedzialny,
I
- informowany
D
- Dyrektor
ZK - Zespół kierowniczy
DKI - Kierownik laboratorium ( informatyczna obsługa szkoły)
DKG - Kierownik gospodarczy
SO - Specjalista do spraw osobowych
BHP - Pracownik służb BHP
1. INSTRUKCJA BHP
NA STANOWISKU NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
I UWAGI OGÓLNE:
1. Do pracy na stanowisku nauczyciel bibliotekarz może być dopuszczony pracownik, który posiada:
a) właściwy stan zdrowia potwierdzony świadectwem lekarskim,
b) szkolenie wstępne z zakresu bhp (ogólne i stanowiskowe) oraz aktualne szkolenie bhp okresowe,
c) wymagane kwalifikacje do pracy zgodne z przepisami prawa oświatowego.
II BEZPIECZNE WARUNKI PRACY SĄ ZAPEWNIONE GDY:
1. Pomieszczenia pracy są:
a) utrzymane w należytej czystości, w szczególności miejsca gromadzenia się kurzu,
b) właściwe oświetlenie (cała powierzchnia 300 1x),
c) dostateczne wietrzenie z zastosowaniem wentylacji naturalnej i grawitacyjnej,
d) właściwie ogrzewane w okresie jesienno-zimowym (minimum +18oC),
2. Pomieszczenia biblioteki wyposażone są w stabilne regały, w odległości nie mniejszej niż 70 cm między nimi.
3. Stanowisko pracy wyposażone jest:
a) w ergonomiczne siedzisko i biurko,
b) w stanowisko komputerowe spełniające minimalne wymagania dla stanowiska pracy przy monitorach
ekranowych,
c) przenośną drabinkę o wysokości 1,5 m.
4. Urządzenia higieniczno-sanitarne są:
a) dostępne i w stanie pełnej sprawności technicznej,
b) wyposażone w niezbędne środki czystości.
5. W miejscu do tego przeznaczonym i oznakowanym znajduje się prawidłowo wyposażona apteczka, z
umieszczonym wykazem osób przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz
instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
6. Podręczny sprzęt p.poż. (gaśnica) znajduje się w miejscu stałym, oznakowanym i znanym.
7. Drogi ewakuacyjne oznaczone są w sposób wyraźny i trwały oraz są drożne.
8. Nauczyciel bibliotekarz stale używa zgodnie z wykonywanymi czynnościami odzież roboczą (fartuch).
III ZAGROŻENIA NA STANOWISKU PRACY:
1. Zagrożenia techniczne wynikające z:
a) właściwości i cech wyposażenia biblioteki,
b) właściwości i cech używanych urządzeń przy wykonywaniu czynności nauczyciela bibliotekarza.
2. Zagrożenia organizacyjne wynikające z:

3.

4.

a) niezapewnienie bezpieczeństwa pracy w bibliotece,
b) niewłaściwej organizacji pracy poprzez wykonywanie czynności nauczyciela bibliotekarza w sposób
niebezpieczny dla pracownika (sięganie wyżej, układanie i zdejmowanie książek, przeciążenie regałów,
przemieszczanie się pomiędzy regałami, przemieszczanie się użytkowników biblioteki, wchodzenie i
schodzenie z drabinki).
Zagrożenia fizyczne:
a) upadek, potknięcie się,
b) zetknięcie z ostrymi nieruchomymi czynnikami materialnymi,
c) uderzenia, przygniecenia przez czynniki materialne,
d) zagrożenia związane z dźwiganiem i przenoszeniem ręcznym książek,
e) skaleczenie, zranienie,
f) upadek z wysokości,
g) porażenie prądem elektrycznym,
h) pył ze zgromadzonego księgozbioru,
i) pożar.
Zagrożenia biologiczne:
a) kontakt z chorymi użytkownikami biblioteki,
b) grzyby, pleśnie.

IV RYZYKO ZAWODOWE:
1.

Nauczyciel bibliotekarz na podstawie dokonanej przez pracodawcę oceny ryzyka zawodowego ma obowiązek:
a) stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko,
b) stosowania się do zasad ochrony przed zagrożeniami.

V PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przewietrzyć pomieszczenia biblioteki.
Sprawdzić stan przewodów zasilających, gniazd wtykowych.
Sprawdzić stan techniczny urządzeń, które będą używane podczas pracy.
Sprawdzić stan techniczny mebli, sprzętu, stabilności regałów.
Zapewnić właściwe oświetlenie na całej powierzchni pomieszczenia biblioteki.
Sprawdzić stan drożności dróg ewakuacyjnych.
Przygotować stanowisko pracy do wykonywania czynności nauczyciela bibliotekarza.

VI PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dbać o własny estetyczny wygląd.
Podczas prac porządkowych zawsze używać odzież roboczą (fartuch).
W celu sięgnięcia wyżej, zawsze używać sprawnej, właściwie ustawionej drabinki.
Przenosić, układać lub zdejmować książki, w sposób szczególnie bezpieczny.
Przestrzegać norm dźwigania.
Utrzymać ład i porządek w czasie zajęć bibliotecznych.
Stosować aktywizujące metody pracy oszczędzające aparat mowy.
W razie potrzeby wietrzyć pomieszczenia biblioteki.
Niezwłocznie przerwać zajęcia lub pracę oraz poinformować przełożonego, jeżeli powstanie stan zagrożenia
życia lub zdrowia w pomieszczeniach biblioteki lub ich otoczeniu.
10. Zgodnie z zasadami ewakuacji wyprowadzić osoby pozostające pod opieką z pomieszczeń biblioteki jeżeli
stan zagrożenia może narazić te osoby na niebezpieczeństwo.

11. Każdy zaistniały wypadek osoby pozostającej pod opieka niezwłocznie zgłosić przełożonemu, zabezpieczyć
miejsce wypadku i w miarę potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej.
12. Każdy zaistniały wypadek przy pracy niezwłocznie zgłosić przełożonemu, a miejsce wypadku pozostawić w
takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
VII CZYNNOŚCI ZABRONIONE:
Nauczycielowi bibliotekarzowi zabrania się:
1. Opuszczania miejsc pracy i pozostawiania bez nadzoru osoby pozostające w bibliotece, czytelni lub pod
opieką..
2. Rozpoczynania zajęć lub pracy, jeżeli pomieszczenia biblioteki lub stan znajdującego się w nim wyposażenia
stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników i pracownika.
3. Kontynuowania zajęć lub pracy, jeżeli w pomieszczeniach biblioteki, lub jej wyposażenie stwarza zagrożenie
dla bezpieczeństwa użytkowników i pracownika.
4. Używanie niesprawnych lub uszkodzonych urządzeń elektrycznych.
5. Podłączenia urządzeń elektrycznych do niesprawnej instalacji (zniszczona izolacja na przewodach, stłuczone
wtyczki lub gniazdka, wyrwane gniazdka, prowizorycznie podłączone przewody itp.).
6. Samodzielnego naprawiania uszkodzonego sprzętu elektrycznego i instalacji.
7. Podnoszenia, przenoszenia, dźwigania składników księgozbioru przekraczających swoim ciężarem
dopuszczalne normy.
8. Wchodzenia na krzesła, ławki, stoły lub parapety w celu sięgnięcia wyżej.
9. Przechowywanie w pomieszczeniach biblioteki przedmiotów nie stanowiących wyposażenia biblioteki.
10. Używanie otwartego ognia w pomieszczeniach biblioteki.
11. Kontynuowania zajęć lub pracy w razie powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia oraz w razie zauważenia
niepokojących objawów zdrowotnych.
12. Kontynuowania zajęć lub pracy po doznaniu urazu.
13. Podejmowania czynności w sytuacjach niebezpiecznych, które mogły by stać się przyczyną wypadku przy
pracy.
14. Dopuszczania do wykonywania czynności bibliotecznych osoby do tego nieupoważnione.
15. Wykonywanie pracy w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających bądź substancji
psychotropowych.
VIII CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nadzorować bezpieczne opuszczenie przez osoby pozostające pod opieką pomieszczenia dydaktycznego.
Uporządkować pomieszczenia biblioteki poprzez:
a) odłożenie w miejsce do tego przeznaczone książek i pomocy dydaktycznych,
b) ustawienie w ładzie i porządku mebli w pomieszczeniu dydaktycznym.
Sprawdzić prawidłowość ułożenia księgozbioru na regałach i ich stabilność.
Sprawdzić i wyłączyć spod napięcia stanowiska komputerowe w stali dydaktycznej.
Sprawdzić stan przewodów zasilających, gniazd wtykowych.
Uporządkować stanowisko pracy ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonej dokumentacji bibliotecznej.
Zamknąć okna.
Wyłączyć spod napięcia oświetlenie.
Zabezpieczyć pomieszczenie biblioteki poprzez zamknięcie drzwi wejściowych.

IX POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU, AWARII:
1.

W przypadku pożaru postępować zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz poleceniami osób
kierujących akcją ratowniczą.

2.
3.
4.

W przypadku awarii natychmiast zawiadomić przełożonego i (w razie potrzeby) właściwe służby ratownicze.
Wszystkie zauważone usterki i zagrożenia zgłosić przełożonemu.
W sytuacjach stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia niezwłocznie oddalić się z miejsca pracy,
powiadamiając przełożonego.

X POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU:
1.
2.

Każdy zaistniały wypadek osoby pozostającej pod opieką niezwłocznie zgłosić przełożonemu, zabezpieczyć
miejsce wypadku i w miarę potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłosić przełożonemu, a stanowisko pracy lub miejsce wypadku
pozostawić w takim stanie, w jakim zdarzył się wypadek.

XI UWAGI KOŃCOWE:
1.

2.

Nauczyciel bibliotekarz powinien posiadać świadomość, że zarówno rodzaj wyposażenia jak również
charakter czynności może narazić na niebezpieczeństwo doznania urazu, wypadku przy pracy lub wypadku
osób pozostających pod opieką.
Nauczyciel bibliotekarz ma obowiązek znać i stosować przepisy rozporządzenia MENiS z dnia 31.12.2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz.
69 z dn. 22.01.2003 r. ze zm.).

Opracował:
.......................

.........................., dnia............................

Zatwierdził:
..........................

2. INSTRUKCJA BHP
OBSŁUGI PRZENOŚNEGO RZUTNIKA PISMA
I UWAGI OGÓLNE:
1. Rzutnik może obsługiwać nauczyciel, który zapoznał się z instrukcją obsługi.
2. Urządzenie przeznaczone jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych.
3. Przenoszenie urządzenia dozwolone jest jedynie po odłączeniu od sieci, schłodzeniu i jeżeli typ rzutnika to
umożliwia, w pozycji złożonej.
4. Elementy optyczne należy czyścić przy użyciu jedynie delikatnych tkanin.
II ZAGROŻENIA PODCZAS UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA:
1. Nieumiejętne przenoszenie rzutnika może spowodować upadek.
2. Nieumiejętne użytkowanie rzutnika może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
3. Zasłanianie lub blokowanie wyjść wentylatorów może spowodować zbytnie nagrzanie się rzutnika i
poparzenie.
4. Stykanie się materiałów łatwopalnych, przewodów zasilających z nagrzewającymi się elementami może
spowodować pożar.
III
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:
Przygotować we właściwym, poręcznym miejscu materiały do prezentacji.
Ustawić rzutnik na stabilnej, twardej podstawie i pożądanej pozycji.
Sprawdzić stan kabla zasilającego, gniazda wtykowego oraz otoczenie wokół rzutnika.
Podłączyć rzutnik tak, aby kabel zasilający nie przecinał się z drogami komunikacyjnymi.
Upewnić się czy wentylatory działają prawidłowo.
Wyregulować kąt padania obrazu i ustawić ostrość.

IV
1.
2.
3.

CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY:
Czynności prezentacji wykonywać zgodnie z instrukcją obsługi.
W czasie dłuższej przerwy w prezentacji, rzutnik każdorazowo wyłączyć.
W sytuacji zauważenia nieprawidłowości w pracy rzutnika, natychmiast wyłączyć go i odłączyć od sieci.

V CZYNNOŚCI ZABRONIONE:
1. Nie wolno ustawiać rzutnika na zbyt małym i niestabilnym podłożu.
2. Nie wolno włączać rzutnika do gniazd bez bolca uziemiającego, do uszkodzonych gniazd wtykowych, z
uszkodzonym przewodem zasilającym.
3. Nie wolno używać przedłużaczy krótszych niż przewiduje to instrukcja obsługi.
4. Nie wolno podłączać kabla zasilającego, jeżeli będzie krzyżował się z drogami komunikacyjnymi.
5. Nie wolno użytkować rzutnika gdy został on upuszczony lub uszkodzony.
6. Nie wolno użytkować rzutnika jeżeli nie działa wentylator, rzutnik dymi lub niebezpiecznie się nagrzewa.
7. Nie wolno zasłaniać lub blokować wejść wentylatorów rzutnika, ani użytkować go w pobliżu źródeł ciepła,
wilgoci oraz wody.
8. Nie wolno dotykać lustra i płyty roboczej rzutnika gołymi palcami.
9. Nie wolno przenosić rzutnika z nieodłączonym przewodem zasilającym oraz przed ostygnięciem.
10. Nie wolno do czyszczenia rzutnika używać środków czyszczących w płynie lub aerozolu.
11. Nie wolno samodzielnie naprawiać rzutnika.
12. Nie wolno pozostawiać pracującego rzutnika bez nadzoru, ani udostępniać go osobom nieuprawnionym.

VI
1.
2.
3.
4.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY:
Wyłączyć i odłączyć rzutnik z zasilania.
Odczekać aż rzutnik ostygnie.
Założyć rzutnik zgodnie z instrukcją obsługi.
Ze szczególną ostrożnością przenosić rzutnik w miejsce do tego przeznaczone.

VII UWAGI KOŃCOWE:
1. Wszelkie zauważone usterki i zagrożenia w pracy rzutnika natychmiast zgłosić osobie odpowiedzialnej.
2. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłosić bezpośredniemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić
w takim stanie, w jakim zdarzył się wypadek.
3. Nauczyciel użytkujący rzutnik powinien wiedzieć, że niewłaściwe i nieumiejętne obsługiwanie urządzenia
może narazić na niebezpieczeństwo inne osoby.

Opracował:
...................

Zatwierdził:
...................

............................, dnia ...............................
3. INSTRUKCJA
POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY
I UWAGI OGÓLNE:
1.
W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie
zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwom
innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
2.
Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w pkt. 1, pracownik ma prawo
oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
3.
Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy
wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia
bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.
II OBOWIĄZKI PRACOWNIKA:
1.
Każdy pracownik szkoły ma obowiązek zdać i przestrzegać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przepisy przeciwpożarowe.
2.
Pracowni, który uległ wypadkowi, jeżeli jego stan zdrowia pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku
przełożonego.
3.
Informacja poszkodowanego o zaistnieniu wypadku może być przekazana:
a) ustnie;
b) w formie pisemnej (wzór w załączeniu).
4.
Pracownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub
zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym
im niebezpieczeństwie.
5.
Pracownik będący świadkiem wypadku ma obowiązek w miarę możliwości udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy
przedlekarskiej.
III OBOWIĄZKI PRACODAWCY:
1.
Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający:

a) dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych, dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych
urządzeń technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek
lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności.
2.
Pracodawca zarządzeniem powołuje zespół powypadkowy w składzie:
a) inspektor bhp,
b) pracownik lub pracownicy szkoły posiadający aktualne szkolenie z zakresu bhp.
IV PRZEPROWADZANIE POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO :
1. Zasady sporządzania protokołu powypadkowego.
V DOKUMENTOWANIE WYPADKÓW PRZY PRACY:
1.
Inspektor bhp nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy
sporządza część I statystycznej karty wypadku (w załączeniu).
2.
Statystyczną kartę wypadku sporządza się w dwóch egzemplarzach.
3.
Jeden egzemplarz statystycznej karty wypadku (część I) inspektor bhp, po podpisaniu przez dyrektora szkoły przekazuje
właściwemu urzędowi statystycznemu w terminie do 15 dnia roboczego miesiąca, w którym został zatwierdzony protokół
powypadkowy.
4.
Wypełnioną część II, statystycznej karty wypadku, inspektor bhp po podpisaniu przez dyrektora szkoły przekazuje do
urzędu statystycznego, o którym mowa w pkt. 3, nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu
powypadkowego.
5.
W szkole prowadzony jest rejestr wypadków przy pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami (w załączeniu).
6.
Rejestr prowadzi z upoważnienia dyrektora szkoły inspektor bhp.
7.
Protokół powypadkowy wraz z pozostałą dokumentacja powypadkowa pracodawca przechowuje przez 10 lat.
VI UWAGI KOŃCOWE:
1.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej instrukcji stosuje się odpowiednie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów
dnia 01.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870).
2.
Świadczenia należy pracownikowi w związku z wypadkiem przy pracy wynikają z ustawy z dnia 30.10.2002 r. o
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.).
3.
Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych
pracodawca może stosować kary określone w art. 108 Kodeksu pracy.
4.
Udowodnione stwierdzenie, że:
a) wyłączna przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego przepisów dotyczących ochrony życia i
zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
b) pracownik będąc w stanie nietrzeźwości przyczynił się w znacznym stopniu do powstania wypadku przy pracy.
Pozbawia pracownika możliwości otrzymania świadczenia z tytułu wypadku przy pracy.

Opracował:
..............................

..................................., dnia ........................................

Zatwierdził:
.................................

4. INSTRUKCJA
POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU OSOBY
POZOSTAJĄCEJ POD OPIEKĄ SZKOŁY
I UWAGI OGÓLNE:
1. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku osoby pozostającej pod opieką szkoły niezwłocznie:
a) zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną,
b) w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy przedlekarskiej,
c) powiadamia przełożonego.
2. Opieszałość lub zaniechanie wykonania czynności określonych w pkt. 1 oraz nieudzielanie pomocy w sytuacji
zagrażającej życiu i zdrowiu poszkodowanego jest naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych.
II POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA W RAZIE WYPADKU OSOBY POZOSTAJĄCEJ POD OPIEKĄ:
1. Jeżeli wypadek zdarzy się w czasie lekcji należy:
a) zapewnić poszkodowanemu opiekę i w miarę możliwości udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej,
b) zabezpieczyć miejsce wypadku w taki sposób aby wykluczyć zmianę położenia przedmiotów, narzędzi
lub urządzeń, które mogły być przyczyną wypadku,
c) usunąć z miejsca wypadku osoby postronne,
d) doprowadzić poszkodowanego do gabinetu lekarskiego (o ile jest to możliwe) a w razie urazu
wymagającego fachowej pomocy – wezwać pogotowie ratunkowe,
e) przed opuszczeniem klasy zapewnić nadzór nad pozostałymi uczniami,
f) niezwłocznie powiadomić o wypadku dyrektora lub wicedyrektora.
2. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie przerwy, należy:
a) zabezpieczyć miejsce wypadku poprzez usunięcie osób postronnych, wykluczenie zmiany położenia
przedmiotów lub urządzeń, które mogły być przyczyną wypadku,
b) zapewnić poszkodowanemu opiekę i w miarę możliwości udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej,
c) doprowadzić poszkodowanego do gabinetu lekarskiego, (o ile jest to możliwe), a w razie urazu
wymagającego fachowej pomocy – wezwać pogotowie ratunkowe,
d) przed opuszczeniem miejsca dyżuru zapewnić nadzór nad miejscem wypadku i uczniami,
e) niezwłocznie powiadomić o wypadku dyrektora lub wicedyrektora.
3. Jeżeli wypadek zdarzył się w godzinach wieczornych (bale, dyskoteki) należy postępować:
a) w zależności od zaistniałej sytuacji, mając na uwadze bezpieczeństwo pozostałych uczestników
imprezy,
b) wykonując czynności określone w pkt 2.
4. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie zajęć organizowanych poza obiektami szkoły (wycieczki, zawody,
imprezy, itp.) za wszystkie decyzje i czynności odpowiada:
a) kierownik wycieczki,
b) opiekun zawodów, imprezy itp., mając na uwadze ochronę życia i zdrowia poszkodowanego oraz
zasady postępowania opisane w pkt. 1.
5. Uwaga: dyrektor szkoły każdorazowo upoważnia do zabezpieczenia miejsca wypadku osobę sprawującą
opiekę nad poszkodowanym.
III ZAWIADOMIENIE O WYPADKU:
1. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
1) dyrektora szkoły,
2) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
3) rodziców (opiekunów) poszkodowanego,
4) organ prowadzący szkołę,
5) radę rodziców.

2.
3.
4.
5.

O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.
Zawiadomień, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 3-5 oraz pkt. 2-3 dokonuje dyrektor szkody.
Dyrektor szkoły w czasie swojej nieobecności upoważnia do zawiadomienia o wypadku wicedyrektora szkoły.

IV POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE:
1. Dyrektor szkoły po powzięciu wiadomości o wypadku osoby pozostającej pod opieką szkoły natychmiast
powołuje zespół powypadkowy.
2. W skład zespołu powypadkowego każdorazowo wchodzi:
a) inspektor bhp,
b) pracownik szkoły, przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Przewodniczącym zespołu jest inspektor bhp.
4. Jeżeli w składzie zespołu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w pkt. 2, w skład zespołu wchodzi:
a) wicedyrektor szkoły,
b) inny pracownik szkoły, przedszkolny w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. W tym przypadku przewodniczącym zespołu jest wicedyrektor szkoły.
6. Zadaniem zespołu powypadkowego jest przeprowadzenie postępowania powypadkowego oraz sporządzenie
dokumentacji powypadkowej, w tym protokołu powypadkowego.
7. Przeprowadzenie postępowania powypadkowego ma na celu zebranie wszystkich środków dowodowych
niezbędnych dla oceny stanu faktycznego poprzez ustalenie:
a) miejsca i godziny wypadku,
b) okoliczności związanych z wypadkiem,
c) świadków wypadku,
d) osoby sprawującej nadzór nad poszkodowanym w chwili wypadku,
e) rodzaju urazu,
f) innych okoliczności niezbędnych do oceny stanu faktycznego.
8. Wychowawca klasy, do której uczęszcza poszkodowany ma obowiązek udzielenia informacji o obecności lub
nieobecności poszkodowanego w szkole po wypadku.
9. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach
w toku postępowania powypadkowego.
V PROTOKÓŁ POWYPADKOWY:
1. Zespół po przeprowadzeniu postępowania powypadkowego sporządza protokół powypadkowy według wzoru
stanowiącego załącznik do instrukcji, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o
wypadku.
2. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się:
a) poszkodowanego pełnoletniego,
b) rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego.
3. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami postępowania
powypadkowego zaznajamia się jego rodziców (opiekunów).
4. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz, nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego
sporządzenia – dyrektor szkoły.
5. Dyrektor szkoły nie zatwierdzi protokołu powypadkowego jeżeli protokół ten nie odpowiada warunkom
określonym w rozporządzeniu o którym mowa w rozdz. VII pkt. 3.
6. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania
powypadkowego.

7.
8.
VI
1.
2.
3.
4.
VII
1.
2.
3.

4.

W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, o których mowa w Rozdz. V pkt 2 i 3,
mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu.
Zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu.
DOKUMENTOWANIE WYPADKÓW OSÓB POZOSTAJĄCYCH POD OPIEKĄ SZKOŁY:
W szkole prowadzony jest rejestr wypadków osób pozostających pod opieką szkoły.
Rejestr prowadzi z upoważnienia dyrektora szkoły inspektor bhp.
Rejestr prowadzi się według wzoru stanowiącego załącznik do instrukcji.
Protokół powypadkowy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową szkoła przechowuje przez 10 lat.
UWAGI KOŃCOWE:
Zastrzeżenia do protokołu, o których mowa w rozdz. V pkt 7 i 8 instrukcji rozpatruje organ prowadzący szkołę.
Organowi prowadzącemu i Kuratorowi Oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej instrukcji stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału 4,
rozporządzenia MENiS z dn. 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003 r. poz. 69) oraz przepisy dotyczące ustalania
okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.
Zgodnie z treścią § 51 w/w rozporządzenia, okoliczności i przyczyny wypadków osób pozostających pod
opieką szkoły oraz ustalenia dotyczące środków niezbędnych do zapobiegania im, będą jeden raz w roku
szkolnym omawiane z pracownikami szkoły.

Opracował:
.......................................

..................................., dnia .........................

Zatwierdził:
.........................................

3.1. REJESTR WYPADKÓW PRZY PRACY

Lp.

Imię i nazwisko
poszkodowanego

Miejsce i
data
wypadku

1

2

3

Stwierdzenie
Informacje
Data
czy wypadek
dotyczące
sporządzenia
jest
skutków wypadku
protokołu
wypadkiem
dla
powypadkowego przy pracy
poszkodowanego
(tak/nie)

4

5

6

Inne informacje,
niebędące danymi
Data przekazania
osobowymi, których
do Zakładu
zamieszczenie w
Ubezpieczeń
Liczba dni rejestrze wypadków
Społecznych
niezdolności
przy pracy jest
wniosku o
do pracy
celowe, w tym
świadczenie z
wnioski i zalecenia
tytułu wypadku
profilaktyczne
przy pracy
zespołu
powypadkowego
7
8
9

4.1. REJESTR WYPADKÓW OSÓB POZOSTAJĄCYCH POD OPIEKĄ SZKOŁY
Imię i nazwisko
(wskazanie klasy
lub innej
jednostki podziału
Lp.
organizacyjnego
osoby
pozostającej pod
opieką szkoły)
1
2

Data i
rodzaj
wypadku

3

Miejsce wypadku i Rodzaj urazu Okoliczności
rodzaj zajęć
i jego opis
wypadku

4

5

6

25

Udzielona
pomoc

Środki
zapobiegawcze,
wydane
zarządzenia

Uwagi

Podpis
dyrektora
szkoły

7

8

9

10

5. REJESTR ZACHOROWAŃ NA CHOROBY ZAWODOWE I PODEJRZEŃ O TAKIE CHOROBY

Imię i
Stanowisk
Data
nazwisko
o
zgłoszenia
pracownika
Lp
pracy/staż podejrzeni
chorego lub
.
na tym
a choroby
podejrzaneg
stanowisk zawodowe
o o chorobę
u
j
zawodową

1

2

3

4

Wnioski
w
Data
zakresie
wystawienia
poprawy
zawiadomieni
Imię i
Data
stanu
a o skutkach
nazwisko
Data i nr
Nazwa lub
rozwiązania
bhp, w
Data
Skutki
choroby
osoby
decyzji
numer
stosunku
przypadk
stwierdzeni
choroby
zawodowej
dokonujące
państwoweg statystyczn
pracy z
u gdy
a choroby
zawodowe do Instytutu
j wpisu
o inspektora y choroby
pracownikie choroba
zawodowej
j
Medycyny
/podpis
sanitarnego zawodowej
m / przejście powstała
Pracy
pracodawcy
na rentę
wskutek
/państwowego
/
pracy w
inspektora
tym
sanitarnego
zakładzie
pracy
5
6
7
8
9
10
11
12

6. INSTRUKCJA

POWIADAMIANIA W ZWIĄZKU Z NAGŁYM ZDARZENIEM DOTYCZĄCYM
OSÓB POZOSTAJĄCYCH POD OPIEKĄ SZKOŁY
1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:
„zdarzeniu”, rozumie się przez to:
a) doznanie groźnego urazu w wyniku wypadku ucznia/ów,
b) naganne zachowanie ucznia/ów /wulgarność, przemoc fizyczna i seksualna, agresja,
podżeganie do bójki, udział w bójce, wymuszanie, zastraszanie, wyzywanie, niszczenie
mienia szkolnego, posiadanie niebezpiecznych przedmiotów i substancji, palenie
papierosów i używanie otwartego ognia na terenie szkoły/,
c) znajdowanie się ucznia/ów pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji
psychotropowych,
d) zatrucie ucznia/ów w wyniku działań substancji i preparatów niebezpiecznych,
e) poważną niedyspozycję, omdlenie, zasłabnięcie, nagłą chorobę (itp.) ucznia/ów,
f) zakłócanie toku lekcji, naruszenie cielesności i godności nauczyciela lub innego
pracownika szkoły przez ucznia/ów, które wymaga podjęcia czynności, o których mowa w
pkt 1 i 2.
„czynnościach wykonanych po zdarzeniu”, rozumie się przez to:
a) powiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów ucznia/ów,
b) powiadomienie pogotowia, szpitala,
c) powiadomienie innych służb adekwatnych do rodzaju zdarzenia, o których mowa w pkt.
1.1.
„ustaleniach dotyczących pobytu ucznia/ów po zdarzeniu”, rozumie się przez to dokonanie
adnotacji:
a) uczeń/uczniowie przebywają w domu,
b) uczeń/uczniowie przebywają na pogotowiu (adres),
c) uczeń/uczniowie przebywają w szpitalu (adres),
d) uczeń/uczniowie przebywają w innym miejscu w związku z interwencją służb
porządkowych.
„osoba kierujących szkołą”, rozumie się przez to:
a) dyrektora szkoły,
b) wicedyrektorów szkoły.
„pracowników szkoły”, rozumie się przez to:
a) nauczycieli,
b) pracowników niepedagogicznych.
„rejestrze zdarzeń”, rozumie się przez to zeszyt znajdujący się w sekretariacie szkoły z
następującymi rubrykami:
a) lp.,
b) data i godzina zdarzenia,
c) rodzaj zdarzenia,
d) osoba/y poszkodowana/e lub uczestnicząca/e w zdarzeniu,
e) nazwisko i imię osoby zgłaszającej zdarzenie,
f) czynności wykonane po zdarzeniu,
g) ustalenia dotyczące pobytu ucznia/ów po zdarzeniu.
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2. Każdy pracownik szkoły ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu, o których mowa
w pkt. 1.1 osoby kierujące szkoła oraz odnotować w rejestrze zdarzeń, o których mowa w pkt. 1.6.
czynności i ustalenia, o których mowa w pkt. 1.2. i 1.3. niniejszej instrukcji.
Opracował:
..................
.........................dnia,.................................

Zatwierdził:
...................

7. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ROZPYLENIA ŚRODKÓW
OBEZWŁADNIAJĄCYCH I DUSZĄCO-ŁZAWIĄCYCH W SZKOLE
1. Do środków uznanych za niebezpieczne oraz zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, a które mogą
być rozpylone przez ręczne Miotacze Gazu w szkole należą:
Gaz CS – powoduje on łzawienie oczu, uczucie obecności ciała obcego pod powiekami, kichanie,
kaszel, ślinotok, ból skóry. Już bardzo krótkie przebywanie w zasięgu takiego gazu skutkuje
pierwszymi objawami.
Gaz biologiczny tzw. pieprzowy – jest bezwonny i nie ma indywidualnego smaku. wywołuje u
ludzi uczucie pieczenia, działa na wszystkie błony śluzowe i skórę w jej wrażliwych miejscach.
Działanie gazu występuje natychmiastowo. Nową generację tego gazu PRO SECUR można użyć
przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych np. przy silnym wietrze. Charakteryzuje się
bardzo dużym stężeniem środka obezwładniającego. Czas działania takiego gazu wynosi do 45
minut, działa także na osoby pod wpływem alkoholu i narkotyków.
2. W przypadku podejrzenia o rozpylenie takich lub innych toksycznych Środków Przemysłowych
(chlor, amoniak, cyjanowodór, fosgen, chlorowodór) należy:
– natychmiast powiadomić dyrektora szkoły,
– ewakuować ludzi z zagrożonego rejonu (szkoły),
– powiadomić Policję i Straż Pożarną,
– rozpocząć akcję ratowniczą,
– osoby biorące udział w akcji ratowniczej lub likwidowaniu zagrożenia muszą być
wyposażone w aparaty izolujące do ochrony dróg oddechowych oraz ubranie gazoszczelne,
– osoby poszkodowane wynieść ze skażonego środowiska,
– udzielić pierwszej pomocy porażonym TSP,
– zapewnić komfort termiczny i psychiczny.
3. Pierwsza pomoc
A. Zatrucie inhalacyjne:
– wynieść poszkodowanego ze skażonego środowiska,
– ułożyć w wygodnej pozycji półleżącej lub siedzącej,
– zapewnić spokój i całkowity bezruch (wysiłek może spowodować obrzęk płuc),
– chronić przed utratą ciepła,
– podawać tlen do oddychania,
– natychmiast wezwać lekarza,
– w razie utraty oddechu rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową.
B. Skażenie skóry:
– zdjąć skażoną odzież i obficie zmywać skórę woda bieżącą,
– nie stosować środków zobojętniających (alkalizujących),
– na oparzenia założyć jałowy opatrunek,

– wezwać lekarza.
C. Skażenie oczu:
– oczy płukać obficie woda przez 15 minut przy odwiniętych powiekach,
– konieczna pilna pomoc okulistyczna w każdym przypadku skażenia oczu.
D. Zatrucie droga pokarmową:
– nie wywoływać wymiotów,
– podąć do picia białka jaj kurzych albo mleko,
– nie podawać nic innego doustnie,
– w każdym przypadku transport do szpitala pod nadzorem lekarza w pozycji leżącej.
Gdy istnieje prawdopodobieństwo utraty przytomności transportować w ustabilizowanej
pozycji bezpiecznej „bocznej-ustalonej” (na bok).

Opracował:
...............................

Zatwierdził:
.................................

....................................., dnia .............................

8. ZASADY POSTĘPOWANIA PO OTRZYMANIU ZGŁOSZENIA O PODŁOŻENIU
ŁADUNKU WYBUCHOWEGO
1. Powzięcie informacji
Gdy usłyszysz słowa:
„podłożyłem ładunek wybuchowy – bombę” nie wpadaj w panikę, zachowaj spokój, postępuj według
poniższych wskazań:
– nie odkładaj słuchawki,
– powiadom natychmiast o zdarzeniu swoich przełożonych,
– upewnij się, że informacja o zdarzeniu dotarła do przełożonych,
– wszystkie informacje, które otrzymałeś podczas zgłoszenia, dokładnie przekaż przełożonym lub
policji,
– nie rozpowszechniaj samowolnie informacji o otrzymanym zgłoszeniu o podłożeniu bomby, może
to spowodować panikę wśród personelu oraz osób postronnych, utrudni działania policji oraz
ewentualną ewakuację,
– wykonuj polecenia przełożonych i funkcjonariuszy policji,
– bądź świadom, że przyjmując zgłoszenie stałeś się świadkiem zdarzenia i będziesz przesłuchany
przez policję.
 W przypadku otrzymania informacji po godzinach pracy lub poza miejscem pracy – uzyskane
informacje natychmiast przekaż osobiście lub telefonicznie ochronie zakładu, kierownictwu szkoły.
 Osobom przyjmującym zgłoszenie o podłożeniu ładunków wybuchowych nie wolno lekceważyć
żadnej informacji na ten temat i każdorazowo powinni powiadamiać o tym Policję, która z urzędu
dokonuje sprawdzenia wiarygodności każdego zgłoszenia.
2. Zasady postępowania kierownictwa po otrzymaniu informacji o podłożeniu ładunku
wybuchowego
Dyrektor szkoły – dokonuje analizy otrzymanej informacji i poodejmuje decyzję o:
– powiadomieniu policji o zagrożeniu, tel. 997 lub 112,

– ewentualnym przerwaniu lekcji w szkole,
– ewentualnym przeprowadzeniu ewakuacji pracowników i uczniów z obiektu,
– zabezpieczeniu dokumentów, baz danych (tajnych, poufnych) i innego mienia posiadającego istotną
wartość dla szkoły,
– przekazuje zarządzenia wykonawcze dla kierowników podległych komórek organizacyjnych.
Zawiadamiając dyżurnego oficera Policji, należy podać:
– treść rozmowy z osoba zgłaszająca o podłożeniu ładunku wybuchowego, którą należy prowadzić wg
wskazówek podanych w informatorze,
– miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może być ładunkiem wybuchowym,
– numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa oraz swoje imię i nazwisko,
– uzyskać od Policji potwierdzenie przyjętego zawiadomienia.
1. Do czasu przybycia Policji akcją kieruje Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
2. Kierujący akcją zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia, czy w tych
pomieszczeniach znajdują się:
– przedmioty, rzeczy, paczki, urządzenia itp., których wcześniej nie było, ślady przemieszczania
elementów wyposażenia pomieszczeń,
– zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów, rzeczy, urządzeń, które przedtem były w
pomieszczeniu oraz emitowane z nich sygnały (dźwięki mechanizmów zegarowych, świecące
elementy elektroniczne itp.).
3. Pomieszczenia ogólnodostępne, takie jak korytarze, klatki schodowe, korytarze, windy, toalety,
piwnice, strychy, oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu, powinny być sprawdzone przez
pracowników obsługi administracyjnej obiektu.
4. Zlokalizowanych przedmiotów, urządzeń, rzeczy, których (w ocenie użytkowników obiektu)
przedtem nie było, zachodzi podejrzenie, że mogą to być ładunki wybuchowe, nie wolno dotykać. O
ich umiejscowieniu należy natychmiast powiadomić kierującego akcja i Policję.
5. Kierujący akcją zapoznaje dowódcę grupy policyjnej z posiadanymi informacjami o zagrożeniu i
podjętymi w związku z tym przedsięwzięciami. Wskazuje miejsca zlokalizowanych przedmiotów,
rzeczy, urządzeń obcych i punkty newralgiczne w obiekcie.
6. Z chwilą przybycia policji realizuje decyzje podejmowane przez dowódcę grupy policyjnej i udziela
mu wszechstronnej pomocy.
7. Policjant kierujący akcją po zakończeniu działań przekazuje protokolarnie obiekt Dyrektorowi
szkoły.
8. Ewakuację prowadzi się w sposób zorganizowany za pomocą wcześniej opracowanych planów
ewakuacji, zgodnie z Planem Obrony Cywilnej.
2. Instrukcja dla osoby prowadzącej rozmowę telefoniczną z osobą informującą o fakcie
podłożeniu „bomby” w szkole
Pytania nie musza być zadawane w poniższej kolejności. Kolejność zadawania pytań jest w każdym
wypadku uwarunkowana charakterem i dynamiką prowadzonej rozmowy telefonicznej:
1. Czy Pan/Pani podłożył/a/ bombę?
2. Kiedy, o której godzinie bomba wybuchnie?
3. Gdzie jest w tej chwili bomba?
4. Jak bomba wygląda?
5. Jakiego typu jest ta bomba?
6. Co spowoduje wybuch bomby?

7. W którym miejscu bomba jest umieszczona?
8. Dlaczego Pan/Pani chce podłożyć bombę?
9. Skąd Pan/Pani telefonuje?
10. Gdzie Pan/Pani się w tej chwili znajduje?
11. Gdzie Pan/Pani mieszka?
12. Jak się Pan/Pani nazywa?
13. Napisać dokładne słowa groźby .........................................................
Płeć dzwoniącego ...............................................................................
Numer telefonu, z którego przyjęto zgłoszenie .................................
Godzina ..............................................................................................
Data ....................................................................................................
Czas rozmowy ...................................................................................
14. Po przeprowadzonej rozmowie telefonicznej należy według poniższego zestawu cech głosu ocenić
rozmówcę.
Głos dzwoniącego był według waszego odczucia – zaznacz :
iksin , yhcic, ikobęłg , ikbyzs, ywilparhc , ynlowop ,ycąinelpes , ynawotycskedop , ywoson , ynjokops
ęis
Spróbuj przypomnieć sobie – czy w tle rozmowy było słychać inne odgłosy – zaznacz je!
,yzrelat ,wócćutzs kęzrb ,aidar ,unofagem , bóso hcynni ysołg ,ewocrowd , ikyrbaf ,udałkaz , eworuib
szkła, muzyki, zwierząt , dobra słyszalność , połączenie lokalne, połączenie zamiejscowe , zakłócenia
zkła, muzyki, zwierząt , dobra słyszalność , połączenie lokalne, połączenie zamiejscowe , zakłócenia
na liniirozmówcy
Język
, uliczne, był
tramwaju
według, Ciebie
inne – zaznacz ?
ytorwz , enatyzcdo einezsołgz , ynargan , ynlanoiger ,yworawg ,yłaimuzorzein ,ynragluw ,ynlarutluk
enni , owozcezr ,einnyłp łiwóm ,enzcyzęjocbo
Ocena wieku – na podstawie głosu rozmówcy – zaznacz ?
yzcrats ,yłazrjod , yzcńeizdołm , ycęiceizd
Opracował:
....................................

Zatwierdził:
................................................

..............................., dnia....................................

9. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA PRZESYŁKI
NIEWIADOMEGO POCHODZENIA
W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia
z jakiegokolwiek innego powodu:
a) brak adresu nadawcy;
b) przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca budzącego podejrzenia.
należy:
a)
b)
c)
d)
e)

Nie otwierać przesyłki!
Umieścić przesyłkę w szczelnym worku plastikowym, szczelnie zamknąć.
Worek umieścić w drugim plastikowym worku, szczelnie zamknąć.
Paczki nie przemieszczać. Pozostawić ja na miejscu.
Powiadomić policję: 997 (komórka 112) lub straż pożarna 998.

Służby podejmą działanie:
W przypadku, gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakakolwiek podejrzana zawartość w
formie stałej (pył, kawałki, blok, galaretę, pianę lub inną) lub płynnej należy:
1. Nie naruszać tej zawartości: nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie wąchać, nie
powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu (wyłączyć systemy wentylacji i klimatyzacji,
zamknąć okna).
2. W miarę możliwości założyć rękawiczki.
3. całą zawartość umieścić w worku plastikowym, zamknąć go szczelnie.
4. Dokładnie umyć ręce.
5. Zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go szczelnie.
6. Ponownie dokładnie umyć ręce.
7. W przypadku braku odpowiednich opakowań należy unikać poruszania i przemieszczania
przesyłki.
Po przybyciu właściwych służb bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.

Opracował:
............................................

Zatwierdził:
.............................................

...................................., dnia .................................

10. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, HIGIENY PRACY I
NAUKI
I. Rodzaj pomieszczenia dydaktycznego: klasopracownia informatyczna
II. Wyposażenie pomieszczenia dydaktycznego:
1. Stanowiska komputerowe.
2. Stanowisko nauczyciela.
III. Dokumenty związane mające wpływ na bezpieczeństwo pracy i nauki:
1. Instrukcja bhp przy obsłudze komputera i drukarki.
IV. Zasady bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki:
1. W odniesieniu do stanowisk komputerowych:
1.1. Stanowiska komputerowe utrzymywane są w stanie zapewniającym pełna sprawność działania oraz
bezpieczeństwo pracy i nauki a w szczególności ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym.
1.2. W widocznym i łatwo dostępnym miejscu znajduje się instrukcja, o której mowa w pkt. III.1.
1.3. Stanowisko komputerowe wyłączone z użytkowania oznacza się w sposób wyraźny i zabezpiecza
przed uruchomieniem.
2. W odniesieniu do prowadzącego zajęcia:
2.1. Każde zajęcia odbywają się pod nadzorem nauczyciela.
2.2 Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się, że stan stanowiska
komputerowego, zewnętrznej instalacji elektrycznej, a także inne warunki środowiska nauki nie
stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa uczniów.
2.3 Prowadzący zajęcia dba o właściwe oświetlenie stanowisk komputerowych, ład i porządek w
pomieszczeniu klasopracowni oraz wietrzenie w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w
czasie zajęć.
2.4 Przed dopuszczeniem do zajęć uczniowie zaznajamiani są z zasadami i metodami pracy na
stanowiskach komputerowych, zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę przy wykonywaniu
czynności obsługowych.
2.5 Jeżeli pomieszczenie klasopracowni lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza
zagrożenie dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.
2.6 Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – niezwłocznie się je przerywa, odcina
napięcie od stanowisk komputerowych poprzez wyłączenie głównego bezpiecznika i wyprowadza
uczniów w bezpieczne miejsce.
2.7 O każdym stanie awaryjnym oraz w razie wypadku ucznia lub prowadzącego zajęcia niezwłocznie
zawiadamia się przełożonego.
2.8 Po zakończeniu zajęć nauczyciel nadzoruje bezpieczne opuszczenie przez uczniów pomieszczenia.
3. W odniesieniu do uczniów:
3.1 Uczeń może przebywać w klasopracowni informatycznej tylko w obecności nauczyciela.
3.2 Uczniowie do klasopracowni wchodzą po wyrażeniu zgody przez prowadzącego zajęcia, spokojnie,
bez przepychania i zajmują miejsce przy komputerze, które przydzielono im na początku roku
szkolnego.
3.3 Uczniom nie wolno wnosić do klasopracowni jedzenia, picia, zmiennego obuwia, odzieży
wierzchniej oraz sprzętu i urządzeń nie związanych z zajęciami.
3.5 Uczniom nie wolno dotykać przewodów zasilających, okablowania oraz samodzielnego usuwania
usterek i awarii.
3.6 Uczniom nie wolno rozkręcać i demontować obudowy oraz wyjmować jakichkolwiek części z
zestawów komputerowych.

3.7 Uczniowie mają obowiązek stosować się do poleceń prowadzącego zajęcia i bez jego zgody
uruchamiać zestaw komputerowy.
3.8 Uczniowie mają obowiązek przestrzegania zasad i metod obsługi komputerów zgodnie z
instruktażem prowadzącego zajęcia.
3.9 Uczeń ma obowiązek niezwłocznie poinformować prowadzącego zajęcia o usterkach i awariach
sprzętu.
3.10 Uczeń ma obowiązek niezwłocznie poinformować prowadzącego zajęcia o doznanych urazach lub
wypadku, które zdarzyły się podczas zajęć.
3.11 Uczniowie po zakończonych zajęciach sprzątają i porządkują swoje stanowisko pracy.
V. UWAGI KOŃCOWE:
1. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza opiekun pracowni (administrator).
2. Każdy uczeń ma założone swoje konto.
3. Każdy uczeń może się logować tylko na własne konto.
4. Nie wolno logować się na konta, które nie są przedmiotem zajęć.
5. Obowiązkiem ucznia jest przechowywanie plików zawierających ćwiczenia wykonywane na
zajęciach.
6. Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
7. Zabrania się korzystania z własnych nośników informacji (dyskietek, CD-R, itp.) oraz instalowania
programów i kopiowania plików do szkolnych komputerów bez uzyskania zgody nauczyciela.
8. Zabrania się kopiowania programów znajdujących się w klasopracowni.
9. Nie wolno wyjmować dyskietek ze stacji dysków, gdy świeci się lampka sygnalizująca prace
komputera.
10. Przed wyłączeniem komputera wyjmujemy dyskietki ze stacji dysków.
11. Każdy uczeń ma obowiązek dbać o powierzony mu sprzęt.
12. Uczeń, który zauważy dewastowanie, demontowanie, rozkręcanie lub wyjmowanie części z
zestawów komputerowych ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym fakcie
prowadzącego zajęcia.
13. Za wszelkie uszkodzenia wynikłe ze świadomego działania ucznia materialną odpowiedzialność
ponoszą rodzice.
14. Za wszelkie kradzieże części, okablowania i innych elementów zestawów komputerowych
odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Opracował:
...........................

Zatwierdził dnia:
.............................................

.................................., dnia ........................

11. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI DO ĆWICZEŃ SIŁOWYCH
I. Uwagi wstępne:
1.
Regulamin
określa
zasady
korzystania
z
sali
do
ćwiczeń
siłowych
w ...........................................................................................................
2. Określone w niniejszym regulaminie zasady korzystania z sali do ćwiczeń siłowych odnoszą się do
nauczycieli wychowania fizycznego, opiekunów organizacji szkolnych, instruktorów grup
pozaszkolnych, innych osób prowadzących zajęcia lub imprezy, oraz uczestników zajęć.
II. Zasady ogólne:
1.Sala do ćwiczeń siłowych jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do realizacji zajęć z wychowania
fizycznego.
2. Przebywanie na sali do ćwiczeń siłowych, zespołów ćwiczących dozwolone jest tylko w obecności
osób wymienionych w pkt. 1.2.
3. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń strój sportowy: koszulka, spodenki lub
dres, oraz miękkie obuwie.
4. Zasady korzystania z szatni przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu określa „regulamin
korzystania i użytkowania szatni w......................................”.
5. Ze względu na walory zdrowotne środowiska naturalnego z sali do ćwiczeń siłowych należy korzystać
tylko przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
6. Organizacje szkolne korzystają z sali do ćwiczeń siłowych za zgodą dyrektora szkoły i na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie.
7. Organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali do ćwiczeń siłowych po uprzednim zawarciu pisemnej
umowy z dyrektorem szkoły i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
8. Organizacje pozaszkolne za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu tracą prawo do korzystania z
sali do ćwiczeń siłowych.
9. Na sali obowiązuje zakaz wnoszenia telefonów komórkowych.
III. Zasady korzystania z sali do ćwiczeń siłowych dotyczące osób prowadzących zajęcia:
1. W czasie zajęć sportowych uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.
2. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i
wydolności ćwiczących.
3. Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z
wykonywania ćwiczeń informując o tym jego rodziców (opiekunów).
4. Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo
ćwiczących.
5. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń siłowych, odbywa się zgodnie z
zaleceniami prowadzącego, z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt.
6. Wszystkie urządzenia sali, oraz sprzęt do ćwiczeń, mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich
przeznaczeniem i pod nadzorem prowadzącego zajęcia.
7. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami.
8. Za stan urządzeń i sprzętu, oraz ich przydatność do ćwiczeń odpowiada prowadzący zajęcia.
9. Każde uszkodzone urządzenie lub sprzęt, prowadzący zajęcia ma obowiązek wyłączyć z użytkowania
w sposób uniemożliwiający niekontrolowane jego użycie.
10. Utrzymywanie porządku w sali do ćwiczeń siłowych, zapewnienie właściwego oświetlenia i
wentylacji należy do obowiązków prowadzącego zajęcia.
11. Pomieszczenie sali gimnastycznej wietrzy się w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w
czasie zajęć.

IV. Zasady korzystania z sali do ćwiczeń siłowych dotyczące uczestników zajęć:
1. Uczestnik zajęć może opuścić salę do ćwiczeń siłowych tylko za zgoda prowadzącego zajęcia.
2. Uczestnik zajęć ma obowiązek zgłoszenia prowadzącemu zajęcia wszelkie dolegliwości zdrowotne
uniemożliwiające udział w zajęciach.
3. Uczestnik zajęć ma prawo do odmowy wykonania ćwiczenia, jeżeli jego aktualna sprawność fizyczna
i wydolność to uniemożliwiają.
4. Uczestnik zajęć może przemieszczać sprzęt tylko za zgoda prowadzącego zajęcia.
5. Uczestnik zajęć wykorzystuje urządzenia i sprzęt tylko zgodnie z ich przeznaczeniem i za zgoda
prowadzącego zajęcia.
6. Uczestnik zajęć ma obowiązek natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia wszelkie uszkodzenia
sprzętu i urządzeń sali.
7. Przyrządy do ćwiczeń i sprzęt pomocniczy należy po zakończonych zajęciach zostawić w
oznaczonych miejscach.
8. Uczestnik zajęć zobowiązany jest przestrzegać poleceń prowadzącego zajęcia, dotyczących
szczególnie ładu, porządku i dyscypliny prowadzenia zajęć.
9. Każdy zespół korzystający z sali, zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po
zakończonych zajęciach.
10. Zapis pkt. 9 dotyczy także zaplecza sali do ćwiczeń siłowych, przez, które rozumie się szatnie i
umywalnie.
11. Uczestnik zajęć ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia prowadzącemu zajęcia każdego wypadku,
kontuzji lub innej dolegliwości powstałej w wyniku uczestnictwa w zajęciach.
V. Zasady bezpieczeństwa w czasie korzystania z sali do ćwiczeń siłowych:
1. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami.
2. Urządzenia i sprzęt wyposażone są w tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego ich
użytkowania.
3. Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania
ćwiczeń.
4. Prowadzący zajęcia organizuje ćwiczenia z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne
bezpieczeństwo ćwiczących.
5. Przemieszczanie sprzętu odbywa się z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa ćwiczących.
6. Urządzenia i sprzęt może być wykorzystywany tylko zgodnie z przeznaczeniem.
7. Uszkodzone urządzenia i sprzęt podlegają wyłączeniu z użytkowania.
8. Niedopuszczalne jest wydawanie uczestnikom zajęć sprzętu, którego użycie może stwarzać
zagrożenie dla zdrowia lub życia.
9. Korzystający z sali do ćwiczeń siłowych mają obowiązek dbać o ład i porządek.
10. Prowadzący zajęcia maja obowiązek dbać o właściwe oświetlenie i wentylację sali do ćwiczeń
siłowych.
11. Pokój nauczycieli wychowania fizycznego wyposażony jest w apteczkę zaopatrzoną w środki
niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
12. Podręczny sprzęt gaśniczy znajduje się w miejscu do tego przeznaczonym.
13. Plan ewakuacji z sali do ćwiczeń siłowych znajduje się w widocznym miejscu w sposób
zapewniający łatwy do niego dostęp.
14. Drogi ewakuacyjne z sali do ćwiczeń siłowych oznaczone są w sposób wyraźny i trwały.
15. Jeżeli pomieszczenie sali lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenie dla
bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.
16. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w trakcie prowadzenia zajęć, niezwłocznie się je
przerywa i wyprowadza uczestników zajęć w bezpieczne miejsce.

17. W przypadku wypadku osoby ćwiczącej, prowadzący zajęcia niezwłocznie zapewnia
poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczna, a w miarę
możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.
18. Prowadzący zajęcia niezwłocznie o zaistniałym wypadku uczestnika zajęć informuje dyrektora
szkoły.
VI. Uwagi końcowe:
1. Za rzeczy pozostawione na sali do ćwiczeń siłowych szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
2. Osoby sprzątające salę do ćwiczeń siłowych mają obowiązek niezwłocznego informowania
kierownika gospodarczego o zauważonych usterkach lub uszkodzeniach instalacji elektrycznej,
wyposażenia i innych elementów sali.
3. Sprzęt i urządzenia sali do ćwiczeń siłowych są dobrem społecznym – poszanowanie i troska o jego
dobry stan jest obowiązkiem wszystkich z niego korzystających.
4. Wszyscy użytkownicy sali zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp, zapisów w Statucie
Szkoły oraz Regulaminie Pracy.
5. Za realizację postanowień niniejszego regulaminu odpowiedzialni są wszyscy użytkownicy sali do
ćwiczeń siłowych.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ................................................

Opracował:
................................

................................, dnia...............................

Zatwierdził:
..................................

12. REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW PRZEZ NAUCZYCIELA NA KORYTARZACH
PODCZAS PRZERW
I. Regulamin określa zasady pełnienia dyżurów w ....................................
II. Uwagi ogólne:
1. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczycieli.
2. Miejsca oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym, są
odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich dostępem.
3. Pełniony dyżur jest czasem pracy nauczyciela.
4. Nieupoważnione zejście z dyżuru jest naruszeniem obowiązków pracowniczych i może skutkować
karami porządkowymi przewidzianymi w Statucie szkoły i regulaminie pracy.
5. Zamiana nauczyciela dyżurującego może nastąpić jedynie za wiedza i zgoda przełożonych.
III. Obowiązki o charakterze organizacyjnym:
1. Nauczyciel ma obowiązek pełnić dyżur w wyznaczonym miejscu według harmonogramu.
2. Nauczyciel ma obowiązek stawić się w jak najszybszym czasie, po dzwonku na przerwę w miejscu
pełnienia dyżuru.
3. Pełnienie dyżuru kończy się równocześnie z dzwonkiem na lekcję.
4. Nauczyciel pełniący dyżur ma obowiązek poruszać się po obszarze pełnienia dyżuru i zwracać uwagę
na wszelkie nieprawidłowości i zagrożenia mogące wynikać podczas przerwy.
5. Pełnienie dyżuru obejmuje równie z obszar łazienek i toalet dla uczniów oraz klatki schodowe.
IV. Obowiązki z zakresu bhp:
1. Nauczyciel pełniący dyżur ma obowiązek znać:
a) usytuowanie apteczki pierwszej pomocy oraz instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy,
b) plan ewakuacyjny z rejonu dyżuru oraz zasady ewakuacji,
c) zasady postępowania w razie pożaru, awarii i innych zagrożeń powstałych w rejonie dyżuru,
d) zasady postępowania w razie wypadku osoby pozostającej pod opieką szkoły,
e) zasady postępowania w razie wypadku w pracy,
f) miejsca szczególnie niebezpieczne w rejonie pełnienia dyżuru.
V. Zasady postępowania w czasie niebezpiecznych postaw uczniów:
1. Nauczyciel pełniący dyżur powinien:
a) unikać sytuacji niebezpiecznych i konfliktowych, które mogłyby narazić go na ryzyko wypadku,
b) właściwie do zaistniałej sytuacji reagować na zachowania uczniów,
c) niezwłocznie powiadomić przełożonych o zaistniałej sytuacji niebezpiecznej lub konfliktowej.
VI. Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia:
1. Nauczyciel pełniący dyżur powinien:
a) niezwłocznie wyprowadzić uczniów z rejonu zagrożenia w bezpieczne miejsce oraz powiadomić
przełożonych,
b) niezwłocznie powiadomić przełożonych o zauważonych w rejonie dyżuru usterkach oraz
uszkodzeniach, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo.
VII. Zasady postępowania w razie wypadku oraz pozostających pod opieką:
1. Nauczyciel pełniący dyżur powinien:
a) zapewnić poszkodowanym opiekę,
b) sprowadzić fachowa opiekę medyczną,
c) w miarę możliwości udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy,
d) zabezpieczyć miejsce wypadku,
e) ustalić świadków,
f) niezwłocznie powiadomić przełożonych o wypadku.
VIII. Zasady postępowania w razie wypadku w pracy:
1. Nauczyciel pełniący dyżur powinien:
a) niezwłocznie powiadomić przełożonych o wypadku jakiemu uległ w czasie wykonywania czynności
dyżurnych.
IX. Uwagi końcowe:
1. Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązani są wszyscy nauczyciele szkoły.
2. Nadzór nad postanowieniami niniejszego regulaminu sprawdzają osoby uprawnione.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ..................................................
Opracował:
.......................

Zatwierdził:
..................................

................................., dnia ....................................
13. CZĘSTOTLIWOŚĆ I CZAS TRWANIA SZKOLENIA OKRESOWEGO DLA
POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRACOWNIKÓW
w ....................................................................

Lp.

Stanowisko

forma
szkolenia

3.

Pracownik
dydaktyczny

4.

Pracownicy
administracyjnobiurowi

Kurs, seminarium,
samokształcenie
kierowane
Kurs, seminarium,
samokształcenie
kierowane
Kurs, seminarium,
samokształcenie
kierowane
Kurs, seminarium,
samokształcenie
kierowane

5.

Pracownicy obsługi

Instruktaż

1.

2.

Pracodawca i inne
osoby kierujące
pracownikami
Pracownik służby bhp,
osoba wykonująca
zadania służby bhp

Częstotliw
Pierwsze
Czas
ość
szkolenie
trwania
/minimum /okres rozpoczęcia
/minimum/
/
pracy/
16 h*

5 lat

6 miesięcy

32 h w tym
4h
ćwiczeń*

5 lat

12 miesięcy

8 h*

5 lat

12 miesięcy

8 h*

6 lat

12 miesięcy

8 h*

3 lata

12 miesięcy

*godzina lekcyjna = 45 minut
w uzgodnieniu z pracownikami
Zatwierdził:
...................................................

............................, dnia .............................

UWAGA: Dz. U. z 2018 r. poz. 2244 obowiązuje od 01.01.2019 r. i dotyczy szkoleń okresowych
pracowników zatrudnionych na stanowisku administracyjno-biurowym.

14. PLAN KONTROLI Z ZAKRESU BHP
W ROKU SZKOLNYM.................
Lp.

Temat kontroli

Sporządził:
..........................................

Termin realizacji

Uwagi o wykonaniu

Zatwierdził:
...................................................

............................. dnia....................................
PROTOKÓŁ Nr..............
KONTROLI PROBLEMOWEJ/WYCINKOWEJ* STANU BHP
w ........................................................................
Przeprowadzonej dnia ..................................... przez ......................................... inspektora bhp.
Kontrolę przeprowadzono z udziałem................................................................. funkcja
.........................................
1. Zakres kontroli:
..........................................................................................................................................
2. Realizacja wykonanych zaleceń, poleceń i wniosków organów nadzoru oraz kontroli, a także
zaleceń własnych:
..........................................................................................................................................
3. W czasie kontroli stwierdzono:
..........................................................................................................................................
4. Wydane zalecenia pokontrolne:
..........................................................................................................................................
....................................................................
(pieczęć i podpis inspektora bhp)
* niepotrzebne skreślić

...............................................................
(pieczęć i podpis Dyrektora)

PROTOKÓŁ Nr ..............
z kontroli na podstawie §3 rozporządzenia MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
1.
2.
3.
4.

Nazwa: adres szkoły:
Data poprzedniej kontroli:
Zalecenia pokontrolne:
Komisja w składzie:

dokonała w dniu ................................. kontroli szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i
higienicznych warunków korzystania z obiektu.
5. Stwierdzenie Komisji:
5.1. Teren szkoły ogrodzony:
tak/nie (właściwe zakreślić)
5.2 Na terenie szkoły zapewnione jest:
- właściwe oświetlenie:
tak/nie
- równa nawierzchnia dróg, przejść i boisk:
tak/nie
- instalacja do odprowadzania ścieków i wody deszczowej:
tak/nie
5.3 Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia terenu są zakryte odpowiednimi
pokrywami:
tak/nie
5.4 Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren szkoły zabezpieczone są w sposób
uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię. dojścia do szkoły i przejścia na terenie szkoły
są na bieżąco odśnieżane i posypywane piaskiem:
tak/nie
5.5 Plany ewakuacyjne szkoły umieszczone są w widocznym miejscu, w sposób zapewniający
łatwy do niego dostęp:
tak/nie
5.6 Drogi ewakuacyjne są drożne i oznaczone w sposób wyraźny i trwały: tak/nie
5.7 Sprzęt p.poż. jest sprawny i rozmieszczony we właściwych miejscach: tak/nie
5.8 Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymane w czystości i w stanie pełnej sprawności
technicznej:
tak/nie
5.9 W pomieszczeniach szkoły zapewnione jest właściwe:
- oświetlenie:
tak/nie
- wentylacja:
tak/nie
- temperatura co najmniej 18oC:
tak/nie
5.10 Sprzęt, z których korzystają uczniowie dostosowane są do wymagań ergonomii:
tak/nie
5.11 Sprzęt i pomoce dydaktyczne są sprawne i właściwie zabezpieczone: tak/nie
5.12 Szkoła nabywa wyposażenie posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty:
tak/nie
5.13 Schody wyposażone są w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed zsuwaniem się z
nich: tak/nie
oraz nie są śliskie
tak/nie
5.14 Miejsca pracy oraz pomieszczenia do których jest wzbroniony dostęp osobom
nieupoważnionym, są odpowiednio oznaczone i zabezpieczone przed swobodnym do nich
dostępem:
tak/nie
5.15 Pomieszczenia szkoły: pokój nauczycielski, centrum informatyczne, pracownia chemiczna,
pokój nauczycieli wychowania fizycznego, biblioteka szkolna wyposażone są w apteczki
zaopatrzone w środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania
tej pomocy: tak/nie
5.16 Nauczyciele przeszkoleni są w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej: tak/nie

5.17 W pracowniach szkolnych wywieszone są w widocznym i łatwo dostępnym miejscu
regulaminy określające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy: tak/nie
5.18 Urządzenia techniczne używane podczas procesu dydaktycznego wyposażone są w instrukcje
bezpiecznej obsługi:
tak/nie
5.19 Substancje i preparaty chemiczne używane podczas lekcji, posiadają karty charakterystyki:
tak/nie
5.20 Przestrzegane są okresy ważności substancji i preparatów chemicznych:
tak/nie
5.21 Substancje i preparaty chemiczne są odpowiednio zabezpieczone i przechowywane: tak/nie
6. Inne zapisy dotyczące przedmiotu kontroli:
6.1.
6.2.
6.3.
Stan techniczny instalacji:
- wodnej:
- kanalizacyjnej:
- grzewczej:
- wentylacyjnej:
7. Wnioski Komisji:
7.1 .................................................................................................................................
7.2 Mając na uwadze zapisy pkt. 7.1. Komisja stwierdziła, że wszystkie budynki oraz sprzęt szkolny
spełniają wymogi bezpieczeństwa do przeprowadzania zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
8. Data sporządzenia protokołu: ......................................................................................
9. Podpisy członków Komisji:
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
10. Adnotacja dyrektora szkoły: .........................................................................................

Data i podpis: ..................................................................................................

15. ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA, HIGIENY PRACY I NAUKI W......................
1. Temat/obszar objęty analizą: .......................................................................
2. Okres którego dotyczy analiza: ...................................................................
3. Dokumenty odniesienia (w załączeniu):
...........................................................
4. Wnioski wynikające z dokumentów odniesienia:
......................................................................
5. Działania profilaktyczne (zalecenia wynikające z analizy):
....................................................................................
6. Sporządził: ....................................
7. Data sporządzenia: .......................
8. Sprawdził: ....................................
9. Data sprawdzenia: .......................
10. Zatwierdził: .................................
11. Data zatwierdzenia: ....................
DOKUMENT ODNIESIENIA DO ANALIZY STANU BHP
1.
2.

Temat/obszar: ............................................................................................
Nazwa dokumentu: ....................................................................................
....................................................................................................................
3. Materiały na podstawie których sporządzono dokument odniesienia:
............................................................................................................
4.

Opis stanu faktycznego wynikającego z materiałów określonych w pkt. 3:
....................................................................................................................................................
Sporządził: ...................................
Data: ............................................

15.2. DOKUMENTY ODNIESIENIA DO ANALIZY BHP
1.

Mierniki (wskaźniki do analizy stanu bhp)
M1 – ilość wypadków przy pracy = max 2
W1 – wskaźnik wypadkowości przy pracy = 2%

ilośćwypadkówprzypracy
x100% 
ilośćpracownikówszkoly
2.

M2 – ilość wypadków uczniów = max 10
W2 – wskaźnik wypadkowości uczniów = 4%

ilkośćwypadkówuczniów
x100%
ilośćuczniówszkoly
3.

M3 – ilość apteczek wyposażonych w niezbędne środki = min. 11
W3 – wskaźnik dot. przewidzianego wyposażenia apteczek = 100%

ilośćapteczekwszkole
x100%
iloślośćapzekwyposazonychprawidlowo
4.

M4 – ilość przeprowadzonych ewakuacji próbnych = min. 1
W1 - wskaźnik przeprowadzonych ewakuacji = 100%

ilośćprzeprowadzonychewakuacji
x100%
ilośćzaplanowanychewakuacji
5.

M5 – ilość przeprowadzonych przeglądów bhp szkoły = min. 1
W5 – wskaźnik przeprowadzonych przeglądów = 100%

ilośćprzeprowadzonychprzegladów
x100%
ilośćzaplanowanychprzeglądów
6.

M6 – terminowość wykonywania badań lekarskich w badanym okresie = zgodnie z
terminami
W6 – wskaźnik terminowości wykonywania badań lekarskich = 100

iloscwykonanychbadanlekarskich
x100
iloscbadanzgodniezterminami
7.

M7 – ilość przeprowadzonych szkoleń wstępnych bhp pracowników nowo przyjętych do
pracy – wszyscy
W7 – wskaźnik szkoleń wstępnych pracowników = 100

ilośćpracowników, którzyodbyliszkoleniawstępne
x100
ilośćpracownikównowoprzyjętych

8.

M8 – ilość szkoleń uczniów w pierwszym dniu nauki – wszystkie klasy
W8 – wskaźnik szkoleń uczniów = 100

ilośćklaspierwszychprzeszkolonych
x100
ilośćklaspierwszych

Opracował:
.........................

Zatwierdził:
........................................

......................................, dnia ................................

16. SPRAWOZDANIE Z PRAKTYCZNEGO SPRAWDZENIA ORGANIZACJI I
WARUNKÓW EWAKUACJI
I.

II.

III.

Podstawa prawna:
1. art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229 ze zm.
2. §17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Ocena wstępna:
1. W dniu ................ przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji oraz
warunków ewakuacji w ..........................................
2. Przyjęte założenia do przeprowadzenia ewakuacji:
a) Sprawdzenie drożności dróg ewakuacyjnych.
b) Sprawdzenie znajomości procedur ewakuacji.
c) Utrwalenie wśród pracowników i młodzieży działań związanych z ewakuacją.
3. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie ewakuacji:
............................................................................................................
(Imię i nazwisko, stanowisko)
4. Osoba dokonująca oceny prawidłowości przeprowadzenia sprawdzenia organizacji i
warunków ewakuacji:
..............................................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko)
Charakterystyka ogólna obiektu:
1. Przeznaczenie obiektu i dane charakterystyczne obiektu:
1.1.
powierzchnia:
1.2.
wysokość:
1.3.
liczba kondygnacji:
1.4.
liczba klatek schodowych:
1.5.
liczba wyjść z obiektu:

1.6.

liczba osób mogących przebywać w obiekcie z uwzględnieniem
poszczególnych kondygnacji:
2. Warunki ewakuacji:
2.1 ilość wyjść ewakuacyjnych:
2.2 szerokość wyjść ewakuacyjnych:
2.3 kierunek otwierania drzwi:
2.4 na drogach ewakuacyjnych znajdują się palne elementy wyposażenia wnętrz
(wykładziny, boazerie z materiałów palnych, palne sufity podwieszane)
tak/nie
- jeżeli tak opisać ich zabezpieczenie p.poż. (deklaracje zgodności, certyfikaty
bezpieczeństwa) ....................................
2.5 dostępność kluczy do wszystkich wyjść z obiektu:
- oznakowanie:
- miejsce przechowywania:
- dostępność:
2.6 możliwość wyjścia na dach: szczebelki metalowe umocowane na stałe, właz
2.7 drożność dróg ewakuacyjnych:
- drożne
tak/nie
- szerokość korytarzy:
3. Oznakowanie obiektu pożarowymi znakami informacyjnymi, ostrzegawczymi i
ewakuacyjnymi:
3.1. oznakowane miejsca umieszczenia gaśnic
tak/nie
3.2. oznakowane miejsca szczególnie niebezpieczne
tak/nie
3.3 oznakowanie kierunki i wyjścia ewakuacyjne
tak/nie
3.4 oznakowane wyłączniki prądu i gazu
tak/nie

IV.

4. Wyposażenie obiektu w urządzenia pożarowe:
4.1 Sieć hydrantów:
- liczba hydrantów:
- stan i kompletność hydrant ów:
- ostatnie badanie hydrantów oraz ich wynik:
4.2 Urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych:
- lokalizacja:
- sposób uruchamiania:
4.3 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego:
- sposób i czas załączenia:
- protokoły z ostatniego sprawdzenia:
4.4 Gaśnice:
- liczba sztuk:
- rodzaj:
- rozmieszczenie:
- data ostatniej konserwacji:
Dokumenty i procedury dotyczące ochrony przeciwpożarowej:
1. Dokumenty związane z ochrona przeciwpożarową:
1.1.
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
tak/nie
1.2.
instrukcje postępowania na wypadek pożaru
tak/nie
1.3.
instrukcja ewakuacji
tak/nie
1.4.
instrukcje określające zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
tak/nie

2. Inne dokumenty wynikające z przepisów prawa budowlanego, mające wpływ na
bezpieczeństwo użytkowników:
a) kontrola stanu technicznego obiektów
b) kontrola stanu technicznego przewodów kominowych (wentylacyjnych)
2.1.
termin ostatniego przeglądu instalacji elektrycznej:
2.2.
termin ostatniego przeglądu instalacji odgromowej:
3. Przeglądy dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu po
przerwie w działalności trwającej co najmniej 2 tygodnie
3.1. data ostatniego przeglądu:
4. Plany ewakuacji obiektu:
4.1 rozmieszczenia: zgodnie z przepisami w widocznym miejscu
4.2 dostępność: rozmieszczone w miejscu widocznym, łatwo dostępne.
5. Pracownicy wyznaczeni do zwalczania pożaru i ewakuacji:
– liczba pracowników:
– przygotowanie praktyczne: Szkolenie dla pracowników wyznaczonych do
wykonywania zadań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
6. Ewakuacja próbna obiektu:
6.1. data ostatniej ewakuacji próbnej:
V.
Sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji:
1. Prawidłowość ogłoszenia alarmu i rozpoczęcia ewakuacji
1.1. sposób przekazania informacji pracownikom oraz jej prawidłowość: Sygnał
dźwiękowy – zgodny z przepisami i Planem Obrony Cywilnej.
2. Ocena zachowania się pracowników po ewakuacji:
2.1.
zgodność postępowania z wymaganiami wynikającymi z instrukcji
bezpieczeństwa oraz instrukcji ewakuacji: postępowano zgodnie z instrukcją
2.2.
prawidłowość pozostawienia pomieszczeń: część pomieszczeń pozostawiono
zamkniętych, na Sali gimnastycznej pozostawiono otwarte okna
2.3.
prawidłowość prowadzenia ewakuacji: zgodnie z zapisem pkt. 8.1; 8.2
2.4.
znajomość wyznaczonych rejonów dla osób ewakuowanych: pracownicy i
osoby funkcyjne znali rejony i drogi ewakuacyjne. Uczniowie sprawnie
przemieścili się w wyznaczone miejsca. Raporty do kierowników rejonów
zdawane były ze znacznym opóźnieniem.
3. Ocena zachowania się pracowników po ewakuacji w wyznaczonych rejonach:
3.1 sprawdzono stan osób ewakuowanych
tak/nie
3.2 sprawdzono ewidencję osób pozostających
tak/nie
4. Ocena pracowników odpowiedzialnych za likwidację zagrożenia:
4.1 gaszenie ewentualnego pożaru: sprzęt p.poż. i przeszkoleni pracownicy
przygotowani do podjęcia czynności gaszenia
4.2 wyłączenie dopływu energii elektrycznej: wyłączona
4.3 zabezpieczeni pomieszczeń i dokumentów: pomieszczenia zabezpieczono
4.5 sprawdzenie umiejętności obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego i innych
urządzeń przeciwpożarowych: zademonstrowano obsługę gaśnicy i hydrantów
wewnętrznych.
5. Ocena osób odpowiedzialnych za sprawdzenie pomieszczeń po ewakuacji:
5.1 prawidłowość sprawdzenia wszystkich pomieszczeń: sprawdzono wszystkie
pomieszczenia
5.2 zgodność liczby osób ewakuowanych: liczba osób ewakuowanych ze szkoły
zgodziła się z liczba osób, które dotarły w rejon zbiórek.

6. Ocena osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie ewakuacji:
6.1.
prawidłowość kierowania ewakuacją: prawidłowo
7. Całkowity czas trwania ewakuacji:
7.1 godzina ogłoszenia:
7.2 godzina zakończenia:
8. Uwagi do przeprowadzonej ewakuacji:
8.1 stwierdzone nieprawidłowości:
a) opieszałość w wychodzeniu grup ze szkoły
b) rozproszenie się młodzieży podczas przemarszu w rejon zbiórek.
8.2 stwierdzone utrudnienia w ewakuacji: młodzież przebywająca na patio szkolnym
(po zajęciach) nie została objęta ewakuacją.
9. Inne uwagi sformułowane podczas oceny przez zespół odpowiedzialny za ewakuację:
w celu utrwalenia procedur i zachowań w trakcie ewakuacji należy ją powtórzyć
w .........................................................................................................

Sporządził:
.........................................

Zatwierdził:
................................

Data: .......................................
Podpis:....................................

Data: .................................
Podpis: .............................

16.1. ZARZĄDZENIE Nr ...........................
Dyrektora .................................................................
w ....................................... z dnia ...................................
w sprawie: wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
Na podstawie art. 2091 § 1 pkt 2 lit. b i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.) zarządzam co następuje.
§1
Wyznaczam pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji
pracowników:
1. Imię i nazwisko, miejsce pracy, tel. kontaktowy.
§2
Osoby wykonujące działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, o których
mowa w § 1 mają obowiązek:
1. Aktualizacji „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” co 2 lata, a także po zmianach sposobu
użytkowania obiektu, które wpływają na zmianę warunków ochrony p.poż.
2. Kontrolowania na bieżąco szkoły w zakresie ochrony p.poż. oraz informowania
bezpośredniego przełożonego o zauważonych usterkach.
3. Współdziałanie w tworzeniu warunków organizacyjnych, zapewniających ochronę ludzi i
mienia, a także warunków przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki
pożaru poprzez:
1) rozmieszczanie w miejscach widocznych tablic i instrukcji przeciwpożarowych oraz
tablic ewakuacyjnych,

4.

5.

2) utrzymanie w należytym stanie dróg ewakuacyjnych,
3) zapewnienie właściwej konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz swobodnego
dostępu do sprzętu przeciwpożarowego i urządzeń p.poż.,
4) instruowanie nowo przyjmowanych pracowników o zagrożeniu pożarowym
występującym na stanowiskach pracy, postępowaniu w przypadku powstania pożaru, w
tym o zasadach ewakuacji z obiektu w ramach szkolenia wstępnego bhp,
5) przestrzeganie, aby inne osoby przebywające w budynku stosowały się do
obowiązujących przepisów p.poż.
Współdziałanie z organami administracji rządowej oraz jednostkami Państwowej Straży
Pożarnej w zakresie wykonywania zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie, gdzie
ma swoją siedzibę szkoła.
Przygotowywanie oraz nadzorowanie ewakuacji próbnych, oraz sporządzanie „Sprawozdania
z praktycznego sprawdzania organizacji warunków ewakuacji”.
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem .............................................
..........................................
(Dyrektor)
16.2. ZARZĄDZENIE Nr ...............
Dyrektora .............................................................
w ................................... z dnia .................................
w sprawie: systemu udzielania pierwszej pomocy.
Na podstawie art. 2091 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.
2016 r. poz. 1666 ze zm.) zarządzam co następuje:
§1
Wyznaczam pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej:
1. Imię i nazwisko, miejsce pracy, telefon kontaktowy.
2. Osoby odpowiedzialne za obsługę apteczek
2.1.
imię i nazwisko
2.2.
.........................................
2.3.
.........................................
liczbę pracowników dostosować do ilości
apteczek
§2
Osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej mają obowiązek:
1. Aktualizacji co 2 lata odbytego szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
2. Instruowania nowo przyjmowanych pracowników o zasadach funkcjonowania systemu
udzielania pierwszej pomocy w szkole.

§3
Osoby odpowiedzialne za obsługę apteczek mają obowiązek:
1. Na bieżąco dbać o wyposażenie apteczki/ek w niezbędne środki do udzielania pierwszej
pomocy.
2. Nadzorować miejsce usytuowania apteczki/ek w zakresie jej dostępności, oznakowania
zgodnie z Polską Normą oraz wyposażenie w instrukcję o udzielaniu pierwszej pomocy w
razie wypadku.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ...............................................

............................................
(Dyrektor)
17. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ODNIESIENIU DO UCZNIÓW
17.1. Przykładowy zakres obowiązków ucznia
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

chronienia życia i zdrowia własnego oraz innych,
przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia innych,
stosowanie się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób,
dbanie o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd,
właściwego zachowania podczas lekcji i przerw,
pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,
dbanie o powierzony sprzęt i pomoce naukowe,
przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwu i niszczeniu
majątku szkolnego,
przebywania podczas zajęć lekcyjnych tylko na terenie szkoły, w określonej sali pod opieką
nauczyciela,
wyłączenia telefonów komórkowych podczas trwania lekcji,
punktualnego i systematycznego uczęszczania na lekcje,
systematycznego przygotowywania się do lekcji, aktywnego udziału w lekcjach i
przestrzegania ustalonych zasad porządkowych (i kontraktów),
uzupełniania braków wynikających z absencji,
osiągania postępów w nauce na miarę swoich możliwości,
noszenia skromnego i czystego ubioru, odpowiedniego obuwia i identyfikatorów,
systematycznego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach.

17.2. Sytuacje wymagające procedur postępowania:
a) w sytuacjach agresywnego zachowania ze strony uczniów,
b) w sytuacjach agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia/uczniów,
c) w sytuacjach posiadania przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły,
d) w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji,
e) w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły,
f) w sytuacjach stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności,

g)

w sytuacjach podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających,
h) w przypadku znalezienia substancji przypominającej wyglądem narkotyk,
i) w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominające narkotyk,
j) w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia na terenie szkoły,
k) w sytuacji wagarów ucznia,
l) powiadamianie rodziców lub opiekunów prawnych ucznia o trudnych sytuacjach
wychowawczych,
m) zjawisko cyberprzemocy, stalking, hejt.
17.3. Przykładowe akty wykonawcze do zapisu w Statucie szkoły dotyczące
bezpieczeństwa:
1. REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW W CZASIE PRZERW
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)

13)
14)

Uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących i uczniów dyżurnych.
Nie wolno: otwierać okien na korytarzach i w toaletach, biegać po schodach, korytarzach i
siadać na parapetach okiennych.
Uczniowie przebywają na piętrze, na którym odbywały się lub aktualnie odbywają ich zajęcia.
Teczki uczniów mają być ustawione równo przy ścianie.
Uczniowie schodzący do sklepiku szkolnego lub stołówki zobowiązani są do powrotu na
właściwe piętro natychmiast po sygnale dzwonka na lekcję.
Na dźwięk dzwonka uczniowie ustawiają się przed pracowniami.
Bez zezwolenia nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurującego nie wolno przebywać w
pracowniach.
Zabronione są zabawy, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia.
Nie wolno wychodzić poza teren budynku szkolnego bez wiedzy i zgody nauczyciela –
wychowawcy.
Na boisko szkolne można w czasie przerw wychodzić jedynie w dni pogodne, przy
temperaturze na zewnątrz nie niższej niż 18oC, jeżeli na boisku znajduje się nauczyciel
dyżurujący.
W toaletach i na korytarzach należy zachowywać czystość. Opakowania po zakupach w
sklepiku należy wyrzucać do koszy.
W toaletach nie wolno:
– jeść posiłków,
– palić papierosów,
– uzupełniać zeszytów,
– załatwiać żadnych spraw poza kwestiami higieny i potrzeb fizjologicznych.
Za złamanie regulaminu grożą kary przewidziane w Statucie Szkoły i odnośnych procedurach.
Od nałożonej kary można się odwołać do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy
klasy.

Opracował:
..........................................

................................dnia, ...................................

Zatwierdził:
...........................................

2. PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI
W........................................................
Podstawa prawna
1) Statut ..........................................................................................................
2) Kontrakt między rodzicami, uczniami i Radą Pedagogiczną ....................
3) Regulamin szkoły.
Procedura
1) Podstawa sklasyfikowania ucznia jest co najmniej 50% obecności na wszystkich zajęciach
edukacyjnych.
2) W przypadku gdy uczeń nie jest sklasyfikowany z jednego lub więcej przedmiotów, może
ubiegać się o prawo do egzaminu klasyfikacyjnego.
3) Jeżeli nieobecności te są nieusprawiedliwione, dyrektor ma prawo odmówić zgody na egzamin
klasyfikacyjny.
4) Każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona najpóźniej w ciągu siedmiu dni od
powrotu ucznia do szkoły.
5) Jeżeli uczeń jest chory i nieobecność zapowiada się na czas dłuższy niż 7 dni, rodzic/opiekun
ma obowiązek poinformowania o tym wychowawcy klasy.
6) W przypadku gdy nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w ustalonym terminie,
wszystkie godziny traktowane są jako nieusprawiedliwione.
7) W przypadku gdy uczeń ma więcej niż 20 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych (lub
spóźnień), otrzymuje ocenę z zachowania obniżona o jeden stopień.
8) Każde następne 10 godzin powoduje kolejne obniżenie oceny o jeden stopień.
9) W przypadku gdy uczeń jest nieobecny i nieusprawiedliwiony powyżej 14 dni, niezależnie od
sankcji wdrożona zostaje procedura Komisji Obowiązku Szkolnego.
10) Dalsze działania prowadzone są zgodnie z tą procedurą, w porozumieniu z sądem
rodzinnym.
11) Zwolnienia z ćwiczeń na lekcji WF z całości lub części roku szkolnego winny być dostarczone
nauczycielowi uczącemu w ciągu 7 dni od daty wystawienia przez lekarza.
12) Rodzic/opiekun może zwolnić pisemnie ucznia z ćwiczeń na pojedynczej godzinie w
uzasadnionych przypadkach, nie częściej niż 3 razy w semestrze.
13) Zwolnienie z ćwiczeń nie oznacza zwolnienia z obecności na lekcji WF. Zwolnienie z lekcji
ucznia niećwiczącego jest możliwe wtedy, gdy rodzic poprosi o to na piśmie z klauzula „na
moją odpowiedzialność” i gdy jest to pierwsza lub ostatnia lekcja.
14) Wszystkie prace kontrolne, które miały miejsce podczas nieobecności ucznia, musza być
zaliczone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego powrotu do szkoły, chyba, że zostaną
poczynione odrębne ustalenia z nauczycielem uczącym.
15) Brak zaliczenia pracy w terminie traktowany jest jako potwierdzenie braku wystarczającej
wiedzy i umiejętności, co skutkuje ocena niedostateczna.
Opracował:
Zatwierdził:
........................, dnia..........................

3. PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO W .............................................................
Podstawa prawna
1) Statut ....................................................................................
2) Kontrakt między rodzicami, uczniami i Radą Pedagogiczną .....................
3) Regulamin szkoły.
Procedura
1) Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny
na własną odpowiedzialność.
2) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy kradzież sprzętu, poza
zdeponowanym u dyrektora szkoły.
3) Telefon komórkowy nie może być włączony na lekcjach. Można korzystać z niego wyłącznie
w czasie przerw.
4) Nie wolno filmować i fotografować nauczycieli innych pracowników szkoły bez ich wiedzy i
zgody.
5) Nie wolno nagrywać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego. Dotyczy to
nagrań zarówno z telefonu, jak i z dyktafonu czy odtwarzacza MP.
6) W czasie trwania lekcji nie można korzystać z odtwarzaczy MP, nie można także korzystać ze
słuchawek. Sprzęt powinien być wyłączony i znajdować się w torbie szkolnej.
7) W przypadku naruszenia powyższych ustaleń nauczyciel ma obowiązek odebrania telefonu, a
następnie zdeponowania zabranego od ucznia urządzenia u dyrektora szkoły. Zdeponowanie
winno być w obecności ucznia, po uprzednim wyłączeniu telefonu.
8) Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani
z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z
naruszeniem prywatności pracowników szkoły).
9) Jeżeli sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaż przynoszenia telefonu do szkoły, a
rodzice mogą się z nim kontaktować przez sekretariat szkolny. Uczeń ma możliwość
skontaktowania się z rodzicami poprzez telefoniczny aparat umieszczony na korytarzu
szkolnym, w miejscu dostępnym.
10) W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżona ocenę ze sprawowania o 1 stopień.
Każde trzy następne wykroczenia powodują obniżenie oceny do nagannej.
11) Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być
traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego.

Opracował:
.................................
...................................., dnia ............................

Zatwierdził:
.......................................

4. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA
PRAWDOPODOBIEŃSTWA, ŻE UCZEŃ PALIŁ PAPIEROSY NA TERENIE SZKOŁY
Podstawa prawna
1) Statut szkoły
2) Kontrakt z rodzicami i uczniami
3) Regulamin szkoły
Procedura
1) W przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń palił na terenie szkoły
papierosy, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły, który powziął takie podejrzenie,
ma obowiązek zgłoszenia powyższego faktu do dyrektora szkoły, a w przypadku jego
nieobecności do wicedyrektora lub pedagoga szkolnego.
2) W obecności pracowników wymienionych w pkt 1 procedury oraz wychowawcy uczeń
odbywa z nimi rozmowę wstępną.
A. jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia:
 wychowawca informuje telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych ucznia o
zdarzeniu,
 uczeń otrzymuje do wypicia kieliszek lekarski oleju jadalnego,
 uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy na piśmie za rażące naruszenie
regulaminu szkoły i statutu,
 uczeń podpisuje ze szkoła kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady
współpracy stron.
B. jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia:
 wychowawca informuje telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych ucznia o
zdarzeniu,
 uczeń otrzymuje do wypicia kieliszek lekarski oleju jadalnego,
 uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie
regulaminu szkoły i statutu,
 uczeń ma obniżona ocenę z zachowania o co najmniej jeden stopień,
 rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkoła kontrakt indywidualny,
zawierający dalsze zasady współpracy stron,
 jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych
okolicznościach.
Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od wymierzonej kary w ciągu 14 dni
od jej zaistnienia.
Odwołanie składać należy do dyrektora szkoły w formie pisemnej w sekretariacie szkoły.
Dokument taki zostaje wpisany do dziennika pism przychodzących i dostaje nadany numer.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni i powiadamia o tym rodziców.

Opracował:
....................................

Zatwierdził:
......................................

..............................dnia, ........................................

5. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA NARUSZENIA
GODNOŚCI NAUCZYCIELA LUB INNEGO PRACOWNIKA SZKOŁY PRZEZ UCZNIA
Podstawa prawna
1) Statut szkoły
2) Kontrakt z rodzicami i uczniami
3) Regulamin szkoły
Definicja
Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego szkoły uznajemy:
A) lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec ww., wyrażone w słowach lub gestach,
B) prowokacje pod adresem ww. wyrażone w słowach lub gestach,
C) nagrywanie lub fotografowanie ww. pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody,
D) naruszenie ich prywatności i własności prywatnej,
E) użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej,
F) pomówienia i oszczerstwa wobec ww. pracowników,
G) naruszenie ich nietykalności osobistej.
Procedura
1) W przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność nauczyciela
lub innego pracownika szkoły, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły, który
powziął takie podejrzenie, ma obowiązek zgłoszenia powyższego faktu do dyrektora szkoły,
a w przypadku jego nieobecności do wicedyrektora lub pedagoga szkolnego.
2) W obecności pracowników wymienionych w pkt 1 procedury uczeń odbywa z nimi rozmowę
wstępna i – jeżeli zachodzi podejrzenie, że działał pod wpływem jakichkolwiek środków
psychoaktywnych bądź alkoholu, poddany jest wstępnemu badaniu alkosensorem i
narkotestem na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu i narkotyków w moczu.
3) Jeżeli badanie potwierdzi powzięte przypuszczenie, wzywani są rodzice lub prawni
opiekunowie ucznia i dalsza procedura zostaje wdrożona wg ustalonego biegu postępowania.
4) Jeżeli uczeń nie działał pod wpływem środków wymienionych w pkt 2 i 3, procedura
przebiega następująco:
A) jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia, a dotyczy punktu
a lub b definicji:
– wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o
zaistniałej sytuacji,
– uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy na piśmie za rażące naruszenie
regulaminu szkoły i statutu,
– rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny,
zawierający dalsze zasady współpracy stron,
– jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałej
sytuacji;
B) jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia:
– wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o
zaistniałej sytuacji,
– uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie
regulaminu szkoły i statutu,
– uczeń ma obniżona ocenę z zachowania co najmniej o jeden próg,

–

C)

rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkoła kontrakt indywidualny,
zawierający dalsze zasady współpracy stron,
– sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły, podpisana także przez
rodziców/prawnych opiekunów ucznia,
– szkoła kieruje pismo do sadu Rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie
dalszego postępowania,
– jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych
okolicznościach.
jeżeli zachowanie ucznia dotyczy pozostałych punktów definicji:
– wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o
zaistniałej sytuacji i wzywa ich do szkoły,
– wzywana jest natychmiastowo Policja lub Straż Miejska,
– uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie
regulaminu szkoły i statutu,
– uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania co najmniej o jeden próg,
– rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkoła kontrakt indywidualny,
zawierający dalsze zasady współpracy stron,
– sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły i właściwych służb,
podpisana także przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia,
– osoba poszkodowana zgłasza na Policję wniosek o popełnieniu przestępstwa z
powództwa cywilnego,
– jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych
okolicznościach.

Jeżeli zdarzenie powtarza się, szkoła występuje do Sądu Rodzinnego o zaostrzenie środków
do skierowania do ośrodka włącznie, a do kuratora oświaty kieruje wniosek o skreślenie z
listy uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od wymierzonej kary w ciągu 14 dni
od jej zaistnienia.
Odwołanie składać należy do dyrektora szkoły w formie pisemnej w sekretariacie szkoły.
Dokument taki zostaje wpisany do dziennika pism przychodzących i otrzymuje nadany
numer. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni i powiadamia o tym rodziców.

Opracował:
.....................................

.................................., dnia ..............................

Zatwierdził:
......................................

6. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA
PRAWDOPODOBIEŃSTWA, ŻE UCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ POD WPŁYWEM
ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH
Podstawa prawna
1) Statut szkoły
2) Kontrakt z rodzicami i uczniami
3) Regulamin szkoły
Procedura
1) W przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń znajduje się pod wpływem
środków psychoaktywnych, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły, który powziął
takie podejrzenie, ma obowiązek zgłoszenia powyższego faktu do dyrektora szkoły, a w
przypadku jego nieobecności do wicedyrektora lub pedagoga szkolnego.
2) W obecności pracowników wymienionych w pkt 1 procedury uczeń odbywa z nimi rozmowę
wstępna i poddany jest wstępnemu badaniu narkotestem na obecność narkotyków w moczu.
3) Jeżeli badanie potwierdzi powzięte przypuszczenie, wzywani są rodzice lub prawni
opiekunowie ucznia oraz pogotowie ratunkowe.
A) jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia, a jest on
przytomny i w pełni świadomy, po powtórzeniu badania w obecności
rodziców/prawnych opiekunów ucznia:
 uczeń i jego rodzice/opiekunowie są obciążeni kosztami testu wg faktury zakupu,
 uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie
regulaminu szkoły i statutu,
 uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden stopień,
 rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkoła kontrakt indywidualny,
zawierający dalsze zasady współpracy stron,
 rodzice/prawni opiekunowie zabierają ucznia do domu zobowiązani są do
zapewnienia mu bezpieczeństwa i opieki w danym dniu zajęciowym oraz do
zgłoszenia się we wskazanej placówce terapeutycznej,
 jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych
okolicznościach.
B) jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia:
 uczeń i jego rodzice/opiekunowie są obciążeni kosztami testu wg faktury zakupu,
 powtórzenie badania następuje w obecności rodziców/prawnych opiekunów
ucznia oraz właściwych służb (policja, straż miejska) dysponujących atestowanym
sprzętem do ww. badania,
 sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły oraz właściwych służb,
podpisana także przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia,
 szkoła kieruje pismo do sądu rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie
dalszego postępowania,
 jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych
okolicznościach.
C) jeżeli zachowanie ucznia odbiega od normy i występuje choćby podejrzenie zagrożenia
zdrowia lub życia:
 wzywana jest natychmiastowo policja lub straż miejska,
 wzywane jest równocześnie pogotowie ratunkowe,

 uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie
regulaminu szkoły i statutu,
 uczeń ma obniżona ocenę z zachowania co najmniej o jeden stopień,
 rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny,
zawierający dalsze zasady współpracy stron,
 jeżeli lekarz pogotowia nie podejmuje decyzji o umieszczeniu ucznia w szpitalu,
rodzice/prawni opiekunowie zabierają ucznia do domu zobowiązani są do
zapewnienia mu bezpieczeństwa i opieki w danym dniu zajęciowym,
 jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych
okolicznościach,
 szkoła kieruje pismo do sądu rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie
dalszego postępowania.
Jeżeli zdarzenie powtarza się, szkoła występuje do Sądu Rodzinnego o zaostrzenie środków
do skierowania do ośrodka włącznie, a do kuratora oświaty kieruje wniosek o skreślenie z
listy uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od wymierzonej kary w ciągu 14 dni
od jej zaistnienia.
Odwołanie składać należy do dyrektora szkoły w formie pisemnej w sekretariacie szkoły.
Dokument taki zostaje wpisany do dziennika pism przychodzących i otrzymuje nadany
numer. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni i powiadamia o tym rodziców.
Opracował:
.....................................

Zatwierdził:
......................................

.................................., dnia ..............................
7. PROCEDURA POWIADAMIANIA O ZAKŁÓCENIU TOKU LEKCJI
Podstawa prawna
1) Statut szkoły
2) Kontrakt z rodzicami i uczniami
3) Regulamin szkoły
Definicja
Poprzez zakłócenie toku lekcji rozumieć należy wszelkie działania uczniów uniemożliwiające
normalna realizacje jednostki dydaktycznej lub wychowawczej.
Zakłócenie toku lekcji może być także wynikiem zagrożenia, powstałego w sali bądź na piętrze,
niezwiązanego bezpośrednio z zachowaniem i działaniami uczniów.
Procedura
1) Jeżeli zachowanie pojedynczego ucznia lub kilku uczniów nie pozwala nauczycielowi na
normalną realizację lekcji, powinien wysłać on przewodniczącego samorządu klasowego z
informacją do pedagoga szkolnego, a w przypadku gdy go nie zastanie, do sekretariatu szkoły.
Sekretariat zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania dyrekcji o zaistniałej
sytuacji. Nauczyciel uczący może również skorzystać w tej sytuacji z pomocy pracownika
niepedagogicznego obsługującego dane piętro. Pracownik ten jest zobowiązany do udzielenia
nauczycielowi wszelkiej pomocy.

2)

3)
4)
5)
6)

Pedagog szkolny zobowiązany jest udać się do sali wskazanej przez nauczyciela i ustalić,
którzy uczniowie przeszkadzają nauczycielowi, a w razie konieczności do zabrania ich z sali
lekcyjnej do odrębnego pomieszczenia np. do pokoju pedagogów, lub – w uzasadnionych
przypadkach – do gabinetu dyrektora szkoły.
Pedagog szkolny przeprowadza z uczniami rozmowę i ustala konsekwencje zachowania, w
zależności od popełnionego wykroczenia.
Jeżeli uczeń w sposób poważny naruszył zasady obowiązujące w szkole, wychowawca na
wniosek pedagoga powiadamia rodziców ucznia o jego zachowaniu.
Jeżeli uczeń w rażący sposób złamał zasady, pedagog powiadamia dyrektora szkoły i wzywa
rodziców do natychmiastowego przybycia do szkoły.
Jeżeli przyczyną zakłócenia toku lekcji były przypadki określone w innych procedurach –
postępować należy wg tych procedur.

UWAGA!
Nie należy zakłócać toku lekcji nauczycielom (np. wychowawcom, których uczniowie
aktualnie popełnili wykroczenie).

Opracował:
........................................

Zatwierdził:
....................................................

.................................., dnia ...........................

17.4. Rola kar zapisanych w Statucie Szkoły:
1. W procesie wychowawczym należy uwzględnić własny system kar.
2. Każdy uczeń od pierwszej lekcji powinien znać ten katalog.
3. Każdy nauczyciel powinien wiedzieć kiedy i jak je stosować by nie przekroczyć określonych
uprawnień lub dóbr osobistych ucznia.
4. Znajomość katalogu kar daje poczucie bezpieczeństwa wszystkim członkom społeczności
szkolnej:
–
dla uczniów zamierzających przekroczyć określony system zachowań, stanowi
element odstraszający,
–
dla uczniów zagubionych w szkole, mniej przebojowych, nieśmiałych,
spokojnych stanowi gwarancję ochrony przed zagrożeniami,
–
dla pracowników stanowi element poczucia bezpieczeństwa i ochrony przed
zachowaniami uczniów.
17.5. Zasady upowszechniania instrukcji, regulaminów i procedur dotyczących
bezpieczeństwa:
1. Każdy w/w dokument musi być podpisany przez dyrektora szkoły.
2. Każdy w/w dokument musi być wprowadzony stosownym zarządzeniem dyrektora szkoły.
3. Z każdym w/w dokumentem musza być zapoznani uczniowie, nauczyciele, pracownicy
niepedagogiczni oraz rodzice.

4. W dokumentacji szkoły muszą być potwierdzenia o zapoznaniu się z w/w dokumentami przez
członków społeczności szkolnej wymienionych w pkt. 10.3.
5. Dokumenty wymienione w pkt. 10. muszą być dostępne w miejscu określonym przez dyrektora
szkoły (biblioteka szkolna, sekretariat szkoły, pokój nauczycielski).
6. W/w dokumenty mogą być publikowane w serwisie internetowym szkoły.

WYTYCZNE MEIN, MZ I GIS DLA SZKÓŁ
I PONADPODSTAWOWYCH Z DNIA 02.08.2021
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
1. Procedury ochrony uczniów i pracowników przed COVID-19

PODSTAWOWYCH
R. W SPRAWIE

17.6. OBOWIĄZKI W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA: OCENA
RYZYKA ZAWODOWEGO
1. Kto, kiedy i dlaczego dokonuje oceny ryzyka zawodowego
1.1. Przepisy, podstawowe pojęcia
Zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy (tj. Dz.U z 2016 r., poz. 1666, ze zm.), pracodawca
ma obowiązek:
• oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną
pracą,
• stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko,
• informowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez
nich pracą oraz
• informowania pracowników o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
Obowiązki powyższe zostały określone także w rozporządzeniu MPiPS z 26.9.1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650, ze zm.), gdzie zapisano, że pracodawca powinien:
• dokonywać oceny ryzyka zawodowego,
• dokumentować ocenę ryzyka zawodowego, a także zastosowanych koniecznych
środków profilaktycznych.
(§ 39 ust. 2 pkt2 oraz § 39aust. 1,2,3 rozporządzenia MPiPS z 26.9.1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).
Natomiast w § 39 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 oraz w § 39c ww. rozporządzenia MPiPS z 26.9.1997
r. w sprawie ogólnych przepisów bhp określono także, że pracodawca powinien
poinformować pracownika o zagrożeniach występujących na jego stanowisku pracy.
Definicje
Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń
związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, a w szczególności prawdopodobieństwo wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w
wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobie
wykonywania pracy (§ 2 pkt 7 rozporządzenia MPiPS z 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bhp).

2. Proces oceny ryzyka zawodowego
Ocena ryzyka zawodowego jest procesem wieloetapowym i może być przeprowadzana „krok po
kroku". Ważne jest, aby działać metodycznie, bo tylko tak można uzyskać pełne i wiarygodne dane,
konieczne do właściwego zarządzania ryzykiem.
Proces ten przebiega w kilku podanych poniżej etapach:
• zbieranie informacji niezbędnych do oceny ryzyka zawodowego,
• analiza zebranych informacji i identyfikowanie zagrożeń występujących podczas wykonywania
poszczególnych czynności,
• szacowanie i ocena ryzyka związanego ze zidentyfikowanymi zagrożeniami,
• wyznaczanie dopuszczalności ryzyka,

• formułowanie zaleceń (niezbędne środki profilaktyczne) dotyczących działań eliminujących lub
ograniczających ryzyko.

3. Zbieranie informacji
Przygotowując się do oceny ryzyka zawodowego należy dokonać przeglądu stanowiska pracy i
wykonywanych na nim czynności oraz zastanowić się co może powodować zagrożenie. Dobrze jest
w tym celu przyjrzeć się:
• lokalizacji stanowiska pracy,
• poszczególnym zadaniom, jakie na tym stanowisku są wykonywane,
• osobom zatrudnionym na tym stanowisku,
• stosowanym środkom pracy, materiałom i operacjom technologicznym,
• sposobom wykonywania pracy,
• stosowanym środkom ochronnym (szczególnie ochronom zbiorowym, ale też i środkom ochrony
indywidualnej).
PRZYKŁAD Zbierając informacje dotyczące osób wykonujących poszczególne zadania należy uwzględnić
pracowników, których obowiązują szczególne uregulowania w prawie pracy, np.: młodocianych, kobiety w
ciąży, osoby niepełnosprawne.
Źródła potrzebne do oceny ryzyka zawodowego, informacje znajdą Państwo także analizując
• dane techniczne maszyn lub narzędzi (można je otrzymać od producenta lub dostawcy);
• procedury technologiczne i instrukcje obsługi;
• wyniki pomiarów czynników szkodliwych i niebezpiecznych, występujących na stanowisku pracy;
• czynniki psychologiczne, społeczne i fizyczne;
• organizację przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia właściwych warunków pracy;
• dokumentację:

wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
chorób zawodowych,
□ awarii;
• przepisy prawne, normy i literaturę naukowo-techniczną;
• karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (jeśli takie są wykorzystywane w produkcji).
Nie wolno też zaniedbać obserwacji:
• czynników zewnętrznych, mogących wpłynąć na stanowisko pracy (np. czynników atmosferycznych, czy
sytuacji, kiedy praca na stanowisku jest wykonywana okazjonalnie przez innych pracowników),
• środowiska pracy,
• zadań wykonywanych na stanowisku pracy i poza nim.
Warto sprawdzić też, czy praca jest wykonywana zgodnie z ustalonymi procedurami.
Bardzo ważnym elementem w całej procedurze dokonywania oceny ryzyka zawodowego jest wywiad z
zatrudnionymi na danym stanowisku pracownikami. Elementu tego nie wolno lekceważyć i pomijać, gdyż
to właśnie pracownicy mogą zauważać rzeczy, które nie są oczywiste na pierwszy rzut oka.
4. Identyfikacja zagrożeń
□
□

Identyfikacja zagrożeń powinna obejmować:
• określenie wszelkich czynników niebezpiecznych i szkodliwych występujących na stanowisku pracy (ze
szczególnym uwzględnieniem wszelkich stosowanych substancji i preparatów chemicznych,
biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych),
• wybór tych właściwości czynników szkodliwych i niebezpiecznych, których oddziaływanie ma decydujący
wpływ na człowieka i określenie ich wartości,

• ustalenie w jaki sposób czynniki te mogą oddziaływać na człowieka,
• określenie czasu lub częstotliwości ekspozycji człowieka na istniejące zagrożenia,
• ustalenie liczby osób narażonych.
Zagrożenia związane z czynnikami niebezpiecznymi, których oddziaływanie prowadzi najczęściej do urazów
o różnej ciężkości, powinny być określane według ich rodzaju i nasilenia występowania.
Przy prowadzeniu oceny ryzyka należy skoncentrować się na najistotniejszych zagrożeniach mogących być
przyczyną poważnych urazów lub chorób zawodowych.
Lista czynników Prowadząc identyfikację zagrożeń związanych z czynnikami szkodliwymi, dobrze jest
ustalić listę tych czynników i zebrać dane o ich właściwościach. Dane o właściwościach czynników
szkodliwych można uzyskać z odpowiednich kart charakterystyk i norm, które często określają także metody
pomiaru określonych właściwości.
Lista kontrolna ma też pomóc zweryfikować, czy wszystkie zagrożenia zostały zidentyfikowane oraz czy
informacje dostępne na ich temat są wystarczające.
Ustalając liczbę osób narażonych, należy uwzględnić także osoby, które mogą przebywać na stanowisku
pracy okazjonalnie, np.: dostawców i podwykonawców, personel techniczny, konserwatorów, osoby
sprzątające, a także ewentualnych gości. Oni także są narażeni na czynniki niebezpieczne i szkodliwe.
Dobra ocena potencjalnych skutków powodowanych przez zagrożenia umożliwia podjęcie odpowiednich
działań prewencyjnych - zastosowania we właściwej kolejności środków profilaktycznych.
5. Metody szacowania ryzyka zawodowego

Oszacowanie ryzyka obejmuje przyporządkowanie miar poszczególnym elementom ryzyka:
• prawdopodobieństwu urazu lub utraty zdrowia i
• ciężkości możliwego urazu lub utraty zdrowia.
Identyfikacja zagrożeń może być prowadzona przy zastosowaniu różnych procedur, nie ma tu jednego
uniwersalnego sposobu, który można zastosować do każdego stanowiska. W Polskiej Normie PN-N18002:2011 zaleca się, aby do identyfikacji zagrożeń stosować metody o małym stopniu skomplikowania
i sformalizowania, których stosowanie nie wymaga wiedzy specjalistycznej. Takimi właśnie są, m.in.:
• listy kontrolne oraz
• metoda analizy bezpieczeństwa pracy.
W przywołanej powyżej Polskiej Normie, podano ogólne wytyczne na temat metod zbierania informacji,
identyfikacji zagrożeń i szacowania elementów ryzyka. Informacje te w zakresie dotyczącym identyfikacji
zagrożeń wywołują jednak obawy o możliwości dokonania oceny ryzyka we własnym zakresie. Ocena ryzyka
nie musi być trudna i nie powinna stanowić problemu nawet dla pracodawcy z małego przedsiębiorstwa.
Oszacowując ryzyko zawodowe przy wykonywanych pracach nie należy zbytnio komplikować działań. W
małych firmach występuje na ogół kilka zagrożeń, zwykle dobrze znanych, a niektóre z nich są już zapewne
ocenione. Jeśli w produkcji wykorzystuje się materiały toksyczne lub substancje niebezpieczne, można od
razu wykonać szacowanie ryzyka i dobrać, zgodnie z normami, środki ochronne. Jeżeli występują problemy,
można zawsze skorzystać z norm, przepisów, kart charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych
lub uzyskać poradę w odpowiednich instytucjach, np. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy Państwowym Instytucie Badawczym.
Ocena ryzyka jest dokładnym sprawdzeniem tego, co może być przyczyną zagrożenia w trakcie
wykonywania czynności na stanowisku pracy i jakie skutki mogą powodować występujące zagrożenia, a jej
wynik jest decydujący dla podejmowania działań prewencyjnych i stosowania właściwych środków
ochronnych.

Bez względu na to, kto oszacowuje ryzyko zawodowe, to zawsze pracodawca jest bezpośrednio
odpowiedzialny za to, czy ocena została wykonana dobrze.
Przystępując do oceny ryzyka musimy pamiętać, że zagrożeniem jest wszystko to, co
może spowodować szkodę (uraz lub pogorszenie stanu zdrowia), a ryzyko związane z
występowaniem zagrożeń określa prawdopodobieństwo (duże lub małe), że ktoś może
ulec wypadkowi lub chorobie o określonym stopniu ciężkości. Do zadań pracodawcy
należy podjęcie decyzji czy dane zagrożenie jest znaczące. Ten sam czynnik w różnych
warunkach i na różnych stanowiskach pracy może zostać oceniony odmiennie.

6. Metody szacowania elementów ryzyka
Do szacowania elementów ryzyka (prawdopodobieństwa urazu lub utraty zdrowia oraz stopnia ich ciężkości)
najczęściej wykorzystywane są tabele zawierające odpowiednie przedziały prawdopodobieństwa wystąpienia
oraz stopnia ciężkości urazu lub utraty zdrowia. Znajduje się w nich także interpretacja przyjętych pojęć. Niekiedy
przyjmowane są pewne wartości punktowe dla elementów ryzyka (np. w metodzie wskaźnika poziomu ryzyka
WPR, metodzie PHA (Preliminary Hazard Analysis), metodzie Risk Score, itp.
Szacowanie ryzyka zawodowego w skali trójstopniowej
Prawdopodobieństwo
Ciężkość następstw
Mało prawdopodobne
Prawdopodobne
Wysoce prawdopodobne

Prawdopodobieństwo
Mało prawdopodobne
Prawdopodobne
Wysoce prawdopodobne

Mała

Średnia

Duża

Małe

Małe

Średnie

1

1

2

Małe

Średnie

Duże

1

2

3

Średnie

Duże

Duże

2

3

3

Szacowanie ryzyka zawodowego w skali pięciostopniowej
Ciężkość następstw
Mała

Średnia

Duża

Bardzo małe

Małe

Średnie

1

2

3

Małe

Średnie

Duże

2

3

4

Średnie

Duże

Bardzo duże

3

4

5

7. Plan działań
Przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego powinna stanowić podstawę planu działań zmierzających do
eliminacji lub ograniczenia poziomu ryzyka (zastosowania środków profilaktycznych). Zastosowane w
następstwie oceny ryzyka zawodowego środki profilaktyczne, metody oraz organizacja pracy powinny:
• zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
• być zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich poziomach struktury
organizacyjnej zakładu pracy.

Planując działania zmierzające do minimalizowania ryzyka zawodowego, zawsze trzeba rozważyć, czy istnieje
możliwość całkowitego wyeliminowania zagrożenia. Jeżeli nie jest to możliwe, należy zastosować:
• najpierw - środki techniczne ograniczające lub eliminujące zagrożenie u źródła jego powstania,
• następnie - środki ochrony zbiorowej,
• w kolejności - środki organizacyjne i związane z procedurą postępowania, a wreszcie
• w ostateczności - środki ochrony indywidualnej.
Środki ochrony indywidualnej mogą być zastosowane w ostateczności, gdy inne środki i metody ograniczania
zagrożenia są niemożliwe do zastosowania, lub koszty ich byłyby niewspółmiernie wysokie.
Zespół przeprowadzający ocenę ryzyka zawodowego powinien zaproponować plan działań i ocenić czy
proponowane działania obniżą poziom ryzyka oraz czy po ich wprowadzeniu nie powstaną nowe zagrożenia.
Powinna być także brana pod uwagę opłacalność alternatywnych rozwiązań. Ważne jest także sprawdzenie
skuteczności zastosowanych środków zmniejszających ryzyko.
Pomimo zastosowania nawet najlepszych środków bezpieczeństwa zawsze pozostanie pewne ryzyko, tzw.
ryzyko szczątkowe. Powinno być ono jak najmniejsze. Minimalizacja stopnia ryzyka szczątkowego jest
zadaniem pracodawcy.
Poprawa bezpieczeństwa na stanowiskach pracy w mniejszych przedsiębiorstwach na ogół nie wymaga dużych
nakładów.

8 . Dokumentacja
Ocena ryzyka zawodowego powinna być udokumentowana. Pracodawca powinien
prowadzić dokumentację zarówno samej oceny ryzyka zawodowego, jak i zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument potwierdzający
dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności:
• opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:
□ stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,
wykonywanych zadań,
występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy,
stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, osób pracujących na tym stanowisku;
• wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników
środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;
• datę przeprowadzonej oceny oraz
• osoby dokonujące oceny.
Celowe jest powiązanie dokumentacji odnoszącej się do oceny ryzyka z innymi dokumentami, do
sporządzania których przedsiębiorstwo jest zobowiązane wymaganiami odrębnych przepisów. Do tego
celu należy wykorzystać samodzielnie opracowane karty oceny ryzyka. Mogą być to także zaadaptowane
dokumenty przygotowane w specjalistycznych instytucjach, takie jak - „Karta bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia na stanowisku pracy" opracowana w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy. „Karta" zawiera w
sobie wymagany obligatoryjnie „Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
na stanowisku pracy". Umożliwia to równoczesne udokumentowanie przeprowadzonej oceny ryzyka
oraz wynikających z niej podjętych działań profilaktycznych.
Przykład „Karty", która może służyć do dokumentowania przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego przedstawiono poniżej. Można w niej:
• zapisać dane dotyczące stanowiska pracy,
• podać zidentyfikowane zagrożenia i ich źródła,
• zanotować wyniki pomiarów,
• opisać wyniki oszacowania elementów ryzyka oraz
• podać zastosowane niezbędne środki profilaktyczne.
Wynik oceny ryzyka zapisujemy dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia, natomiast dla każdego
zagrożenia, z którym związany jest średni lub duży poziom ryzyka (przy przyjęciu, np. skali
trójstopniowej wg PN-N-18002:2000) należy zapisać propozycję działań profilaktycznych, które
należy koniecznie podjąć.
Wypełnienie takiej „Karty" dla czynności wykonywanych przez pracownika Informowanie na danym
stanowisku pracy, przy współudziale samego zatrudnionego lub pracownika przedstawienie temu
pracownikowi wyników oceny ryzyka, np. podczas szkoleń, pozwoli pracodawcy spełnić obowiązek
informowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą.

9. Przykładowe karty oceny ryzyka na stanowisku pracy

System kancelaryjno-archiwalny w szkole/placówce oświatowej
1. Instrukcja kancelaryjna
1.2. Jednolity rzeczowy wykaz akt dla szkoły/placówki oświatowej prowadzącej archiwum
zakładowe/składnicę akt
2. Zasady organizacji i pracy archiwum zakładowego/składnicy akt.
2.1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dniach 20.10.2015 r. w sprawie
klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji przekazywania materiałów archiwalnych do
archiwów państwowych i brakowania dokumentacji nie archiwalnej /Dz. U. z 2015 r. poz. 1743/
2.2. Instrukcja organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności
kancelaryjnych w .................., oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z wszelką
dokumentacją, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej:
1)
niezależnie od techniki jej wytwarzania, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych
oraz
2)
począwszy od wpływu lub powstania dokumentacji wewnątrz jednostki organizacyjnej, o
której mowa w pkt. 1 do momentu jej uznania za część dokumentacji w archiwum
zakładowym.
Czynności kancelaryjne są wykonywane w systemie tradycyjnym, który jest podstawowym
sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw dla jednostki
organizacyjnej, o której mowa w pkt. 1.
Określony w instrukcji system kancelaryjny oraz tryb i zasady wykonywania czynności
kancelaryjnych zapewniają jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania, przechowywania i
ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą dokumentów wytworzonych w
jednostce organizacyjnej, o której mowa w pkt. 1.
Dokumentacja w postaci nieelektronicznej winna zawierać informacje umożliwiające
odnalezienie odpowiadające jej dokumentacji w postaci elektronicznej, jeżeli taka została
wytworzona w jednostce organizacyjnej.
§2
Określenia użyte w instrukcji oznaczają:
1)
jednostka organizacyjna –(...............);
2)
akceptacja – wyrażenie zgody przez osobę uprawnioną dla sposobu załatwienia sprawy
lub aprobatę treści pisma;
3)
akta sprawy – dokumentację, w szczególności tekstową, fotograficzną, rysunkową,
dźwiękową, filmową, multimedialną, zawierającą informacje potrzebne przy
rozpatrywaniu danej sprawy oraz odzwierciedlającą przebieg jej załatwiania i
rozstrzygania;
4)
archiwista – realizującego zadania archiwum zakładowego pracownika .......;
5)
dekretacja – adnotację umieszczaną na piśmie lub do niego dołączaną, zawierającą
wskazanie
osoby
lub
komórki
organizacyjnej,
wyznaczonej
do załatwienia sprawy, która może zawierać dyspozycje co do terminu i sposobu
załatwienia sprawy;
6)
dekretacja zastępcza – adnotację umieszczoną na piśmie, odzwierciedlającą treść
dekretacji dołączonej do pisma zarejestrowanego w systemie teleinformatycznym
służącym do wspomagania procesu obiegu dokumentacji w systemie tradycyjnym i
potwierdzoną podpisem odręcznym przez osobę przenoszącą treść dekretacji
na pismo;
7)
„ESP” – elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.);
8)
kierownik jednostki organizacyjnej – Dyrektor .......;
9)
kierownik komórki organizacyjnej – osobę kierującą komórką organizacyjną
lub osobę upoważnioną do wykonywania jej zadań;
10) komórka merytoryczna – komórkę organizacyjną zakładająca sprawę, odpowiedzialną za
jej prowadzenie oraz załatwienie;
11) komórka organizacyjna – wydzieloną organizacyjnie część ....... tj. dział, oddział, referent
lub samodzielne stanowisko pracy;
12) nośnik informatyczny danych – płytę CD, taśmę magnetyczną lub inny nośnik,
na którym zapisano w formie elektronicznej treść dokumentu, pisma itp.;

13)
14)
15)
16)
17)

18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

27)
28)
29)
30)
31)
32)

nośnik papierowy – arkusz papieru zgodny z Polskimi Normami, na którym umieszczana
jest treść dokumentu, pisma itp.;
odwzorowanie cyfrowe – dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną dowolnej
treści zapisanej w postaci innej niż elektroniczna, umożliwiający zapoznanie się z tą
treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do pierwowzoru;
pieczęć wpływu – odcisk pieczęci umieszczany na przesyłkach wpływających
na nośniku papierowym, zawierający nazwę podmiotu, nazwę punktu kancelaryjnego,
datę wpływu, a także miejsce na umieszczanie numeru z rejestru przesyłek wpływających;
pismo – wyrażoną tekstem informację, stanowiącą odrębną całość znaczeniową,
niezależnie od sposobu jej utrwalenia;
prowadzący sprawę – osobę załatwiającą merytorycznie daną sprawę, realizującą w tym
zakresie przewidziane czynności kancelaryjne, w szczególności rejestrowanie sprawy,
przygotowywanie
projektów
pism
w
sprawie,
dbanie
o terminowość załatwienia sprawy i kompletowanie akt sprawy;
przesyłka – dokumentację otrzymana lub wysyłaną przez ......., w każdy możliwy sposób,
w tym dokumenty elektroniczne przesyłane za pośrednictwem elektronicznej skrzynki
podawczej;
punkt kancelaryjny – sekretariat lub stanowisko pracy, których pracownicy
są uprawnieni do przyjmowania lub wysyłania przesyłek;
referent
–
pracownik
.......,
specjalista,
konsultant
niezależnie
od zajmowanego stanowiska, załatwiający merytorycznie daną sprawę, przechowujący
dokumentację sprawy w trakcie jej załatwiania;
rejestr – narzędzie służące do rejestrowania pojedynczych przesyłek lub pism
określonego typu lub rodzaju, które w systemie tradycyjnym może być prowadzone w
postaci elektronicznej lub papierowej;
rejestr przesyłek wpływających – rejestr służący do ewidencjonowania w kolejności
chronologicznej przesyłek otrzymywanych przez punkt kancelaryjny;
rejestr przesyłek wychodzących – rejestr służący do ewidencjonowania w kolejności
chronologicznej przesyłek wysyłanych (wydawanych) przez punkt kancelaryjny;
spis spraw – formularz w postaci papierowej w systemie tradycyjnym albo spis
elektroniczny w systemie tradycyjnym, do rejestrowania spraw w obrębie klasy
z wykazu akt w roku kalendarzowym w danej komórce merytorycznej;
sprawa – zdarzenie lub stan rzeczy, w tym z zakresu postępowania administracyjnego,
wymagające rozpatrzenia i podjęcia czynności służbowych lub przyjęcia do wiadomości;
system tradycyjny – system wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania
przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci
nieelektronicznej, z możliwością korzystania z narzędzi informatycznych do wspomagania
procesu obiegu dokumentacji w tej postaci;
teczka aktowa – materiał biurowy używany w systemie tradycyjnym
do przechowywania dokumentacji w postaci nieelektronicznej;
„UPO” – urzędowe poświadczenie odbioru, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne;
wykaz akt – wykaz haseł rzeczowych oznaczonych symbolami klasyfikacyjnymi i
kwalifikacją archiwalną akt;
załączniki – każde pismo lub inny przedmiot odnoszący się do treści lub tworzący całość z
pismem przewodnim (zszyte, sklejone z nim pisma, broszury, książki itp.);
znak akt – zespół symboli określających przynależność sprawy do określonej komórki
organizacyjnej i do określonej grupy rzeczowego wykazu akt;
znak sprawy – zespół symboli określających przynależność sprawy do określonej komórki
organizacyjnej i określonej grupy spraw.

SYSTEM KANCELARYJNY W .......
§ 3.
1. W .................. obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny, oparty na jednolitym
rzeczowym wykazie akt.
2. Wykaz akt stanowi jednolitą, rzeczową, niezależną od struktury organizacyjnej klasyfikację akt
powstających w toku działalności ....... oraz zawiera ich klasyfikację archiwalną. Obejmuje on
wszystkie zagadnienia z zakresu działalności ....... oznaczone w poszczególnych pozycjach
symbolami, hasłami i kategorią archiwalną. Wykaz ten służy do oznaczenia, rejestracji, łączenia
i przechowywania akt.
3. Wykaz ten oparty jest na systemie klasyfikacji dziesiętnej i dzieli całość wytwarzanej
dokumentacji na dziesięć klas pierwszego rzędu, sformułowanych w sposób ogólny, oznaczony
symbolami od 0 do 9.
4. W ramach tych klas wprowadza się podział na klasy drugiego rzędu (hasła bardziej
szczegółowe) oznaczone symbolami dwucyfrowymi powstającymi przez dodanie
do symboli klasy pierwszego rzędu jednej z cyfr od 0 do 9, to jest: od 00 do 99 oraz dalszy
podział niektórych klas drugiego rzędu na klasy trzeciego rzędu oznaczone symbolami
trzycyfrowymi, to jest: od 000 do 999, a w ramach klas trzeciego rzędu – podział na klasy
czwartego
rzędu
oznaczone
symbolami
czterocyfrowymi,
to
jest:
od 0000 do 9999.
5. Klasy końcowe w poszczególnych jednorodnych tematycznie grupach spraw (hasłach),
oznaczone kategorią archiwalną, odpowiadają tematycznym (rzeczowym) teczkom aktowym
oznaczonym
tym
samym
znakiem
akt
co
klasy
końcowe
w wykazie.
6. Akta jednorodne tematycznie z różnych komórek organizacyjnych ....... będą posiadały to samo
hasło klasyfikacyjne i symbol liczbowy hasła. wyróżniać je będą symbole literowe i liczbowe
stanowiące oznaczenie nazwy danej komórki organizacyjnej.
7. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może rozbudować jednolity rzeczowy wykaz akt w
ramach istniejących symboli z zachowaniem tej samej kategorii archiwalnej.
8. Oprócz haseł jednolity rzeczowy wykaz akt zawiera oznaczenie kategorii archiwalnej akt.
9. Do materiałów archiwalnych oznaczonych symbolem „A” zalicza się dokumentację mającą
trwałą wartość historyczną przewidzianą do przekazania do archiwum państwowego.
10. Do dokumentacji niearchiwalnej oznaczonej symbolem „B” i cyframi arabskimi, określającymi
liczbę lat przechowywania w archiwum zakładowym, zalicza się dokumentację mającą
czasowo znaczenie praktyczne.
11. Do dokumentacji oznaczonej symbolem „Bc” zalicza się dokumentację manipulacyjną mająca
krótkotrwałe znaczenie praktyczne. Może on ulec brakowaniu po pełnym jej wykorzystaniu,
bez przekazywania jej do archiwum, na zasadach określonych przez właściwe archiwum
państwowe.
12. Dokumentacja zaliczana do kategorii „BE” przechowywana w archiwum zakładowym przez
określoną liczbę lat (np. BE5), podlega ekspertyzie, którą przeprowadza właściwe archiwum
państwowe dla ewentualnego dokonania zmiany kwalifikacji archiwalnej tej dokumentacji.
§ 4.
1. Komórki organizacyjne mogą sporządzać na własne potrzeby szczegółowy wyciąg
z wykazu akt, zawierający odpowiednie symbole i hasła klasyfikacyjne oraz kategorie
archiwalne dokumentacji występujące w działalności tych komórek.
2. Wyciąg z wykazu akt dla komórki organizacyjnej w zależności od potrzeb może zawierać:
1)
nowe pozycje (symbole i hasła klasyfikacyjne) utworzone przez rozbudowanie klas
trzeciego i czwartego rzędu w wykazie akt w klasy bardziej szczegółowe przy zachowaniu
oznaczeń kategorii archiwalnej i okresu przechowywania akt, ustalonego dla klasy
rozbudowanej,
2)
pozycje oznaczone w wykazie akt symbolami wyższego rzędu, z ustaleniem właściwej
kategorii archiwalnej z klas komasowanych,

3.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Wyciąg z wykazu akt sporządza się w dwóch egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
zatrzymuje dla siebie dana komórka organizacyjna, a drugi przekazuje się do archiwum
zakładowego.
§ 5.
Zmiany w wykazie akt polegające na przekształceniu lub dodaniu nowych symboli i haseł
klasyfikacyjnych w klasach pierwszego i drugiego rzędu mogą być dokonywane tylko na
podstawie zarządzenia Dyrektora ....... w porozumieniu z właściwym archiwum państwowym.
§ 6.
Dokumentacja nadsyłana i składana w ....... oraz w nim powstająca dzieli się ze względu na
sposób jej rejestrowania i przechowywania na:
1)
tworzącą akta spraw;
2)
nietworzącą akt spraw.
§ 7.
Dokumentacja tworząca akta spraw to dokumentacja, która została przyporządkowana do
sprawy i otrzymała znak sprawy.
Znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy.
Znak sprawy zawiera następujące elementy:
1)
oznaczenie komórki organizacyjnej;
2)
symbol klasyfikacyjny z wykazu akt;
3)
kolejny numer sprawy, wynikający ze spisu spraw;
4)
cztery cyfry roku kalendarzowego, w którym sprawa się rozpoczęła.
Poszczególne elementy znaku sprawy umieszcza się w kolejności, o której mowa
w pkt. 3, i oddziela kropką w następujący sposób: DR.123.77.2012, gdzie:
1)
DR to oznaczenie komórki organizacyjnej;
2)
123 to symbol klasyfikacyjny z wykazu akt;
3)
77 to liczba określająca siedemdziesiątą siódmą sprawę rozpoczętą w 2012 r.
w komórce organizacyjnej oznaczonej DR. w ramach symbolu klasyfikacyjnego 123;
4)
2012 to oznaczenie roku, w którym sprawa się rozpoczęła.
Oznaczenie komórki organizacyjnej, stanowiące element znaku sprawy może być
przyporządkowane w jednym roku kalendarzowym tylko do jednej komórki organizacyjnej,
niezależnie od zmian organizacyjnych w podmiocie.
Jeżeli zachodzi potrzeba wydzielenia określonych spraw z danej klasy w wykazie akt w osobne
zbiory, to dla danego numeru sprawy, o którym mowa w pkt. 3 ppkt 3, który jest podstawą
wydzielenia grupy spraw, zakłada się oddzielny spis spraw. W takim przypadku znak sprawy
konstruuje się następująco:
1)
oznaczenie komórki organizacyjnej;
2)
symbol klasyfikacyjny z wykazu akt;
3)
kolejny numer sprawy, pod którym dokonano wydzielenia grupy spraw;
4)
kolejny numer sprawy, wynikający ze spisu spraw założonego do numeru sprawy, która
jest podstawą wydzielenia;
5)
cztery cyfry roku kalendarzowego, w którym sprawa się rozpoczęła.
Poszczególne elementy znaku sprawy, o którym mowa w pkt. 6, oddziela się kropką
w następujący sposób: DR.123.78.2.2012, gdzie:
1)
DR to oznaczenie komórki organizacyjnej;
2)
123 to symbol klasyfikacyjny z wykazu akt;
3)
78 to liczba określająca siedemdziesiątą ósmą sprawę będącą podstawą wydzielenia
grupy spraw w 2012 r., w komórce organizacyjnej oznaczonej DR.
w ramach symbolu klasyfikacyjnego 123;
4)
2 to liczba określająca drugą sprawę w ramach grupy spraw oznaczonej liczbą
siedemdziesiąt osiem;
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5)
2012 to oznaczenie roku, w którym sprawa się rozpoczęła.
Oznaczając pismo znakiem sprawy, można po znaku sprawy umieścić symbol prowadzącego
sprawę, oddzielając go od znaku sprawy kropką w następujący sposób: DR.123.78.2012.JK2,
gdzie „JK2” jest symbolem prowadzącego sprawę, dodanym do znaku sprawy.
§ 8.
Dokumentacja nietworząca akt spraw to dokumentacja, która nie została przyporządkowana
do sprawy, a jedynie do klasy z wykazu akt.
Dokumentację, o której mowa w pkt. 1, mogą stanowić w szczególności:
1)
zaproszenia, życzenia, podziękowania, kondolencje, jeżeli nie stanowią części akt sprawy;
2)
niezamawiane przez podmiot oferty, które nie zostały wykorzystanie;
3)
publikacje (dzienniki urzędowe, czasopisma, katalogi, książki, gazety, afisze, ogłoszenia)
oraz inne druki, chyba że stanowią załącznik do pisma;
4)
dokumentacja finansowo-księgowa, w szczególności rachunki, faktury, inne dokumenty
księgowe;
5)
listy obecności;
6)
karty urlopowe;
7)
dokumentacja magazynowa;
8)
środki ewidencyjne archiwum zakładowego;
9)
dane w systemach teleinformatycznych dedykowanych do realizowania określonych,
wyspecjalizowanych zadań, w szczególności dane w systemie udostępniającym
automatycznie
dane
z
określonego
rejestru,
dane
przesyłane
za pomocą środków komunikacji elektronicznej automatycznie tworzące rejestr;
10) rejestry i ewidencje, w szczególności środków trwałych, wypożyczeń sprzętu, materiałów
biurowych, zbiorów bibliotecznych.
§ 9.
Komórka merytoryczna, współpracująca przy załatwianiu sprawy z innymi komórkami
organizacyjnymi, informuje te komórki o znaku prowadzonej przez siebie sprawy.
Opinie, notatki, stanowiska i inne rodzaje dokumentacji wynikające ze współpracy między
komórkami
organizacyjnymi
komórki
inne
niż
merytoryczne
przekazują
do akt sprawy komórki merytorycznej, używając znaku sprawy nadanego przez komórkę
merytoryczną.
W przypadku, o którym mowa w pkt. 2, dopuszcza się odrębne zakładanie spraw
w komórce innej niż merytoryczna.
Jeżeli dokumentacja, o której mowa w pkt. 2, została oznaczona znakiem sprawy
w komórce organizacyjnej innej niż merytoryczna, to należy zakwalifikować ją
do dokumentacji kategorii archiwalnej Bc.
Zmiany kwalifikacji dokumentacji, o której mowa w pkt. 4, może dokonać dyrektor właściwego
miejscowego archiwum państwowego.
CZYNNOŚCI KANCELARYJNE W .......
§ 10.
W systemie o którym mowa w § 1 pkt 2 instrukcji, czynności kancelaryjne oraz ich
dokumentowanie wykonuje się w postaci nieelektronicznej, w szczególności:
1)
spisy spraw odkłada się do właściwych teczek aktowych;
2)
dekretacji i akceptacji dokonuje się na przesyłkach w postaci papierowej;
3)
całość dokumentacji gromadzi się i przechowuje w teczkach aktowych.
Dopuszcza się wykorzystanie narzędzi informatycznych w celu:
1)
prowadzenia rejestrów przesyłek wpływających i wychodzących oraz spisów spraw;
2)
prowadzenia innych, niż określone w pkt. 2, ppkt 1, rejestrów i ewidencji;
3)
udostępniania i rozpowszechniania pism wewnątrz podmiotu;
4)
przesyłania przesyłek;
5)
dokonania dekretacji, pod warunkiem przeniesienia jej następnie w formie dekretacji
zastępczej na dokument w postaci nieelektronicznej.
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Dopuszczenie, o którym mowa w pkt. 2, jest możliwe pod warunkiem zapewnienia ochrony
przed utratą rejestrów, ewidencji oraz spisów spraw, przez codzienne wykonywanie kopii
zabezpieczających na informatycznym nośniku danych, innym niż ten, na którym zapisywane
są bieżące dane.
§ 11.
Punkt kancelaryjny rejestruje przesyłki wpływające (załącznik nr 1).
Punkt kancelaryjny wydaje na żądanie składającego przesyłkę potwierdzenie jej otrzymania.
Rejestrowanie przesyłek wpływających polega na umieszczeniu w dowolnej kolejności w
rejestrze prowadzonym na nośniku papierowym lub w postaci elektronicznej:
1)
liczby porządkowej;
2)
daty wpływu przesyłki do podmiotu;
3)
tytułu, czyli zwięzłego odniesienia się do treści przesyłki;
4)
nazwy podmiotu, od którego pochodzi przesyłka, z określeniem, czy jest to instytucja, czy
osoba fizyczna;
5)
daty widniejącej na przesyłce;
6)
znaku występującego na przesyłce;
7)
wskazania, komu przydzielono przesyłkę; w szczególności mogą to być osoby, komórka
organizacyjna lub, w przypadku określonym w § 14 dostawca usług pocztowych lub
właściwy adresat;
8)
liczby załączników, jeżeli zostały dołączone do przesyłki;
9)
dodatkowych informacji, jeżeli są potrzebne.
Rejestr przesyłek wpływających prowadzony w postaci elektronicznej umożliwia:
1)
sortowanie listy przesyłek według informacji określonych w pkt. 3;
2)
wydrukowanie listy przesyłek zawierającej wszystkie lub wybrane informacje, określone
w pkt. 3, oraz, na każdej stronie, datę wykonania wydruku;
3)
zapisanie całości lub części rejestru w formie danych umożliwiającym późniejsze
wyodrębnienie informacji określonych w pkt. 3.
§ 12.
W trakcie odbioru przesyłek dostarczonych w kopertach lub paczkach punkt kancelaryjny
sprawdza prawidłowość wskazanego adresu na przesyłce oraz stan jej opakowania.
W razie stwierdzenia uszkodzenia lub naruszenia przesyłki w stopniu, który umożliwił osobom
trzecim ingerencję w zawartości przesyłki, sporządza się w obecności doręczającego adnotację
na kopercie lub opakowaniu oraz na potwierdzeniu odbioru.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, sporządza się protokół o doręczeniu przesyłki
uszkodzonej.
O odbiorze uszkodzonej lub naruszonej przesyłki powiadamia się niezwłocznie bezpośredniego
przełożonego.
§ 13.
Przesyłki na nośniku papierowym punkt kancelaryjny rejestruje na podstawie:
1)
danych zawartych w treści pisma – w przypadku gdy istnieje możliwość otwarcia koperty
i zapoznania się z treścią pisma;
2)
danych na kopercie, w której są zamknięte pisma – w przypadku gdy nie ma możliwości
otwarcia koperty.
Po zarejestrowaniu przesyłki na nośniku papierowym punkt kancelaryjny umieszcza
i wypełnia pieczęć wpływu (załącznik nr 2) na pierwszej stronie pisma lub,
w przypadku gdy nie ma możliwości otwarcia koperty, na kopercie.
Nie są otwierane przez punkt kancelaryjny następujące przesyłki wpływające:
1)
adresowane na pracownika;
2)
mylnie doręczone.
Jeżeli pracownik otrzymał przesyłkę w zamkniętej kopercie i stwierdził, że dotyczy ona spraw
służbowych,
jest
obowiązany
przekazać
ją
do
punktu
kancelaryjnego
w celu uzupełnienia danych w rejestrze przesyłek wpływających.

1.

2.

3.
4.
5.
1.

2.
3.
1.
2.
3.

1.

§ 14.
Przesyłki mylnie doręczone zwraca się bezzwłocznie dostawcy usługi pocztowej lub przesyła
bezpośrednio do właściwego adresata.
§ 15.
Przyjmując przesyłki przekazane poczta elektroniczną, dokonuje się ich wstępnej selekcji
mającej na celu oddzielenie spamu, wiadomości zawierających złośliwe oprogramowanie i
wiadomości stanowiących korespondencję prywatną. Dopuszcza się dokonywanie wstępnego
usuwania spamu i wiadomości zawierających złośliwe oprogramowanie za pomocą
oprogramowania wykonującego te funkcje automatycznie.
Po dokonaniu selekcji, o której mowa w pkt. 1, przesyłki otrzymane pocztą elektroniczną dzieli
się na:
1) przesyłki
adresowane
na
skrzynkę
poczty
elektronicznej
podaną
w Biuletynie Informacji Publicznej jako właściwą do kontaktu z .......;
2) przesyłki adresowane na indywidualne skrzynki poczty elektronicznej;
a)
mające istotne znaczenie dla odzwierciedlenia przebiegu załatwiania i rozstrzygania
spraw przez .......;
b)
mające robocze znaczenie dla spraw załatwianych i rozstrzyganych przez .......;
c)
pozostałe.
Przesyłki, o których mowa w pkt. 2 ppkt 1 i pkt. 2 ppkt 2 lit. a, rejestruje się, drukuje, nanosi i
wypełnia pieczęć wpływu na pierwszej stronie wydruku.
Przesyłki, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2 lit. b, drukuje się i włącza bez rejestracji
i dekretacji bezpośrednio do akt sprawy.
Przesyłek, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2 lit. c, nie rejestruje się i nie włącza do akt sprawy.
§ 16.
Przesyłki przekazane na ESP dzieli się na:
1)
przeznaczone do automatycznego rejestrowania w systemie teleinformatycznym
specjalnie przeznaczonym do obsługi danego rodzaju przesyłek;
2)
pozostałe, nieprzeznaczone do automatycznego rejestrowania.
Przesyłek, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1, nie rejestruje się, jeżeli system teleinformatyczny,
w którym są one przetwarzane, umożliwia wyszukiwanie i sortowanie co najmniej według daty
wpływu i według podmiotu, od którego przesyłka pochodzi.
Przesyłki, o których mowa w pkt. 1 ppkt 2, rejestruje się, drukuje wraz z UPO, nanosi i wypełnia
pieczęć wpływu na pierwszej stronie wydruku.
§ 17.
Przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych dzieli się na:
1)
przekazane bezpośrednio na informatycznym nośniku danych;
2)
stanowiące załącznik do pisma przekazanego na nośniku papierowym.
Przesyłki, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1, rejestruje się, drukuje, nanosi i wypełnia pieczęć
wpływu na pierwszej stronie wydruku.
Pisma w postaci papierowej, o których mowa w pkt. 1 ppkt 2, rejestruje się zgodnie
z § 13, odnotowując w rejestrze przesyłek wpływających informację o załączniku zapisanym na
informatycznym nośniku danych.
§ 18.
Jeżeli nie jest możliwe lub zasadne wydrukowanie pełnej treści przesyłki w postaci
elektronicznej lub załącznika do niej, ze względu na typ dokumentu elektronicznego (na
przykład nagrania dźwiękowe, nagranie wideo, oprogramowanie, baza danych) lub objętość
dokumentu elektronicznego (na przykład dokument zawierający dużą liczbę stron albo
wymagający wydrukowania w rozmiarze nieobsługiwanym przez posiadane przez .......
urządzenia), należy:
1)
wydrukować tylko część przesyłki (na przykład pierwszą stronę pisma lub pismo bez
załączników), a jeżeli jest to także niemożliwe, sporządzić i wydrukować notatkę o
przyjętej przesyłce, nanieść i wypełnić pieczęć wpływu na pierwszej stronie wydruku;
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informatyczny nośnik danych z zapisaną przesyłką dołączyć do wydruku, o którym mowa
w pkt. 1, do momentu zakończenia sprawy, po czym przekazać go do składu
informatycznych nośników danych.
Informację o załączniku zapisanym na informatycznym nośniku danych odnotowuje się w
rejestrze przesyłek wpływających.
Dopuszcza się prowadzenie w ....... kilku składów chronologicznych oraz kilku składów
informatycznych nośników danych, które jest uzasadnione strukturą organizacyjną i lokalizacją
komórek organizacyjnych.
Jeżeli przesyłka w postaci elektronicznej lub załącznik do niej zawiera podpis elektroniczny
identyfikujący jego posiadacza w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na wydruku
opatrzonym pieczęcią wpływu nanosi się informację o ważności podpisu elektronicznego i
integralności podpisanego dokumentu oraz dacie tej weryfikacji („podpis elektroniczny
zweryfikowany w dniu... [data]; wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości
weryfikacji), a także czytelny podpis sporządzającego wydruk.
Na wydruk UPO nanosi się tylko czytelny podpis sporządzającego wydruk oraz datę wykonania
wydruku.
§ 19.
Po wykonaniu czynności związanych z przejęciem i zarejestrowaniem przesyłek punkt
kancelaryjny dokonuje ich rozdziału do właściwych komórek organizacyjnych lub osób oraz
przekazania w sposób przyjęty w ....... według właściwości komórek organizacyjnych lub osób
zgodnie z podziałem zadań i kompetencji.
§ 20.
Dekretacja przesyłek polega na odręcznym umieszczeniu odpowiednich informacji
bezpośrednio na przesyłce, wraz z datą i podpisem dekretującego.
§ 21.
Przesyłki mogą być przyjęte do załatwienia bezpośrednio przez osobę, do której je skierowano
do dekretacji.
Przesyłki zadekretowane do załatwienia przez komórkę organizacyjną mogą być przyjęte do
załatwienia bezpośrednio przez kierownika komórki lub ponownie dekretowane w celu
wskazania prowadzącego sprawę. Ponowna dekretacja nie może zmieniać dyspozycji
zwierzchnika dotyczących sposobu załatwienia sprawy lub wydłużać wskazanego w pierwszej
dekretacji terminu załatwienia sprawy.
W przypadku błędnej dekretacji jej zmiany dokonuje dekretujący.
§ 22.
Jeżeli przesyłka dotyczy sprawy wchodzącej w zakres zadań różnych komórek organizacyjnych
lub prowadzących sprawy, w dekretacji wskazuje się komórkę organizacyjną lub
prowadzącego sprawę, do którego należy ostateczne załatwienie sprawy. Wyznaczona
komórka organizacyjna lub prowadzący sprawę stanowi wtedy komórkę merytoryczną.
Jeżeli przesyłka dotyczy kilku spraw, wskazuje się komórki merytoryczne właściwe do
załatwienia poszczególnych spraw.

§ 23.
1. Prowadzący sprawę sprawdza, czy przekazana bezpośrednio lub w drodze dekretacji
przesyłka:
1)
dotyczy sprawy już wszczętej;
2)
rozpoczyna nową sprawę.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1, prowadzący sprawę dołącza przesyłkę do akt
sprawy, nanosząc na nią znak sprawy.
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W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 2, prowadzący sprawę traktuje przesyłkę jako
podstawę założenia sprawy, wpisując odpowiednie dane do spisu spraw oraz nanosząc na nią
znak sprawy.
Znak sprawy nanosi się w górnej części pisma na jego pierwszej stronie.
§ 24.
Spis sprawy (załącznik nr 3) zawiera następujące dane:
1)
odnoszące się do całego spisu:
a) oznaczenie roku, w którym zostały założone sprawy znajdujące się w spisie,
b) oznaczenie komórki organizacyjnej,
c) symbol klasyfikacyjny z wykazu akt,
d) hasło klasyfikacyjne z wykazu akt;
2)
odnoszące się do każdej sprawy w spisie:
a) liczbę porządkową,
b) tytuł stanowiący zwięzłe odniesienie się do treści sprawy,
c) nazwę podmiotu, od którego sprawa wpłynęła, jeżeli nie jest to sprawa własna,
d) znak pisma wszczynającego sprawę, jeżeli nie jest to sprawa własna,
e) datę pisma wszczynającego sprawę, jeżeli nie jest to sprawa własna,
f) datę wszczęcia sprawy,
g) datę ostatecznego załatwienia sprawy,
h) uwagi zawierające oznaczenie prowadzącego sprawę oraz ewentualnie informacje
dotyczące sposobu załatwienia sprawy.
Spis spraw oraz odpowiadającą temu spisowi teczkę aktową do przechowywania
w niej spraw ostatecznie załatwionych zakłada się dla klasy końcowej w wykazie akt.
Na każdy rok kalendarzowy zakłada się nowe spisy spraw i nowe teczki.
Dopuszcza się w sytuacji znikomej liczby spraw założonych w ciągu roku dla danej klasy
końcowej w wykazie akt prowadzenia teczek aktowych ze spisami spraw przez okres dłuższy
niż jeden rok. W takim przypadku zakłada się dla każdego roku odrębny spis spraw.
Dopuszcza się zakładanie teczek aktowych dla działów i oddziałów lub przedmiotu sprawy, w
których grupuje się wiele
akt sprawy, o różnych numerach spraw,
ale zarejestrowanych w jednym spisie spraw teczki aktowej. W takim przypadku
w teczkach założonych dla działów i oddziałów lub przedmiotu sprawy nie prowadzi się
dodatkowych spisów spraw.
W przypadkach określonych odrębnymi przepisami zakłada się teczki zbiorcze,
do których odkłada się akta spraw zarejestrowanych w kilku różnych spisach spraw (na
przykład akta osobowe).
Dopuszcza się zakładanie teczek aktowych dla akt jednej sprawy.
§ 25.
Jeżeli przesyłka przekazana lub zadekretowana do prowadzącego sprawę kończy sprawę, to
znaczy nie jest wymagane w sprawie kolejne pismo lub sprawa została załatwiona ustnie i
wynika to z treści przesyłki lub treści dekretacji, prowadzący sprawę, po włączeniu pisma do
akt sprawy, wpisuje do spisu spraw datę ostatecznego załatwienia sprawy.
Jeżeli przesyłka przekazana lub zadekretowana do prowadzącego sprawę nie kończy sprawy,
prowadzący sprawę załatwia ją w odpowiednim dla niej trybie, w tym przygotowuje projekty
pism.
Przy sporządzaniu projektu pisma należy przestrzegać zasad określonych
w § 29 pkt 8-10.
§ 26.
Sprawę niezakończoną ostatecznie w ciągu roku załatwia się w latach kolejnych bez zmiany
dotychczasowego jej znaku. Elementy znaku sprawy pozostają niezmienne.
Zmiany znaku sprawy z równoczesnym ponownym założeniem nowej sprawy może nastąpić
dopiero wtedy, gdy sprawa ostatecznie zakończona zaczyna się od nowa lub w przypadku, gdy
w wyniku reorganizacji, akta spraw niezakończonych przejmuje nowa komórka organizacyjna.
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W sytuacji, o której mowa w pkt 2, sprawę wpisuje się w nowym spisie spraw, zaznaczając ten
fakt w dotychczasowym spisie spraw w formie wzmianki: „przeniesiono do znaku sprawy...”, i
przenosi się akta sprawy do nowej teczki aktowej, nie dokonując zmian w znaku sprawy
przyporządkowanym wcześniej aktom sprawy.
§ 27.
Jeżeli sprawa została załatwiona ustnie, a nie wynika to z treści przesyłki lub treści
dekretacji, prowadzący sprawę:
1)
sporządza notatkę opisująca sposób załatwienia sprawy;
2)
umieszcza przesyłkę wraz z notatką w aktach sprawy;
3)
wpisuje do spisu spraw datę ostatecznego załatwienia sprawy.
§ 28.
W trakcie załatwiania sprawy dołącza się do akt sprawy w szczególności:
1)
przesyłki zarejestrowane w rejestrach przesyłek wpływających i wychodzących;
2)
notatki służbowe z rozmów przeprowadzonych z interesantami lub z czynności
dokonanych poza siedzibą ......., jeżeli nie jest dla nich przewidziana forma protokołu;
3)
pisma przesłane za pomocą telefaksu;
4)
wydruki treści naturalnych dokumentów elektronicznych, o których mowa w § 15 pkt 3 i
4, § 16 pkt 3 i § 17 pkt 2;
5)
projekty pism odrzucone w toku akceptacji przez kierowników komórek organizacyjnych
lub
Dyrektora
.......
oraz
uwagi
i
adnotacje
odnoszące
się
do projektów pism, o których mowa w § 29 pkt 6, jeżeli mają znaczenie
w załatwianej sprawie.
§ 29.
1. Akceptacja może być jednostopniowa lub wielostopniowa.
2. Akceptacja wielostopniowa polega na wstępnym zaakceptowaniu pisma przez kolejne
nieupoważnione do podpisania pisma osoby, aż do ostatecznego zaakceptowania pisma przez
osobę upoważnioną do jego podpisania.
3. Przekazanie projektów pism do akceptacji może nastąpić:
1)
w postaci papierowej albo
2)
w postaci elektronicznej.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 ppkt 1, na drugim egzemplarzu projektu pisma
prowadzący sprawę umieszcza swój odręczny podpis (skrót podpisu) i datę jego złożenia.
5. Jeżeli projekt pisma przedstawiony do akceptacji nie wymaga poprawek, akceptujący
podpisuje pismo w dwóch egzemplarzach (jeden przeznaczony do wysyłki, a drugi do
włączenia do akt sprawy), chyba że jest wymagana większa liczba egzemplarzy.
6. Jeżeli projekt pisma przedstawiony do akceptacji wymaga poprawek, akceptujący udziela
prowadzącemu sprawę wskazówek dotyczących niezbędnych poprawek:
1)
nanosząc odpowiednie adnotacje i poprawki bezpośrednio na projekcie pisma;
2)
ustnie.
7. W przypadku gdy projekt pisma jest przedstawiony do akceptacji w postaci elektronicznej,
akceptujący lub inna osoba na jego polecenie może dokonać bezpośrednio niezbędnych
poprawek i sporządzić dwa egzemplarze pisma, o których mowa w pkt. 5.
8. Pismo załatwiające sprawę powinno być pod względem formy zewnętrznej dostosowane do
blankietów korespondencyjnych formatu A4 lub A5 w układzie pionowym lub poziomym i
powinno zawierać:
1)
nagłówek – druk lub podłużną pieczęć nagłówkową,
2)
znak sprawy,
3)
powołanie się na znak i datę pisma, którego odpowiedź dotyczy,
4)
datę podpisania pisma przez osobę upoważnioną,
5)
określenie odbiorcy w pierwszym przypadku wraz z adresem,
6)
treść pisma,
7)
podpis (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe).

9.

Kopia pisma załatwiającego powinna ponadto zawierać:
1)
parafę pracownika i datę sporządzenia pisma (z lewej strony pod treścią pisma),
2)
termin wznowienia sprawy lub oznaczenie dołączenia jej do akt pod treścią pisma w lewej
dolnej części arkusza.
10. W razie potrzeby pismo i jego kopia powinny również zawierać dalsze następujące określenia:
1)
nad adresem z prawej strony – wskazówki dotyczące sposobu wysłania czystopisu:
„polecony”, „ekspres”, „ze zwrotnym dowodem doręczenia”, „pilne”, „poufne” itp.,
2)
pod treścią załatwienia z lewej strony arkusza – liczbę przesyłanych załączników (zał. ...)
lub wymienia się je z podaniem liczb porządkowych: na każdym załączniku wpisuje się w
prawym
górnym
roku
kolejny
numer
załącznika
(zał. nr .... do pisma znak ...),
3)
adresy tych instytucji lub osób umieszcza się pod treścią pisma z lewej strony pod
klauzulą: „Otrzymują do wiadomości” – jeżeli treść pisma ma być poza adresatem podana
do wiadomości innym instytucjom lub osobom przez przesłanie im kopii pisma,
4)
ewentualne wskazówki dla sekretariatu.
§ 30.
1. Projekty pism przeznaczone do wysyłki za pomocą środków komunikacji elektronicznej
przedstawia się do podpisu wyłącznie w postaci elektronicznej.
2. W przypadku pisma przeznaczonego do wysyłki w postaci elektronicznej podpisujący:
1)
podpisuje elektronicznie pismo w postaci elektronicznej,
2)
podpisuje odręcznie wydrukowaną treść pisma w postaci elektronicznej (egzemplarz
przeznaczony do włączenia do akt sprawy).
§ 31.
1. Pisma na nośniku papierowym są wysyłane przez punkt kancelaryjny:
1)
zgodnie z dyspozycją Dyrektora ....... lub kierownika komórki organizacyjnej na blankiecie
korespondencyjnym z logo ....... (załącznik nr 4),
2)
inne, na blankiecie korespondencyjnym z pieczęcią firmową (załącznik nr 5).
2. Pisma przeznaczone do wysyłki w postaci elektronicznej mogą być wysyłane automatycznie,
po ich podpisaniu podpisem elektronicznym.
3. Na egzemplarzu pisma przeznaczonym do włączenia do akt sprawy zamieszcza się informację
co do sposobu wysyłki (na przykład list polecony, list priorytetowy, doręczenie elektroniczne)
oraz potwierdzenie dokonania wysłania przesyłki lub jej osobistego doręczenia.
4. Prowadzący sprawę włącza do akt sprawy podpisany egzemplarz pisma wychodzącego
przeznaczony do włączenia do akt sprawy.
§ 32.
1. W ....... prowadzi się rejestr przesyłek wychodzących na nośniku papierowym (załącznik nr 6)
lub w postaci elektronicznej zawierający w szczególności następujące informacje:
1)
liczbę porządkową;
2)
datę przekazania wysyłki do adresatów lub operatorowi pocztowemu;
3)
nazwę podmiotu, do którego wysyłano przesyłkę; w przypadku przesyłek kierowanych do
wielu podmiotów dopuszcza się nadanie nazwy zbiorowej charakteryzującej łącznie
adresatów (na przykład urzędy gmin, szkoły podstawowe itp.);
4)
znak sprawy wysyłanego pisma;
5)
sposób przekazania przesyłki (na przykład list zwykły, polecony, za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, faks, poczta elektroniczna, ESP).
2. Rejestr przesyłek wychodzących prowadzony w postaci elektronicznej umożliwia:
1)
sortowanie listy przesyłek wychodzących według informacji, o których mowa
w pkt. 1;
2)
wydrukowanie listy przesyłek wychodzących zawierającej wszystkie lub wybrane
informacje, o których mowa w pkt. 1, oraz, na każdej stronie, datę wykonania wydruku;
3)
zapisanie całości lub części rejestru w formacie danych umożliwiającym późniejsze
wyodrębnienie informacji, o których mowa w pkt. 1.

1.
2.

3.

1.

2.
3.
4.

§ 33.
Każda teczka aktowa (załącznik nr 7) zawierająca dokumentację spraw zakończonych powinna
być opisana.
Opis umieszczony na okładce teczki aktowej składa się z następujących elementów:
1)
pełnej nazwy ....... oraz pełnej nazwy komórki organizacyjnej – na środku
u góry;
2)
części znaku sprawy, to jest oznaczenia komórki organizacyjnej i symbolu
klasyfikacyjnego z wykazu akt, a w przypadku, o którym mowa w § 7 pkt 6, dodatkowo
numeru sprawy, który stał się podstawą wydzielenia grupy spraw –
po lewej stronie pod nazwą komórki organizacyjnej;
3)
kategorii archiwalnej, a w przypadku kategorii B – również okresu przechowywania
dokumentacji – po prawej stronie pod nazwą komórki organizacyjnej;
4)
tytułu teczki złożonego z pełnego hasła klasyfikacyjnego z wykazu akt i informacji o
rodzaju dokumentacji występującej w teczce – na środku;
5)
roku założenia teczki aktowej, uzupełnionego – po zakończeniu wszystkich spraw
założonych w danej teczce – rokiem najpóźniejszego pisma w teczce – pod tytułem;
6)
numer tomu, jeżeli akta spraw przyporządkowane do tego samego symbolu
klasyfikacyjnego z wykazu akt w danym roku obejmują kilka teczek – pod rocznymi datami
skrajnymi.
W przypadku teczek aktowych, o których mowa w § 24:
1)
pkt 5 – tytuł teczki uzupełnia się o nazwę działu i oddziału lub przedmiotu wydzielonych
spraw, a także wszystkie kolejne numery spraw, do których przyporządkowane zostały
akta umieszczone w teczce;
2)
pkt 6 – tytuł teczki uzupełnia się o informacje identyfikujące teczkę zbiorczą
(na przykład imię i nazwisko pracownika w przypadku akt osobowych);
3)
pkt 7 – zamiast części znaku sprawy, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 2, zamieszcza się pełny
znak sprawy i tytuł teczki uzupełnia się o tytuł sprawy.
§ 34.
Teczki aktowe przechowuje się w komórkach organizacyjnych przez dwa lata, licząc od
pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia spraw, których akta znajdują się
w
teczce.
Po
upływie
tego
okresu
teczki
aktowe
przekazuje
się
do archiwum zakładowego, w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej.
Dokumentację spraw zakończonych niezbędną do bieżącej pracy można pozostawić
w komórce organizacyjnej wyłącznie na zasadzie jej wypożyczenia z archiwum zakładowego.
Wewnątrz teczki aktowej akta spraw zakończonych powinny być ułożone w kolejności spisu
spraw, począwszy od numeru 1 na górze teczki, a w obrębie spraw – chronologicznie.
W przypadku wyjęcia akt sprawy z teczki aktowej należy w ich miejsce włożyć kartę zastępczą.
Powinna ona zawierać: znak sprawy, jej przedmiot, nazwę komórki organizacyjnej lub
nazwisko pracownika wypożyczającego akta, lub nazwę i adres jednostki organizacyjnej, do
której akta sprawy wysłano, oraz termin zwrotu. Dopuszcza się wykonanie kopii wyjmowanych
akt sprawy.

1.
2.

3.
4.

1.
2.

3.
4.

NADZÓR NAD WYKONYWANIEM
CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
§ 35.
Nadzór ogólny nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników czynności
kancelaryjnych należy do obowiązków Dyrektora ........
Kierownicy Działów z upoważnienia Dyrektora ....... wykonują obowiązki w zakresie nadzoru
bezpośredniego, który polega na sprawdzaniu prawidłowości stosowania instrukcji
kancelaryjnej przez pracowników i udzielanie im wskazówek w tym zakresie,
a w szczególności na sprawdzaniu:
1)
prawidłowości prowadzenia spisów spraw, rejestrów oraz teczek,
2)
prawidłowości załatwiania spraw,
3)
terminowości załatwiania spraw,
4)
prawidłowości obiegu akt, ustalonego instrukcją,
5)
prawidłowego stosowania pieczęci i przestrzegania zasad rejestracji przesyłek
przychodzących i wychodzących,
6)
terminowości przekazywania akt do archiwum zakładowego.
Bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w ....... pełni
koordynator czynności kancelaryjnych, którym każdorazowo jest pracownik zatrudniony na
stanowisku archiwisty.
Bieżący nadzór, o którym mowa w pkt. 3 podlega w szczególności na:
1)
doborze klas z wykazu akt do załatwianych spraw;
2)
właściwym zakładaniu spraw;
3)
właściwym prowadzeniu akt spraw.
POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ W PRZYPADKU
USTANIA DZIAŁALNOŚCI ....... LUB JEGO REORGANIZACJI
§ 36.
W przypadku gdy jest wszczynane postępowanie zmierzające do ustania działalności ....... lub
do jego reorganizacji, prowadzącej do powstania nowego podmiotu, Dyrektor .......
zawiadamia o tym fakcie dyrektora właściwego archiwum państwowego.
W przypadku przejęcia części lub całości zadań zreorganizowanej komórki organizacyjnej przez
inną komórkę kierownik komórki zreorganizowanej przekazuje protokolarnie kierownikowi
komórki przejmującej zadania dokumentację spraw niezakończonych. Protokół otrzymuje do
wiadomości archiwum zakładowe.
Komórka organizacyjna, która przejęła dokumentację spraw niezakończonych, dokonuje ich
ponownego zarejestrowania, zgodnie z § 26 pkt. 3.
Pozostała dokumentacja jest przekazywana niezwłocznie do archiwum zakładowego, w trybie
i na warunkach, o których mowa w instrukcji archiwalnej.

Załącznik nr 1

REJESTR PRZESYŁEK WPŁYWAJĄCYCH

Data
Lp.

wpływu
przesyłki

Nazwa podmiotu,

Data

Tytuł, zwięzłe odniesienie

od którego pochodzi

widniejąca

do treści przesyłki

przesyłka (instytucja

na

lub osoba fizyczna)

przesyłce

Znak
występujący
na przesyłce

Wskazanie
komu

Liczba

Dodatkowe

przydzielono

załączników

informacje

przesyłkę

Załącznik nr 2
WZÓR PIECZĘCI WPŁYWU DO PUNKTU KANCELARYJNEGO W .......

Załącznik nr 3
WZÓR SPISU SPRAW

Oznaczenie
roku

Oznaczenie
komórki

Hasło
Symbol klasyfikacyjny z wykazu akt

organizacyjnej

z wykazu akt
OD KOGO

Lp.

SPRAWA
(krótka treść)

klasyfikacyjne

DATA

WPŁYNĘŁA
znak
pisma

z dnia

wszczęcie ostateczne
sprawy

załatwienie

UWAGI
(sposób
załatwienia)

Załącznik nr 4

WZÓR BLANKIETU KORESPONDENCYJNEGO Z LOGO
Data ………..…………………
Odbiorca wraz z adresem

Znak sprawy: ………………………
Znak i data pisma, którego odpowiedź dotyczy: …………………

Treść pisma

Podpis (imię i nazwisko
oraz stanowisko służbowe)

Załącznik nr 5

WZÓR BLANKIETU KORESPONDENCYJNEGO Z PIECZĘCIĄ FIRMOWĄ
Data ………..…………………
Odbiorca wraz z adresem

Znak sprawy: ………………………
Znak i data pisma, którego odpowiedź dotyczy: …………………

Treść pisma

Podpis (imię i nazwisko
oraz stanowisko służbowe)

Załącznik nr 6
REJESTR PRZESYŁEK WYCHODZĄCYCH
Sposób przekazania przesyłki

Data przekazania wysyłki
Lp.

do adresatów
lub operatorowi
pocztowemu

Nazwa podmiotu do którego wysłano przesyłkę

Znak sprawy wysłanego
pisma

(list zwykły, polecony, za
zwrotnym potwierdzeniem
odbioru, faks, poczta
elektroniczna, ESP)

Załącznik nr 7
WZÓR OPISU TECZKI AKTOWEJ

Pełna nazwa
jednostki organizacyjnej

....................................................
(pełna nazwa komórki organizacyjnej)
..........................................................

.........................................

(oznaczenie komórki organizacyjnej

(kategoria archiwalna)

i symbol klasyfikacyjny z wykazu akt)

..........................................................
(tytuł teczki – pełne hasło klasyfikacyjne
z wykazu akt i informacja o rodzaju
dokumentacji)

.................................................................
(roczne daty końcowe akt)
numer tomu …………………..

Sygn. akt .........................../.......................

Jednolity rzeczowy wykaz akt w szkole/placówce oświatowej prowadzącej archiwum
zakładowe/składnice akt

2.1. INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
1.

Postanowienia ogólne
Organizacja i zadania archiwum zakładowego
Lokal archiwum zakładowego
Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego
Przechowywanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji
Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie
dokumentacji w archiwum zakładowym
Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego
Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
Sprawozdawczość archiwum zakładowego
Kontrola archiwum zakładowego
Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji komórki organizacyjnej
oraz reorganizacji lub ustania działalności .......
Postanowienia końcowe
Wykaz przepisów
Załączniki do instrukcji:
16.1. Warunki wilgotności i temperatury w pomieszczeniach magazynu archiwum zakładowego
16.2. Wzór spisu zdawczo-odbiorczego
16.3. Wzór wykazu spisów zdawczo-odbiorczych
16.4. Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji
16.5. Wniosek o wydanie zgody na brakowanie
16.6. Wzór spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej podlegającej brakowaniu
16.7. Wzór zawiadomienia o rozpoczęciu procesu przygotowania materiałów archiwalnych do
och przekazania
16.8. Wzór zawiadomienia o zakończeniu czynności porządkowania, ewidencjonowania i
technicznego zabezpieczenia materiałów archiwalnych
16.9. Wzór ewidencji materiałów archiwalnych przekazywanych do archiwum państwowego
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Instrukcja organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (instrukcja archiwalna) reguluje
postępowanie w archiwum zakładowym z wszelką dokumentacją spraw zakończonych, niezależnie
od techniki jej wytwarzania, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych, chyba że przepisy
szczególne stanowią inaczej.
§ 2.
Dokumentacja przekazywana i przechowywana w archiwum zakładowym musi być
zakwalifikowana do właściwych kategorii archiwalnych.
Podstawą kwalifikacji archiwalnej są jednolite rzeczowe wykazy akt obowiązujące
w czasie, gdy dokumentacja powstawała i była gromadzona, chyba że przepis szczególny stanowi
inaczej.
Dyrektor właściwego archiwum państwowego może dokonać zmiany kategorii archiwalnej
dokumentacji zgodnie z § 5 instrukcji kancelaryjnej ........
§ 3.
W systemie, o którym mowa w § 1 pkt 2 instrukcji kancelaryjnej dopuszcza się wykorzystanie
narzędzi informatycznych, w szczególności w celu:
1) sporządzania środków ewidencyjnych dokumentacji do przekazania do archiwum
zakładowego, ich przesyłania, jak i środków ewidencyjnych dokumentacji przechowywanej w
archiwum zakładowym;
2) prowadzenia ewidencji dokumentacji w archiwum zakładowym;
3) prowadzenia ewidencji udostępniania dokumentacji;

4)

sporządzania środków ewidencyjnych dokumentacji w związku z procedurą brakowania
dokumentacji niearchiwalnej lub przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum
państwowego;
5) prowadzenia ewidencji wyników pomiaru temperatury i wilgotności powietrza
w magazynach archiwum;
6) informowania o dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym.
ORGANIZACJA I ZADANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO
§ 4.
1. W ....... działa jedno archiwum zakładowe.
2. Archiwum zakładowe jest samodzielnym stanowiskiem pracy.
§ 5.
Do zadań archiwum zakładowego należy:
1) przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych,
2) przechowywanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
3) przeprowadzanie skontrum dokumentacji,
4) porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych
w stanie nieuporządkowanym,
5) udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
6) wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy
w komórce organizacyjnej,
7) przeprowadzanie kwerend archiwalnych, czyli poszukiwanie w dokumentacji informacji na
temat osób, zdarzeń czy problemów,
8) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,
9) przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do
właściwego archiwum państwowego,
10) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji
w archiwum zakładowym,
11) doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania
z dokumentacją i w porozumieniu z koordynatorem czynności kancelaryjnych.
LOKAL ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

§ 6.
W lokalu archiwum zakładowego do przechowywania dokumentacji w postaci nieelektronicznej
zapewnia się warunki do realizacji zadań archiwum zakładowego oraz zabezpieczenia
przechowywanej w nim dokumentacji przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą; w szczególności
lokal ten powinien:
1) być usytuowany na poziomie budynku z odpowiednią wytrzymałością stropów;
2) być suchy, zapewniać właściwą temperaturę w ciągu roku;
3) posiadać skuteczną wentylację i sprawną instalację elektryczną;
4) być zabezpieczony przed włamaniem co najmniej przez wzmocnione drzwi z minimum dwoma
zamkami, w tym jednym o skomplikowanym systemie otwierania, plombowane po zakończeniu
pracy w danym dniu;
5) być zabezpieczony przed pożarem co najmniej przez system wykrywania ognia
i dymu oraz wyposażenie w gaśnice odpowiednie do potencjalnego źródła pożaru;
6) być zabezpieczony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych przez zastosowanie
w oknach zasłon, żaluzji, szyb lub folii chroniących przed promieniowaniem UV;
7) zapewniać możliwość stałego dostępu do całości przechowywanej dokumentacji, bez potrzeby
przestawiania części dokumentacji w celu dotarcia do innej;
8) posiadać oświetlenie zapewniające odpowiednia widoczność, bez potrzeby korzystania z
przenośnego źródła światła.
§ 7.
1. Lokal archiwum zakładowego składa się ze stałego miejsca do pracy dla archiwisty, miejsc do
korzystania z dokumentacji oraz pomieszczeń magazynowych, przy czym stałe miejsce do pracy dla
archiwisty oraz miejsca do korzystania z dokumentacji nie mogą znajdować się w pomieszczeniach
magazynowych.

1.

2.
3.

1.
2.
1.

§ 8.
Pomieszczenia magazynowe wyposaża się w:
1) ponumerowane regały metalowe stacjonarne, zabezpieczone przed korozją, przy czym reguły
stacjonarne powinny być usytuowane prostopadle do okien oraz oddalone od ścian minimum
5
cm,
z
przejściem
między
nimi
minimum
80
cm,
o wysokości i szerokości półek dostosowanej do rozmiaru dokumentacji, z odstępem od sufitu
i podłogi;
2) drabinki lub schodki umożliwiające dostęp do wyżej usytuowanych półek;
3) sprzęt do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza.
Numerowanie regałów, o którym mowa w pkt 1, polega na nadaniu unikatowego oznaczenia
poszczególnym regałom i poszczególnym półkom w obrębie regału.
W pomieszczeniach magazynowych:
1) nie mogą się znajdować przedmioty i urządzenia inne niż bezpośrednio związane
z przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentacji;
2) nie wolno stosować farb i lakierów zawierających formaldehyd, ksylen i toluen;
3) nie mogą się znajdować rury i przewody wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, chyba że sposób
ich za ubezpieczenia nie zagraża przechowywanej dokumentacji;
4) jako źródeł światła sztucznego należy używać świetlówek o obniżonej emisji promieniowania
UV, przy czym maksymalne natężenie światła nie może przekraczać 200 luksów;
5) należy utrzymywać warunki wilgotności i temperatury określone w załączniku nr 1 do instrukcji
archiwalnej;
6) należy rejestrować codziennie warunki wilgotności i temperatury, a wyniki kontrolować
przynajmniej raz w tygodniu;
7) należy regularnie sprzątać, tak by chronić dokumentację przed kurzem, infekcją grzybów
pleśniowych oraz zniszczeniami powodowanymi przez owady i gryzonie.
§ 9.
Wstęp do pomieszczeń archiwum zakładowego jest możliwy tylko w obecności archiwisty.
PRZEJMOWANIE DOKUMENTACJI DO ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO
§ 10.
Przejęcie dokumentacji przez archiwum zakładowe oznacza uznanie tej dokumentacji
za dokumentację archiwum zakładowego.
Komórki organizacyjne przekazują dokumentację do archiwum zakładowego według ustalonego z
archiwistą terminarza.
§ 11.
Przejmowanie dokumentacji polega na jej przekazaniu do archiwum zakładowego
na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego (załącznik nr 2) zawierającego następujące elementy:
1) dla całego spisu:
a)
nazwę podmiotu i komórki organizacyjnej przekazującej dokumentację,
b) imię, nazwisko i podpis pracownika, który przygotował spis,
c)
imię, nazwisko i podpis kierownika komórki organizacyjnej przekazującej dokumentację,
d) imię, nazwisko i podpis archiwisty przyjmującego dokumentację,
e)
datę przekazania spisu;
2) dla każdej pozycji spisu:
a)
liczbę porządkową,
b) część znaku sprawy, to jest oznaczenie komórki organizacyjnej i symbol klasyfikacyjny z
wykazu akt a w przypadku, o którym mowa w § 7 pkt 6 instrukcji kancelaryjnej,
dodatkowo numer sprawy, który stał się podstawą wydzielenia grupy spraw,
c)
tytuł teczki złożony z pełnego hasła klasyfikacyjnego z wykazu akt i informacji o rodzaju
dokumentacji (na przykład pisma, faktury, wnioski, skargi, noty księgowe, umowy, opinie,
notatki) występującej w teczce,
d) rok założenia teczki aktowej,
e)
rok najwcześniejszego pisma w teczce, jeżeli nie jest tożsamy z rokiem założenia teczki
aktowej,
f)
rok najpóźniejszego pisma w teczce,
g)
liczbę tomów jednej teczki aktowej przekazanych w ramach danej pozycji spisu,
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h) oznaczenie kategorii archiwalnej.
Spis zdawczo-odbiorczy sporządza się odrębnie dla materiałów archiwalnych i odrębnie dla
dokumentacji niearchiwalnej.
W ramach podziału, o którym mowa w pkt 2, sporządza się odrębne spisy dla specyficznych rodzajów
dokumentacji (na przykład dla dokumentacji technicznej, audiowizualnej, osobowej), jeżeli wynika
to z potrzeb ....... lub zaleceń dyrektora właściwego archiwum państwowego, jeśli dane wymienione
w pkt 1 ppkt 2 są niewystarczające dla opisania tych rodzajów dokumentacji,
Spis zdawczo-odbiorczy jest sporządzany na nośniku papierowym.
Spis zdawczo-odbiorczy na nośniku papierowym sporządza się:
1) w czterech egzemplarzach dla materiałów archiwalnych,
2) w trzech egzemplarzach dla dokumentacji niearchiwalnej.
Oprócz spisów na nośniku papierowym, o których mowa w pkt 5, archiwum zakładowe może
wymagać
przekazania
także
dokumentu
elektronicznego,
który
służy
do przygotowania ich wydruku. Spis taki stanowi jedynie materiał pomocniczy.
§ 12.
Dokumentacja spraw zakończonych przejmowana do archiwum zakładowego powinna być
uporządkowana przez prowadzących sprawy lub wyznaczonego w danej komórce organizacyjnej
pracownika.
Uporządkowanie dokumentacji w systemie, o którym mowa w § 1 pkt 2 instrukcji kancelaryjnej
polega na:
1) w odniesieniu do materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, o okresie
przechowywania dłuższym niż 10 lat:
a)
ułożeniu dokumentacji wewnątrz teczek w porządku przewidzianym w § 34 pkt 3
instrukcji kancelaryjnej, przy czym poszczególne sprawy można rozdzielić papierowymi
okładkami,
b)
wyłączeniu zbędnych identycznych kopii tych samych przesyłek lub pism,
c)
odłożeniu do teczek aktowych spisów spraw,
d)
usunięciu z dokumentacji części metalowych i plastikowych (na przykład spinaczy,
zszywek, wąsów, koszulek),
e)
umieszczeniu dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej (w
przypadku akt osobowych dopuszcza się koperty) o grubości nieprzekraczającej 5 cm, a
tych w razie potrzeby – w pudłach, przy czym jeżeli grubość teczki przekracza 5 cm, należy
teczkę podzielić na tomy, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn fizycznych,
f)
ponumerowaniu stron materiałów archiwalnych zwykłym miękkim ołówkiem, przez
naniesienie numeru strony w prawym górnym rogu; liczbę stron w danej teczce podaje
się na wewnętrznej części tylnej okładki w formie zapisu: „Niniejsza teczka zawiera...
stron kolejno ponumerowanych. (miejscowość, data, podpis osoby porządkującej
i paginującej akta)”,
g)
opisaniu teczek aktowych zgodnie z § 33 pkt 2 i 3 instrukcji kancelaryjnej,
h)
ułożeniu teczek aktowych w kolejności wynikającej z wykazu akt;
2) w odniesieniu do pozostałej dokumentacji niearchiwalnej:
a)
odłożeniu do teczek aktowych spisów sprawy,
b) umieszczeniu dokumentacji w teczkach aktowych wiązanych o grubości
nieprzekraczającej 5 cm, a tych w razie potrzeby – w pudłach, lub umieszczeniu
dokumentacji bezpośrednio w paczkach lub w pudłach, przy czym gdy grubość teczki
przekracza 5 cm, należy teczkę podzielić na tomy, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn
fizycznych,
c)
opisaniu teczek aktowych zgodnie z § 33 pkt 2 i 3 instrukcji kancelaryjnej,
d) ułożeniu teczek aktowych w kolejności wynikającej z wykazu akt.
§ 13.
Archiwista może odmówić przejęcia dokumentacji, jeżeli:
1) dokumentacja nie została uporządkowana w sposób określony w § 12;
2) spisy zdawczo-odbiorcze, o którym mowa w § 11, zawierają braki lub błędy;
3) dokumentacja nie odpowiada spisom zdawczo-odbiorczym.
O powodach odmowy przejęcia dokumentacji archiwista powiadamia Dyrektora ........
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PRZECHOWYWANIE I ZABEZPIECZENIE ZGROMADZONEJ DOKUMENTACJI ORAZ PROWADZENIE JEJ
EWIDENCJI
§ 14.
Po przejęciu dokumentacji archiwista kolejno:
1) pozostawia w komórce organizacyjnej podpisany przez siebie pierwszy egzemplarz spisu
zdawczo-odbiorczego;
2) rejestruje spis zdawczo-odbiorczy w wykazie spisów zdawczo-odbiorczy (załącznik nr 3)
zawierającym następujące elementy:
a) liczbę porządkową stanowiącą kolejny numer spisu zdawczo-odbiorczego,
b) datę przejęcia dokumentacji przez archiwum zakładowe,
c) nazwę jednostki i komórki organizacyjnej przekazującej dokumentację,
d) nazwę jednostki organizacyjnej i komórki organizacyjnej, która dokumentację wytworzyła
lub zgromadziła, jeżeli jest inna niż nazwa podmiotu i komórki organizacyjnej przekazującej
dokumentację,
e) liczbę pozycji w spisie,
f) liczbę teczek lub tomów teczek w spisie;
3) nanosi w prawym górnym rogu na spis zdawczo-odbiorczy numer tego spisu wynikający z
wykazu spisów;
4) nanosi w lewym dolnym rogu sygnaturę archiwalną, czyli numer spisu zdawczo-odbiorczego
łamany przez liczbę porządkową pozycji teczki w spisie, na każdą teczkę aktową, przy czym, gdy
teczka dzieli się na tomy, nanosi identyczną sygnaturę archiwalną na każdy tom teczki, a jeżeli
teczki włożono do pudła, to na pudło nanosi skrajne sygnatury teczek aktowych umieszczonych
w pudle;
5) dla każdej pozycji przekazanego spisu zdawczo-odbiorczego przyporządkowuje informację o
aktualnym
miejscu
przechowywania
przekazanej
dokumentacji
w archiwum zakładowym;
6) odkłada egzemplarze spisu zdawczo-odbiorczego do odpowiednich zbiorów,
o których mowa w § 15.
§ 15.
Archiwista prowadzi dwa zbiory spisów zdawczo-odbiorczych:
1) zbiór pierwszy na drugie egzemplarze spisów zdawczo-odbiorczych w układzie wynikającym z
kolejności wpisu do wykazu spisów zdawczo-odbiorczych,
2) zbiór drugi w trzecie egzemplarze spisów zdawczo-odbiorczych w układzie według komórek
organizacyjnych przekazujących dokumentację.
W porozumieniu z dyrektorem właściwego archiwum państwowego ustala się postępowanie z
czwartym egzemplarzem spisu materiałów archiwalnych.
§ 16.
Dokumentację układa się w archiwum zakładowym w sposób zapewniający jej ochronę przed
uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą, pozwalający na efektywne wykorzystanie miejsca w
archiwum.
Materiały archiwalne przechowuje się w teczkach aktowych.
Dokumentacja zgromadzona w archiwum zakładowym jest poddawana okresowemu przeglądowi w
celu jej odkurzenia oraz wymiany zużytych i zniszczonych teczek czy pudeł na nowe.
....... poddaje konserwacji uszkodzone lub częściowo zniszczone materiały archiwalne w
porozumieniu z dyrektorem właściwego archiwum państwowego.
§ 17.
W przypadku stwierdzenia utraty dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym,
włamania do pomieszczeń magazynowych, ich zalania lub zniszczenia w inny sposób Dyrektor .......
powiadamia właściwe archiwum państwowe.
PRZEPROWADZANIE SKONTRUM DOKUMENTACJI W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM ORAZ
PORZĄDKOWANIE DOKUMENTACJI W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM
§ 18.
Skontrum dokumentacji polega na:
1) porównaniu zapisów w środkach ewidencyjnych ze stanem faktycznym dokumentacji w
archiwum zakładowym;
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stwierdzeniu i wyjaśnieniu różnic między zapisami w środkach ewidencyjnych
a stanem faktycznym dokumentacji oraz ustaleniu ewentualnych braków.
§ 19.
Skontrum przeprowadza, na polecenie Dyrektora ....... lub na wniosek dyrektora właściwego
archiwum państwowego, komisja skontrowa składająca się z co najmniej dwóch członków.
Liczbę członków komisji skontrowej oraz jej skład osobowy ustala Dyrektor ........
Z przeprowadzonego skontrum komisja skontrowa sporządza protokół, który powinien zawierać do
najmniej:
1)
spis nieodnalezionej dokumentacji i wnioski w tej sprawie;
2)
spisy dokumentacji, która nie była ujęta w środkach ewidencyjnych, a była przechowywana w
archiwum zakładowym;
3)
podpisy członków komisji.
§ 20.
Do porządkowania przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie
nieuporządkowanym stosuje się odpowiednio przepisy § 11 i 12, przy czym sposób porządkowania
uzgadnia się z dyrektorem właściwego archiwum państwowego, jeżeli dokumentacja nie narastała i
nie była tworzona w systemie kancelaryjnym bezdziennikowym.
UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI PRZECHOWYWANEJ
W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM
§ 21.
Dokumentację udostępnia się na miejscu w archiwum zakładowym przez jej wypożyczenie lub w
postaci kopii.
Wypożyczając dokumentację, można wykonać jej kopię zastępczą i zachować ją
w archiwum zakładowym do czasu zwrotu dokumentacji.
§ 22.
Nie wolno wypożyczać poza archiwum zakładowe dokumentacji o znacznym stopniu uszkodzenia
oraz środków ewidencyjnych archiwum zakładowego.
§ 23.
Udostępnienie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym odbywa się
na podstawie wniosku (załącznik nr 4), który zawiera:
1)
datę;
2)
nazwę wnioskującego;
3)
wskazanie dokumentacji będącej przedmiotem wnioskowania o udostępnienie, przez
zamieszczenie we wniosku co najmniej:
a) informacji o nazwie komórki organizacyjnej, która dokumentację wytworzyła
i zgromadziła lub przekazała,
b) dat skrajnych dokumentacji;
4)
informację o sposobie udostępnienia;
5)
imię, nazwisko i podpis osoby, która wnosi o udostępnienie;
6)
w przypadku osób spoza .......:
a) cel udostępnienia,
b) uzasadnienie.
Do udostępnienia dokumentacji pracownikom ....... jest wymagana zgoda Dyrektora ....... lub
kierownika
komórki
organizacyjnej,
która
dokumentację
wytworzyła
i zgromadziła lub przekazała do archiwum zakładowego.
Do udostępnienia dokumentacji osobom spoza ....... jest wymagana zezwolenie Dyrektora ....... lub
osoby przez niego upoważnionej.
§ 24.
Korzystający z dokumentacji ponosi pełną odpowiedzialność za stan udostępnianej dokumentacji.
Niedopuszczalne jest:
1) wyłączanie z udostępnianej dokumentacji pojedynczych przesyłek i pism;
2) przekazywanie dokumentacji innym osobom, komórkom organizacyjnym lub jednostkom
organizacyjnym bez wiedzy archiwisty;
3) nanoszenie na dokumentacji na nośniku papierowym adnotacji i uwagi.
§ 25.
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Archiwista sprawdza stan udostępnianej dokumentacji przed jej udostępnieniem oraz
po jej zwrocie.
W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń zwracanej dokumentacji lub stwierdzenia
zagubienia
wypożyczonej
dokumentacji
archiwista
sporządza
protokół,
w którym zamieszcza co najmniej następujące informacje:
1)
datę sporządzenia;
2)
imię i nazwisko osoby, która uszkodziła lub zagubiła dokumentację;
3)
opis przedmiotu uszkodzenia lub zagubienia.
Na podstawie protokołu Dyrektora ....... zarządza postępowanie wyjaśniające.
§ 26.
Archiwista w przyjęty w ....... sposób zgodnie z § 23 odnotowuje każde udostępnienie dokumentacji z
podaniem daty udostępnienia, a w przypadku jej wypożyczenia poza archiwum zakładowe – także
daty zwrotu do archiwum.
WYCOFYWANIE DOKUMENTACJI ZE STANU ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO
§ 27.
W przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej, której dokumentacja została już
przekazana do archiwum zakładowego, archiwista na wniosek kierownika komórki organizacyjnej
wycofuje ją z archiwum zakładowego i przekazuje do tej komórki.
§ 28.
Wycofanie dokumentacji z archiwum zakładowego polega na:
1)
przyporządkowaniu informacji do pozycji spisu zdawczo-odbiorczego, w której jest ujęta
wycofywana dokumentacja, o dacie o numerze protokołu wycofania;
2)
sporządzeniu protokołu z wycofania dokumentacji z ewidencji archiwum zakładowego,
zawierającego co najmniej:
a) datę wycofania,
b) numer protokołu,
c) nazwę komórki organizacyjnej, do której dokumentację wycofano,
d) tytuł teczki aktowej lub tytuł sprawy,
e) sygnaturę archiwalną teczki aktowej.
W trakcie przekazywania wycofywanej dokumentacji z archiwum zakładowego do komórki
organizacyjnej protokół podpisują archiwista i kierownik komórki organizacyjnej.
BRAKOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ
§ 29.
Dokumentacja niearchiwalna podlega brakowaniu po upływie okresu przechowywania określonego
w rzeczowym wykazie akt dla ........
Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej polega na ocenie jej przydatności dla celów praktycznych,
wydzieleniu dokumentacji nieprzydatnej i przekazanie jej na makulaturę.
Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w ....... odbywa się w drugim kwartale każdego roku,
poprzez typowanie przez archiwistę dokumentacji przeznaczonej do brakowania.
W wyniku typowania, o którym mowa w pkt. 3, archiwista sporządza spis tej dokumentacji, który
podlega zaopiniowaniu przez kierowników komórek, których dokumentacja została wytypowana do
brakowania.
W wyniku czynności, o której mowa w pkt. 4, kierownicy komórek organizacyjnych mogą wydłużyć
czas przechowywania dokumentacji niearchiwalnej, przy czym podlega to zatwierdzeniu przez
Dyrektora ........

§ 30.
Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej odbywa się na wniosek Dyrektora (kierownika jednostki),
za uprzednia zgodną dyrektora właściwego archiwum państwowego, który stwierdza, że wśród
dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia nie występują materiały niearchiwalne
Wzór „wniosku o wydanie zgody na brakowanie dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia” określa
załącznik nr 5

3.

Do wniosku, o którym mowa w pkt. 2 dołącza się spis dokumentacji niearchiwalnej, która ma
podlegać brakowaniu, osobny dla dokumentacji oznaczonej symbolami B, BE, Bc
4. Wzór „spis dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu” określa załącznik nr 6.
§ 31.
1. Jeżeli w wyniku procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej właściwe archiwum państwowe
dokona uznania całości lub części tej dokumentacji za materiały archiwalne, archiwista jest
zobowiązany do:
1) jej uporządkowania,
2) sporządzenia nowego spisu zdawczo-odbiorczego.
§ 32.
Po otrzymaniu zgody archiwum państwowego na przekazanie wybrakowanej dokumentacji na
makulaturę lub zniszczenie należy:
1) wyłączyć z niej wszystko, co nadaje się do powtórnego użytku np. teczki, segregatory itp.,
2) wyłączyć z niej wszystko, co czyni makulaturę niezdatną do przerobu na masę papierową, np.
części metalowe, plastikowe itp.,
3) całości uczynić niezdatną do odtworzenia przez poprucie, przemieszanie itp.,
4) szczególną uwagę przy brakowaniu należy zwrócić na przestrzeganie przepisów wynikających z
ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o ochronie danych osobowych, przez
pocięcie dokumentacji na niszczarce itp. w sposób uniemożliwiający odtworzenie treści.
§ 33.
1. Po wybrakowaniu dokumentacji niearchiwalnej archiwista odnotowuje w środkach ewidencyjnych
datę wybrakowania oraz numer zgody.
2. Dokumentacja z procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej wraz z dowodami przekazania
nieprzydatnej dokumentacji niearchiwalnej na makulaturę bądź protokołami jej zniszczenia jest
przechowywana przez archiwum zakładowe.
PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH
DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO
§ 34.
1. Archiwum zakładowe przekazuje materiały archiwalne do Archiwum Państwowego
w ……………. niezwłocznie po 25 latach od ich wytworzenia zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r.
poz. 566).
2. Porządkowanie, ewidencjonowanie i techniczne zabezpieczenie materiału przed ich przekazaniem do
archiwum państwowego odbywa się w sposób uzgodniony między dyrektorem archiwum państwowego
a
kierownikiem
jednostki
zgodnie
z
§
5
do
§
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1) z dnia 20 października 2015 r. w sprawie
klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów
państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743)
3. Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczenia materiałów archiwalnych
przed ich przekazaniem do archiwum państwowego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia, o którym
mowa pkt 2.
4. Wzór „Zawiadomienia o rozpoczęciu procesu przygotowania materiałów archiwalnych do ich
przekazania” określa załącznik nr 7.
5. Wzór „Zawiadomienia o zakończeniu czynności porządkowania, ewidencjonowania i technicznego
zabezpieczenia materiałów archiwalnych’ określa załącznik nr 8.
6. Wzór „Ewidencji materiałów archiwalnych przekazywanych do archiwum państwowego” określa
załącznik nr 9.
7. Koszty związane z przygotowaniem do przekazania i konserwacją materiałów archiwalnych oraz ich
przekazaniem do archiwum państwowego ponosi jednostka zgodnie z art. 5 ust. 1a pkt 1c ustawy o
zmianie ustawy o której mowa w §34 pkt 1.
§ 35.
1. Po przekazaniu materiałów archiwalnych archiwista odnotowuje w środkach ewidencyjnych datę
przekazania tych materiałów.

2. Dokumentacja z przekazania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego
w …………… jest przechowywana przez archiwum zakładowe.
SPRAWOZDAWCZOŚĆ ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO
§ 36.
1. Archiwista sporządza sprawozdanie roczne z działalności archiwum zakładowego i stanu
dokumentacji w archiwum zakładowym w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku
sprawozdawczym.
2. Sprawozdanie jest przekazywanie Dyrektorowi ....... oraz dyrektorowi właściwego archiwum
państwowego.
3. W sprawozdaniu zamieszcza się następujące informacje:
1) imię, nazwisko, stanowisko służbowe archiwisty;
2) opis lokalu archiwum zakładowego;
3) ilość dokumentacji przejętej z poszczególnych komórek organizacyjnych, w podziale na
materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną;
4) ilość dokumentacji udostępnionej lub wypożyczonej oraz liczbę osób korzystających;
5) ilość materiałów archiwalnych przekazanych do archiwum państwowego;
6) ilość wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej.
4. Ilość, o której mowa w pkt. 3 ppkt 3 – 6 oznacza liczbę teczek aktowych (pudeł, paczek) oraz, z
wyłączeniem dokumentacji, o której mowa w pkt 3 ppkt 4, liczbę metrów bieżących.
KONTROLA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO
§ 37.
1. Właściwym terytorialnie archiwum państwowym dla ....... jest Archiwum Państwowe w Lublinie.
2. Archiwum państwowe sprawuje nadzór nad stanem i sposobem przechowywania materiałów
archiwalnych w archiwum zakładowym.
3. Przedstawiciele Archiwum Państwowego w Lublinie sporządzają protokoły kontroli archiwum
zakładowego ......., który podpisuje Dyrektor ........
4. Archiwum Państwowe wydaje zalecenia pokontrolne, do realizacji których zobowiązana jest
jednostka organizacyjna. Archiwum może również przeprowadzić kontrolę sprawdzającą wykonanie
zaleceń pokontrolnych.
5. Prawo do kontroli archiwum zakładowego mają także:
1) Departament Organizacji i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,
2) Dyrektor .......,
3) osoba upoważniona przez Dyrektora ........

POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ W PRZYPADKU REORGANIZACJI
LUB LIKWIDACJI KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ ORAZ REORGANIZACJI LUB USTANIA DZIAŁALNOŚCI
LUBELSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE
§ 38.
1. W przypadku przejęcia części lub całości funkcji zreorganizowanej komórki organizacyjnej należy
przekazać prawnemu następcy na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego akta spraw nie
zakończonych.
Kopię
tego
spisu
należy
przekazać
do archiwum zakładowego. Pozostałe akta uporządkowane zgodnie z przepisami niniejszej instrukcji
należy przekazać do archiwum zakładowego.
2. W przypadku reorganizacji jednostki organizacyjnej dokumentację należy przekazać
wg zasad określonych w pkt 1.
3. W przypadku trwałego zaprzestania działalności jednostki postępowanie z materiałami archiwalnymi i
dokumentacja niearchiwalną określa art. 5 ust. 1a -1g ustawy o zmianie ustawy o której mowa, w §34 pkt
3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 39.
1. w przypadku stwierdzenia utraty dokumentacji lub włamania do pomieszczeń archiwum
zakładowego kierownik jednostki organizacyjnej zawiadamia o tym właściwą jednostkę policji.

2.

1.
2.

Z chwilą ustania stosunku pracy z osobą prowadzącą archiwum zakładowe powinno ono być
protokolarnie przekazane następcy, a w przypadku braku następcy osobie wskazanej przez
przełożonego.
WYKAZ PRZEPISÓW
§ 40.
Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz.
1506).
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 20.10.2015 r. w sprawie
klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do
archiwów państwowych i brakowania dokumentacji nie archiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743).
Niniejsza instrukcja obowiązuje od dnia …………………………. r.

Załącznik nr 1

WARUNKI WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH MAGAZYNOWYCH ARCHIWUM
ZAKŁADOWEGO

Rodzaj
dokumentacji

1. Papier
2. Dokumentacja
audiowizualna:
2. a. Fotografia
czarno-biała
(negatywy
i pozytywy)
2. b. Fotografia
kolorowa
(negatywy
i pozytywy), taśma
filmowa
2. c. Taśmy
magnetyczne do
analogowego
zapisu obrazu lub
dźwięku
3. Informatyczne
nośniki danych

Właściwa
temperatura
powietrza
(w stopniach
Celsjusza)
min.

maks.

14

18

Dopuszczalne
wahania
dobowe
temperatury
powietrza
(w stopniach
Celsjusza)
1

3

18

3

Właściwa
wilgotność
względna
powietrza
(w % RH)
min.

maks.

30

50

Dopuszczalne
wahania
dobowe
wilgotności
względnej
powietrza
(w % RH)
3

2

20

50

5

18

2

20

50

5

8

18

2

20

50

5

12

18

2

30

40

5

Załącznik nr 2

Nazwa zakładu pracy i jednostki organizacyjnej

Lp.

Znak
teczki

1

2

……………………………………
(nr w wyk. spis. zdaw.-odb.)
SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY AKT nr ..........
Data
Miejsce
zniszczenia
Daty
Kat.
Liczba przechowywania
lub
Tytuł teczki lub tomu
skrajne
akt
teczek akt w archiwum przekazania
zakładowym*)
do
archiwum*)
3
4
5
6
7
8

.......................................................
................................................
przekazujący akta:
(podpis)

........................................................
imię i nazwisko kierownika
komórki organizacyjnej
(podpis)

.................................................................
.........................................................
imię i nazwisko (czytelnie)
*) rubryki 7 i 8 wypełnia archiwum

przyjmujący akta:
(podpis)

imię i nazwisko (czytelnie)
data przekazania spisu ………………………...

Załącznik nr 3

WYKAZ SPISÓW ZDAWCZO-ODBIORCZYCH
Nr
spisu

Data
przyjęcia
akt

Nazwa komórki przekazującej
akta

Liczba
Poz.
Teczek
spisu

Uwagi

Załącznik nr 4
...........................................
pieczątka komórki
organizacyjnej

Karta udostępnienia akt nr........................................... **)
**)
**)
Termin zwrotu akt

Data......................
20............. r.
Proszę o udostępnienie *) wypożyczenie *) akt powstałych w komórce organizacyjnej
.................................................................................................................... z lat ...............................
o znakach ...........................................................................................................................................
i upoważniam do ich wykorzystania *) – odbioru *)
Pana/Panią .........................................................................................................................................
(nazwisko i imię)
.............................................
(podpis)
Zezwalam na udostępnienie *) – wypożyczenie *) wymienionych wyżej akt.
............................................
(data i podpis)
*) zbędne skreślić

**) wypełnia archiwum zakładowe

Potwierdzam odbiór wymienionych na odwrotnej stronie akt – tomów ........................... kart.........
Data: ......................../.....................20......r.

Podpis ......................................................

Adnotacje o zwrocie akt:
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Akta zwrócono do archiwum
zakładowego
.....................................................
podpis oddającego
Dnia........../...............20....r.

...............................................
podpis odbierającego

Załącznik nr 5
Nazwa zakładu pracy i jednostki organizacyjnej

Wniosek o wydanie zgody na brakowanie

1. Nazwa jednostki organizacyjnej wnioskującej o wyrażenie zgodny na brakowanie dokumentacji
niearchiwalnej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa jednostki organizacyjnej, której dokumentacja niearchiwalna jest brakowana:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Podstawa kwalifikowania dokumentacji niearchiwalnej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Daty roczne okresu, z którego pochodzi dokumentacja niearchiwalna:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Rodzaj dokumentacji niearchiwalnej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Rozmiar dokumentacji niearchiwalnej:…………………………………………………………………………………………
6.1. Jednostki archiwalne:…………………………………………………………………………………………………………………
6.2. Jednostki inwentarzowe…………………………………………………………………………………………………………….
6.3. Metry bieżące……………………………………………………………………………………………………………………………
7. Oświadczam, że upłynął okres przechowywania dokumentacji niearchiwalnej oraz utraciła ona
znaczenie, w tym wartość dowodową.
8. Do wniosku dołączam spis /y dokumentacji niearchiwalnej, która ma podlegać brakowaniu:
8.1. Spis dokumentacji niearchiwalnej Kat B
8.2. Spis dokumentacji niearchiwalnej Kat BE
8.3. Spis dokumentacji niearchiwalnej Kat Bc*
*niewłaściwe skreślić
Kierownik
Jednostki
Organizacyjnej
.................................
(podpis)

Załącznik nr 6
Nazwa zakładu pracy i jednostki organizacyjnej

SPIS DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ
PODLEGAJĄCEJ BRAKOWANIU
OZNACZONEJ SYMBOLEM B, BE, Bc* (*niewłaściwe skreślić)
1. Nazwa jednostki organizacyjnej wnioskującej o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentacji
niearchiwalnej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa jednostki organizacyjnej, której dokumentacja nie archiwalna jest brakowana:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Data i miejsce sporządzenia spisu:……………………………………………………………………………………………………
4. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby, która sporządziła spis:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Spis dokumentacji niearchiwalnej:
Oznaczenie
kancelaryjne
Sygnatura
Lp.
znak
archiwalna
akt/znak
sprawy

Tytuł jednostki (pełne
hasło klasyfikacyjne)

Liczba
jednostek
Daty
będących
roczne przedmiotem
jednej
pozycji spisu

Uwagi

Nazwa zakładu pracy i jednostki organizacyjnej

Załącznik nr 7

ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU PROCESU PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO
ICH PRZEKAZANIA
1. Nazwa jednostki organizacyjnej , która materiały archiwalne wytworzyła
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Zmiany nazwy jednostki organizacyjnej wraz z okresem działania pod daną
nazwą………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Zmiany struktury organizacyjne jednostki organizacyjne:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Podstawa prawna utworzenia jednostki organizacyjnej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Podstawa prawna ustania działalności jednostki organizacyjnej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Właściwość rzeczowa i miejscowa jednostki organizacyjnej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. System kancelaryjny stosowany w jednostce organizacyjnej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. System wykonywania czynności kancelaryjnych, w tym wskazanie, czy był to system elektronicznego
zarządzania dokumentacją:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Skład chronologiczny, w którym były gromadzone materiały archiwalne i jego rozmiar:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Skład informatyczny nośników danych, w których były gromadzone materiały archiwalne i ich
rozmiar:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Daty roczne okresu, z którego pochodzą materiały archiwalne:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. Rodzaj materiałów archiwalnych:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13. Rozmiar materiałów archiwalnych:
13.1. Jednostek archiwalnych: …………………………………………………………………………………………………………..
13.2. Jednostek inwentarzowych: ……………………………………………………………………………………………………..
13.3. Metrach bieżących: ………………………………………………………………………………………………………………….
14. Stan zachowania materiałów archiwalnych (profilaktyka konserwatorka lub konserwacja właściwa):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15. Stopień zewidencjonowania lub uporządkowania materiałów archiwalnych:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Wyjaśnienia dotyczące nie możliwości podania danych, o których mowa w pkt 1 do pkt 15:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
17. Załącznik do zawiadomienia:
17.1. Ewidencja materiałów archiwalnych sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 9
Kierownik jednostki organizacyjnej

Załącznik nr 8
Nazwa zakładu pracy i jednostki organizacyjnej

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU CZYNNOŚCI PORZĄDKOWANIA, EWIDENCJONOWANIA
I TECHNICZNEGO ZABEZPIECZENIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH

1. Niniejszym zawiadamiam, że z dniem ……………….. zakończono czynności:
1) Porządkowania materiałów archiwalnych
2) Ewidencjonowania materiałów archiwalnych
3) Technicznego zabezpieczenia materiałów archiwalnych
2. W/w wymienione czynności wykonane zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i
kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i
brakowania dokumentacji nie archiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743)
3. Załącznik do zawiadomienia
3.1. Ewidencja materiałów archiwalnych sporządzona z załącznikiem nr 9

Załącznik nr 9

Nazwa zakładu pracy i jednostki organizacyjnej
EWIDENCJA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH

1. Załącznik do zawiadomienia o rozpoczęciu procesu przygotowania materiałów archiwalnych do ich
przekazania*
2. Załącznik do zawiadomienia o zakończeniu czynności porządkowania, ewidencjowania
i technicznego zabezpieczenia materiałów archiwalnych*
3. Załącznik do przekazywanych materiałów archiwalnych po zaakceptowaniu przez dyrektora archiwum
państwowego*
*niewłaściwe skreślić

Lp.

Znak teczki
/symbol z
wykazu akt

Tytuł teczki
(hasło
klasyfikacyjne
z wykazu akt)

Daty skrajne

Liczba stron

Uwagi

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ –
PROCEDURY

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie dokumentacji pracowniczej
Na podstawie art. 2981 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.2)) zarządza
się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. [Zakres regulacji]
Rozporządzenie określa:
1) zakres, sposób i warunki prowadzenia, przechowywania oraz zmiany postaci dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem
wymagań dotyczących dokumentacji w postaci elektronicznej w zakresie organizacji jej przetwarzania i przenoszenia
pomiędzy systemami teleinformatycznymi;
2) sposób i tryb doręczania informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej w przypadku
upływu okresu jej przechowywania oraz poprzedniej postaci tej dokumentacji w przypadku zmiany postaci jej prowadzenia i
przechowywania, a także sposób odbioru dokumentacji pracowniczej;
3) sposób wydawania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej pracownikowi, byłemu pracownikowi lub osobom,
o których mowa w art. 949 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zwanej dalej „Kodeksem pracy”.
Rozdział 2
Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej
§ 2. [Obowiązek prowadzenia przez pracodawcę akt osobowych pracowników]
Pracodawca prowadzi oddzielne dla każdego pracownika akta osobowe.
§ 3. [Akta osobowe pracownika]
Akta osobowe pracownika składają się z 4 części i obejmują:
1) w części A – oświadczenia lub dokumenty dotyczące danych osobowych, zgromadzone w związku z ubieganiem się o
zatrudnienie, a także skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych
badań lekarskich (art. 229 § 1 pkt 1, § 11 i 12 Kodeksu pracy);
2) w części B – oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika,
w tym:
a) oświadczenia lub dokumenty dotyczące danych osobowych, gromadzone w związku z nawiązaniem stosunku pracy,
b) umowę o pracę, a jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej – potwierdzenie ustaleń co do stron
umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków (art. 29 § 2 Kodeksu pracy),
c) zakres czynności (zakres obowiązków), jeżeli pracodawca dodatkowo w tej formie określił zadania pracownika wynikające
z rodzaju pracy, określonego w umowie o pracę,
d) dokumenty dotyczące wykonywania przez pracownika pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924),
e) potwierdzenie zapoznania się przez pracownika:
– z treścią regulaminu pracy (art. 1043 § 2 Kodeksu pracy) albo obwieszczenia (art. 150 § 7 Kodeksu pracy),
– z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2374 § 3 Kodeksu pracy),
– z zakresem informacji objętych tajemnicą określoną w odrębnych przepisach dla danego rodzaju pracy, zajmowanego
stanowiska lub pełnionej funkcji,
f) potwierdzenie poinformowania pracownika:
– o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 i art. 291 § 2 Kodeksu pracy) oraz o zmianie warunków zatrudnienia (art. 29 § 32 i
art. 291 § 4 Kodeksu pracy),
– o celu, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu (art. 222 § 8 Kodeksu pracy),
– o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 pkt 2
Kodeksu pracy),
g) potwierdzenie otrzymania przez pracownika młodocianego oraz jego przedstawiciela ustawowego informacji o ryzyku
zawodowym, które wiąże się z pracą wykonywaną przez młodocianego, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 201
§ 3 Kodeksu pracy),
h) dokumenty potwierdzające ukończenie wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
i) oświadczenia dotyczące wypowiedzenia warunków pracy lub płacy lub zmiany tych warunków w innym trybie,
j) dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się, dokumenty
dotyczące przyjęcia przez pracownika wspólnej odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone łącznie z obowiązkiem
wyliczenia się (art. 124 i art. 125 Kodeksu pracy),
k) dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracownika lub związane ze zdobywaniem lub
uzupełnianiem wiedzy i umiejętności na zasadach innych niż dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
l) dokumenty związane z przyznaniem pracownikowi nagrody lub wyróżnienia (art. 105 Kodeksu pracy),
m) dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem przez pracownika z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach
urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu wychowawczego,
n) dokumenty związane z łączeniem korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego
tego urlopu (art. 1821e Kodeksu pracy),
o) dokumenty związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy, w przypadku pracownika uprawnionego do urlopu
wychowawczego (art. 1867 Kodeksu pracy),
p) oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z
uprawnień związanych z rodzicielstwem (art. 1891 Kodeksu pracy),

q) dokumenty związane z udzielaniem urlopu bezpłatnego (art. 174 i art. 1741 Kodeksu pracy),
r) skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące:
– wstępnych badań lekarskich (art. 229 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy),
– okresowych i kontrolnych badań lekarskich (art. 229 § 2 i 5 Kodeksu pracy),
s) umowę o zakazie konkurencji, jeżeli strony zawarły taką umowę w okresie pozostawania w stosunku pracy (art. 1011 § 1
Kodeksu pracy),
t) wniosek pracownika o poinformowanie właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących
w nocy oraz kopię informacji w tej sprawie skierowanej do właściwego inspektora pracy (art. 1517 § 6 Kodeksu pracy),
u) dokumenty związane ze współdziałaniem pracodawcy z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową lub
innymi podmiotami w sprawach ze stosunku pracy wymagających takiego współdziałania,
v) dokumenty dotyczące wykonywania pracy w formie telepracy;
3) w części C – oświadczenia lub dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy, w tym:
a) oświadczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę,
b) wnioski dotyczące wydania, sprostowania lub uzupełnienia świadectwa pracy,
c) dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (art. 171 § 3
Kodeksu pracy),
d) kopię wydanego świadectwa pracy,
e) potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym
postępowaniem egzekucyjnym,
f) umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę (art. 1012 § 1 Kodeksu pracy),
g) skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie związane z okresowymi badaniami lekarskimi w związku z
wykonywaniem pracy w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających
(art. 229 § 5 pkt 2 Kodeksu pracy);
4) w części D – odpis zawiadomienia o ukaraniu oraz inne dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika
odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary po
upływie określonego czasu.
§ 4. [Przechowywanie oświadczeń lub dokumentów znajdujących się w poszczególnych częściach akt osobowych
pracownika]
1. Oświadczenia lub dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych pracownika przechowuje się w
porządku chronologicznym oraz numeruje; każda z części akt osobowych zawiera wykaz znajdujących się w niej oświadczeń
lub dokumentów.
2. Oświadczenia lub dokumenty znajdujące się w części A, B i C akt osobowych pracownika, powiązane ze sobą tematycznie,
można przechowywać w wydzielonych częściach, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery A1, B1, C1 i kolejne;
w takim przypadku przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu oświadczeń lub
dokumentów dotyczy każdej z wydzielonych części.
3. Dokumenty znajdujące się w części D akt osobowych pracownika przechowuje się w wydzielonych częściach dotyczących
danej kary, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery D1 i kolejne; w takim przypadku przechowywanie w porządku
chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu dokumentów dotyczy każdej z tych części. W związku z usunięciem
z akt osobowych pracownika odpisu zawiadomienia o ukaraniu usuwa się całą wydzieloną część dotyczącą danej kary, a
pozostałym przyporządkowuje się następujące po sobie numery.
§ 5. [Przechowywanie odpisów lub kopii dokumentów przedłożonych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub
pracownika]
Pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika, prowadzonych w postaci papierowej, odpisy lub kopie
dokumentów przedłożonych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika, poświadczone przez pracodawcę lub
osobę upoważnioną przez pracodawcę za zgodność z przedłożonym dokumentem.
§ 6. [Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz zakres tej dokumentacji]
Pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
obejmującą:
1) dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, w skład których wchodzą:
a) ewidencja czasu pracy, zawierająca informacje o:
– liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy,
– liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej,
– liczbie godzin nadliczbowych,
– dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
– liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,
– rodzaju i wymiarze zwolnień od pracy,
– rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
– wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,
– czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w
celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego,
b) wnioski pracownika dotyczące:
– udzielenia zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych,
– ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do
14 lat (art. 188 Kodeksu pracy),
– ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy, w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty (art. 142
Kodeksu pracy),
– stosowania systemu skróconego tygodnia pracy (art. 143 Kodeksu pracy),

– stosowania systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta (art. 144
Kodeksu pracy),
– stosowania rozkładu czasu pracy przewidującego różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym
rozkładem są dla pracownika dniami pracy (art. 1401 § 1 Kodeksu pracy),
– stosowania rozkładu czasu pracy przewidującego przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia
pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy (art. 1401 § 2 Kodeksu pracy),
c) dokumenty związane:
– ze stosowaniem systemu zadaniowego czasu pracy (art. 140 Kodeksu pracy),
– z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za wykonywanie pracy w dniu
wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (art. 1513 Kodeksu pracy),
– z wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych lub pozostawaniem poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do
wykonywania pracy,
d) zgoda:
– pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia na wykonywanie pracy w systemach czasu
pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze
nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy (art. 148 pkt 3 i art. 178 § 2 Kodeksu
pracy),
– pracownicy w ciąży na delegowanie poza stałe miejsce pracy i zatrudnianie w systemie przerywanego czasu pracy (art. 178
§ 1 Kodeksu pracy);
2) dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego;
3) kartę (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz wniosek pracownika o
wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych (art. 86 § 3 Kodeksu pracy);
4) kartę ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także dokumenty związane
z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację (art. 2376 i
art. 2377 Kodeksu pracy).
§ 7. [Przekazanie dokumentacji nowemu pracodawcy]
W przypadku, o którym mowa w art. 231 Kodeksu pracy albo w odrębnych przepisach przewidujących następstwo prawne
nowego pracodawcy w stosunkach pracy nawiązanych przez dotychczasowego pracodawcę, dotychczasowy pracodawca
przekazuje dokumentację pracowniczą nowemu pracodawcy.
§ 8. [Zapewnienie odpowiednich warunków zabezpieczających dokumentację pracowniczą przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych]
Pracodawca zapewnia odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację pracowniczą prowadzoną i przechowywaną w
postaci papierowej przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, w szczególności przez
zapewnienie w pomieszczeniu, w którym przechowywana jest dokumentacja pracownicza, odpowiedniej wilgotności,
temperatury i zabezpieczenie tego pomieszczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.
Rozdział 3
Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej
§ 9. [Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej]
Dokumentacja pracownicza w postaci elektronicznej jest prowadzona i przechowywana w systemie teleinformatycznym
zapewniającym:
1) zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem, utratą oraz nieuprawnionym dostępem;
2) integralność treści dokumentacji i metadanych polegającą na zabezpieczeniu przed wprowadzaniem zmian, z wyjątkiem
zmian wprowadzanych w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur;
3) stały dostęp do dokumentacji osobom do tego upoważnionym;
4) identyfikację osób mających dostęp do dokumentacji oraz rejestrowanie dokonywanych przez te osoby zmian w
dokumentacji i metadanych;
5) skuteczne wyszukiwanie dokumentacji na podstawie metadanych, o których mowa w § 13 ust. 3;
6) wydawanie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej, dokumentacji albo części dokumentacji w sposób określony w
rozdziale 4;
7) funkcjonalność wydruku dokumentacji.
§ 10. [Odpowiednie zabezpieczenie dokumentacji pracowniczej prowadzonej i przechowywanej w postaci
elektronicznej]
1. Dokumentację pracowniczą prowadzoną i przechowywaną w postaci elektronicznej uważa się za zabezpieczoną w zakresie,
o którym mowa w § 9 pkt 1, jeżeli w sposób ciągły są spełnione łącznie następujące warunki:
1) jest zapewniona jej dostępność wyłącznie osobom upoważnionym;
2) jest chroniona przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem;
3) jej prowadzenie i przechowywanie odbywa się z zastosowaniem metod i środków ochrony dokumentacji, których
skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana.
2. Zabezpieczenie dokumentacji pracowniczej prowadzonej i przechowywanej w postaci elektronicznej polega w szczególności
na:
1) systematycznym dokonywaniu analizy zagrożeń;
2) opracowaniu i stosowaniu procedur zabezpieczania dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym procedur dostępu,
tworzenia kopii zapasowych oraz przechowywania;
3) stosowaniu środków bezpieczeństwa adekwatnych do zagrożeń;
4) bieżącym kontrolowaniu funkcjonowania wszystkich organizacyjnych i techniczno-informatycznych sposobów
zabezpieczenia, a także okresowym dokonywaniu oceny skuteczności tych sposobów;

5) przygotowaniu i realizacji planów przechowywania dokumentacji w długim czasie, w tym jej przenoszenia na nowe
informatyczne nośniki danych i do nowych formatów danych, jeżeli tego wymaga zapewnienie ciągłości dostępu do
dokumentacji.
§ 11. [Procedura przy dołączaniu do dokumentacji pracowniczej prowadzonej w postaci elektronicznej dokumentu w
postaci papierowej]
1. W przypadku gdy do dokumentacji pracowniczej prowadzonej w postaci elektronicznej ma być dołączony dokument w
postaci papierowej, pracodawca albo osoba upoważniona przez pracodawcę sporządza odwzorowanie cyfrowe tego
dokumentu, opatruje je kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy i
umieszcza w dokumentacji pracowniczej, w sposób zapewniający czytelność, dostęp i spójność tej dokumentacji.
2. Pracownik odbiera dokument, o którym mowa w ust. 1, w sposób i w terminie uzgodnionym z pracodawcą. W przypadku
nieuzgodnienia z pracodawcą sposobu i terminu odbioru tego dokumentu albo jego nieodebrania przez pracownika pracodawca
może zniszczyć ten dokument w sposób uniemożliwiający odtworzenie jego treści.
§ 12. [Obowiązek stosowania rozwiązań technicznych zapewniających dostępność, używalność i wiarygodność
dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej]
1. Prowadząc i przechowując dokumentację pracowniczą w postaci elektronicznej, pracodawca stosuje odpowiednie, w
odniesieniu do ilości danych i zastosowanej technologii, rozwiązania techniczne zapewniające dostępność, używalność i
wiarygodność dokumentacji, co najmniej do upływu okresu przechowywania dokumentacji.
2. Odwzorowania cyfrowe, o których mowa w art. 948 § 2 Kodeksu pracy, sporządza się z należytą starannością i jakością
techniczną umożliwiającą zapoznanie się bez wątpliwości z treścią dokumentu, bez potrzeby weryfikacji tej treści z
dokumentem w postaci papierowej.
3. Minimalne wymagania techniczne dla odwzorowań cyfrowych określa załącznik do rozporządzenia.
Rozdział 4
Przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi
§ 13. [Przeniesienie dokumentacji pracowniczej do innego systemu]
1. Przeniesienie dokumentacji pracowniczej do innego systemu wymaga utworzenia uporządkowanego zbioru dokumentów
przeznaczonych do przekazania, wraz z kompletem metadanych odnoszących się do każdego dokumentu.
2. Każdy dokument zapisuje się w odrębnym pliku, zgodnie z następującymi zasadami dotyczącymi formatów plików:
1) dokumenty stanowiące odwzorowanie cyfrowe dokumentów w postaci papierowej przekazuje się w formacie PDF;
2) dokumenty inne niż stanowiące odwzorowanie cyfrowe dokumentów w postaci papierowej i przechowywane w
dokumentacji pracowniczej w pliku o określonym formacie przekazuje się w formacie, w jakim były przechowywane;
3) dane zapisane w systemie teleinformatycznym w taki sposób, że nie stanowią pliku w określonym formacie, ale jednocześnie
są częścią dokumentacji pracowniczej, zapisuje się w formacie TXT.
3. Do każdego dokumentu przyporządkowuje się zestaw następujących metadanych, zapisanych w odrębnym pliku XML z
metadanymi:
1) identyfikator dokumentu – będący unikatowym w całym zbiorze identyfikatorem wyróżniającym dokument od innych
dokumentów wchodzących w skład przekazywanej dokumentacji;
2) identyfikator dokumentacji – będący identyfikatorem prowadzonej oddzielnie dla każdego pracownika dokumentacji
pracowniczej, do której należy dokument;
3) rodzaj dokumentu – będący jednoznacznym przyporządkowaniem dokumentu do jednej z części akt osobowych pracownika
albo do jednego z rodzajów dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy;
4) data powstania dokumentu;
5) data opatrzenia odwzorowania cyfrowego kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym pracodawcy, albo osoby upoważnionej przez pracodawcę – w przypadku gdy jest to odwzorowanie
cyfrowe dokumentu w postaci papierowej;
6) numer PESEL pracownika, do którego dokumentacji pracowniczej został włączony dokument, a w przypadku jego braku –
rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
7) imię i nazwisko pracownika;
8) nazwa pracodawcy;
9) data utworzenia uporządkowanego zbioru dokumentów przeznaczonych do przekazania, w którym znajduje się dokument.
4. Pracodawca zapewnia zgodność struktury technicznej pliku XML z metadanymi ze specyfikacją techniczną zamieszczoną
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy.
5. Plikowi XML z metadanymi nadaje się taką samą nazwę, jaką ma pełna nazwa pliku, do którego się odnosi, i uzupełnia się
ją o rozszerzenie XML.
§ 14. [Przekazywanie uporządkowanego zbioru dokumentów przeznaczonych do przekazania]
1. Uporządkowany zbiór dokumentów przeznaczonych do przekazania przekazuje się w jednym pliku zapisanym w jednym z
formatów przeznaczonych do kompresji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz.
1000, 1544 i 1669).
2. Opatrzenie pliku, o którym mowa w ust. 1, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią
elektroniczną pracodawcy jest równoznaczne z potwierdzeniem zgodności całości przekazywanego zbioru dokumentów
przeznaczonych do przekazania z dokumentacją pracowniczą posiadaną przez pracodawcę.
Rozdział 5
Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej
dokumentacji
§ 15. [Obowiązek doręczenia pracownikowi albo byłemu pracownikowi informacji albo zawiadomienia o możliwości
odbioru dokumentacji pracowniczej]

1. Pracodawca doręcza, za pokwitowaniem, pracownikowi albo byłemu pracownikowi informację albo zawiadomienie o
możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej.
2. Pracodawca dokonuje doręczenia, o którym mowa w ust. 1, osobiście albo za pośrednictwem:
1) operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188),
zwanego dalej „operatorem”;
2) osoby upoważnionej przez pracodawcę;
3) środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia doręczenia.
3. W przypadku braku możliwości doręczenia informacji albo zawiadomienia operator pozostawia wiadomość o możliwości
ich odbioru w terminie 7 dni, licząc od dnia pozostawienia tej wiadomości w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest
to możliwe, w drzwiach mieszkania pracownika albo byłego pracownika bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję
adresata.
4. W przypadku nieodebrania informacji albo zawiadomienia w terminie, o którym mowa w ust. 3, pozostawia się powtórnie
wiadomość o możliwości ich odbioru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia pozostawienia pierwszej wiadomości.
5. Doręczenie informacji albo zawiadomienia uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w
ust. 4; w takim przypadku informację albo zawiadomienie włącza się odpowiednio do części B albo C akt osobowych
pracownika.
§ 16. [Wydanie dokumentacji pracowniczej]
1. Pracodawca wydaje dokumentację pracowniczą:
1) pracownikowi lub byłemu pracownikowi albo osobom, o których mowa w art. 949 § 3 Kodeksu pracy, albo
2) osobie upoważnionej przez pracownika albo byłego pracownika albo osobę, o której mowa w art. 949 § 3 Kodeksu pracy.
2. Wydanie dokumentacji pracowniczej osobom, o których mowa w art. 949 § 3 Kodeksu pracy, następuje po uprzednim
udokumentowaniu przez te osoby uprawnienia do odbioru tej dokumentacji.
3. Odbiór dokumentacji pracowniczej prowadzonej w postaci papierowej następuje osobiście i za pokwitowaniem.
4. Wydanie dokumentacji pracowniczej prowadzonej w postaci elektronicznej następuje:
1) na informatycznym nośniku danych odebranym osobiście i za pokwitowaniem albo
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod warunkiem, że osoba, której dokumentacja pracownicza ma być
wydana, będzie jednoznacznie zidentyfikowana przed jej wydaniem, a wydanie dokumentacji pracowniczej będzie
potwierdzone dowodem doręczenia.
§ 17. [Forma przekazania dokumentacji pracowniczej prowadzonej w postaci papierowej]
1. Wydawaną dokumentację pracowniczą prowadzoną w postaci papierowej przekazuje się w formie, w jakiej była
przechowywana przez pracodawcę.
2. Wydawaną dokumentację pracowniczą prowadzoną w postaci elektronicznej przed wydaniem uporządkowuje się w sposób
określony w rozdziale 4.
Rozdział 6
Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej
§ 18. [Wydanie kopii w przypadku gdy dokumentacja pracownicza jest przechowywana przez pracodawcę w postaci
papierowej]
1. W przypadku gdy dokumentacja pracownicza jest przechowywana przez pracodawcę w postaci papierowej, pracodawca
wydaje kopię całości lub części dokumentacji pracowniczej:
1) w postaci papierowej, opatrzoną podpisem pracodawcy lub osoby upoważnionej przez pracodawcę potwierdzającym
zgodność kopii z dokumentacją pracowniczą, albo
2) w postaci elektronicznej, jako odwzorowanie cyfrowe sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku do
rozporządzenia, zapisane w formacie PDF i opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną lub kwalifikowanym podpisem
elektronicznym pracodawcy lub osoby upoważnionej przez pracodawcę potwierdzającym zgodność kopii z dokumentacją
pracowniczą.
2. W przypadku gdy dokumentacja pracownicza jest przechowywana przez pracodawcę w postaci elektronicznej, pracodawca
wydaje kopię całości lub części dokumentacji pracowniczej:
1) w postaci elektronicznej, stosując odpowiednio przepisy rozdziału 4, albo
2) w postaci papierowej stanowiącej wydruk z dokumentacji pracowniczej prowadzonej w postaci elektronicznej, zawierający
oprócz treści również metadane, o których mowa w § 13 ust. 3 pkt 1–4, oraz podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej przez
pracodawcę potwierdzający zgodność kopii z dokumentacją pracowniczą.
3. Pracodawca wydaje pracownikowi lub byłemu pracownikowi albo osobie, o której mowa w art. 949 § 3 Kodeksu pracy,
kopię całości lub części dokumentacji pracowniczej określonej we wniosku i nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego
otrzymania; wniosek włącza się odpowiednio do części B albo C akt osobowych pracownika. Przepis § 16 ust. 2 stosuje się
odpowiednio.
Rozdział 7
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 19. [Stosowanie przepisów do dokumentacji pracowniczej pracowników, których stosunek pracy został nawiązany od
1 stycznia 2019 r.]
Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do dokumentacji pracowniczej pracowników, których stosunek pracy został
nawiązany począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r.
§ 20. [Wyłączenie stosowania przepisów § 2–6 do dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych
pracowników, pozostających w dniu wejścia w życie rozporządzenia w stosunku pracy]
1. Do dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, pozostających w dniu
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w stosunku pracy, zgromadzonych przed tym dniem, stosuje się przepisy
niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem § 2–6; w tym zakresie stosuje się przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia.

2. Do dokumentacji pracowniczej pracowników, o których mowa w ust. 1, gromadzonej od dnia wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.
3. Do zakresu kart ewidencji czasu pracy pracowników, o których mowa w ust. 1, prowadzonych w dniu wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy obowiązujące przed tym dniem.
§ 21. [Możliwość dostosowania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych
pracowników do § 2–6 rozporządzenia]
Pracodawcy mogą dostosować dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,
pozostających w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w stosunku pracy, zgromadzone przed tym dniem, do § 2–6
niniejszego rozporządzenia.
§ 22. [Wyłączenie stosowania przepisów § 2–6 do dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych
pracowników, których stosunek pracy ustał przed wejściem w życie rozporządzenia]
1. Do dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, których stosunek pracy
ustał przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy tego rozporządzenia, z wyjątkiem § 2–6; w
tym zakresie stosuje się przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pracodawcy dostosują warunki przechowywania dotychczasowej dokumentacji w
sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników do warunków określonych w § 8 niniejszego
rozporządzenia w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia.
3. Przepis § 21 stosuje się odpowiednio.
§ 23. [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.3)
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska
1)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1076, 1608, 1629, 2215,
2244 i 2245.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu
prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 894), które traci moc z dniem wejścia w życie art. 1 pkt 6
ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt
pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. poz. 357).
Załącznik 1. [MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ODWZOROWAŃ CYFROWYCH]
Załącznik
do
rozporządzenia
Ministra
Rodziny,
Pracy
i
Polityki
Społecznej
z dnia 10 grudnia 2018 r. (poz. 2369)
MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ODWZOROWAŃ CYFROWYCH
Rodzaj skanowanego dokumentu

Minimalna rozdzielczość

Minimalna liczba bitów
na piksel

teksty drukowane czarno-białe, w
formacie A4 lub większym

200 dpi

1 bit (czarno-białe)

teksty drukowane czarno-białe, w
formacie mniejszym niż A4

1600 pikseli na dłuższym boku lub 200 dpi w zależności
od tego, co pozwala uzyskać większą rozdzielczość

1 bit (czarno-białe)

teksty drukowane, kolorowe, w
formacie A4 lub większym

200 dpi

16 bitów (kolor)

teksty drukowane, kolorowe, w
formacie mniejszym niż A4

1600 pikseli na dłuższym boku lub 200 dpi w zależności
od tego, co pozwala uzyskać większą rozdzielczość

16 bitów (kolor)

rękopisy w formacie A4 lub
większym

300 dpi

16 bitów (kolor)

rękopisy w formacie mniejszym niż 2000 pikseli na dłuższym boku lub 300 dpi w zależności
A4
od tego, co pozwala uzyskać większą rozdzielczość

16 bitów (kolor)

fotografie czarno-białe (jeżeli są
włączone do dokumentacji osobno)

1600 pikseli na dłuższym boku

8 bitów (skala szarości)
lub 24 bity (kolor)

fotografie kolorowe (jeżeli są
włączone do dokumentacji osobno)

1600 pikseli na dłuższym boku

24 bity (kolor)

ROZPORZĄDZENIE
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r.)
Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym
zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w szczególności:
1) ustala, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu
umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia;
2) ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do
realizacji zajęć;
3) określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjnokomunikacyjnych, o których mowa w pkt 2;
4) ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą
korzystać;
5) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego
zestawu programów nauczania oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw;
6) ustala, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego
realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program;
7) ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów
nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz
tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,
f) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć;
8) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin
usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych;
9) zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje
im informację o formie i terminach tych konsultacji;
10) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i
umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych
przez niego ocenach;
11) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu
semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327), a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych
w formach pozaszkolnych;
12) ustala warunki, sposób oraz terminy przeprowadzania egzaminów dyplomowych, o których mowa w rozdziale 3a ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - w szkołach artystycznych, w których są przeprowadzane te egzaminy;
13) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki, w
szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub zajęć, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. - Prawo oświatowe;
14) koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości
psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, indywidualnym obowiązkowym
rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem
rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz potrzeby osób uczęszczających na zajęcia, o
których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
15) może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo zmodyfikować odpowiednio tygodniowy rozkład zajęć lub
semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w jednostce systemu oświaty zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
1a. O modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęć lub semestralnego rozkładu zajęć, o której mowa w ust. 1 pkt 15,
dyrektor jednostki systemu oświaty niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
2. W przypadku szkoły polskiej, o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe, zadania dyrektora jednostki systemu oświaty określone w ust. 1 pkt 1-6 i 8-11 oraz § 7 ust. 2 wykonuje kierownik
tej szkoły.
§ 1a.

Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor jednostki
systemu oświaty może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.
§ 2.
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:
1) z wykorzystaniem:
a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na
stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;
2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze
wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem,
uczniem lub rodzicem;
4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w
domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem
rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
§ 3.
(uchylony)
§ 4.
1.
(uchylony)
1a. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty praktyki zawodowe uczniów techników, szkół
policealnych i branżowych szkół II stopnia mogą zostać zaliczone również w przypadku, gdy uczeń:
1) posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, o którym mowa w ustawie z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), których zakres i
wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;
2) zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub przedsiębiorcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, w ramach
regionalnych programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378), którego zakres i wymiar można zaliczyć na poczet
realizacji praktyk zawodowych;
3) zrealizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą
indywidualne gospodarstwo rolne, lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa.
1b. Pracodawca lub indywidualne gospodarstwo rolne przyjmujący uczniów na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe
lub staże uczniowskie zapewniają prowadzenie tych zajęć, praktyk i staży, z uwzględnieniem przepisów odrębnych
dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy.
1c. W przypadku zaliczenia praktyk zawodowych, o których mowa w ust. 1a pkt 1, w dokumentacji przebiegu
nauczania wpisuje się odpowiednio „zwolniona” lub „zwolniony” oraz podstawę prawną zwolnienia.
1d. W przypadku zaliczenia praktyk zawodowych, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, jeżeli ze zrealizowanego stażu
zawodowego nie została ustalona ocena, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio „zwolniona” lub
„zwolniony” oraz podstawę prawną zwolnienia.
2.
(uchylony)
2a.
(uchylony)
3.
(uchylony)
§ 5.
1. W przypadku kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych kształcenie praktyczne niezrealizowane w okresie
ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty uzupełnia się po zakończeniu tego ograniczenia.
2.
(uchylony)
3. Słuchaczowi lub uczestnikowi danej formy pozaszkolnej, który posiada doświadczenie w danym zawodzie lub
realizował działania w zakresie wolontariatu, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, można zaliczyć to doświadczenie lub wolontariat na poczet realizacji kształcenia
praktycznego.
4. Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach,
określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w
brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., może być prowadzone nie dłużej niż do dnia 31 marca 2021 r.
§ 6.

1. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty nadzorowi pedagogicznemu, sprawowanemu
przez właściwe organy, podlega w szczególności organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.
2. Organ prowadzący wspomaga jednostki systemu oświaty w organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
3. Organy prowadzące jednostki systemu oświaty mogą użyczyć sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub
nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w
szczególności komputera (zestawu komputerowego), laptopa albo tabletu. Do użyczenia stosuje się przepisy art. 710-719
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 875).
4. Organ prowadzący może upoważnić do dokonania czynności, o której mowa w ust. 3, dyrektora jednostki systemu
oświaty.
§ 7.
1. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych
zajęć nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku
godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych - w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215).
2. Dyrektor jednostki systemu oświaty ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
3. Dyrektor jednostki systemu oświaty, uwzględniając:
1) ustalenia dotyczące tygodniowego zakresu treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania dla
poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów), o których mowa w § 1 ust. 1
pkt 7, lub
2) realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, lub
3) możliwe ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć
- może zobowiązać nauczyciela do realizacji zajęć wynikających z prowadzonej przez jednostkę systemu oświaty
działalności opiekuńczo-wychowawczej.
4. Zajęcia, o których mowa w ust. 3, nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych - w ramach godzin ponadwymiarowych, o których
mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
5. Dyrektor jednostki systemu oświaty, który zlecił nauczycielowi prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 3, na
nowo określa organizację realizacji przez tego nauczyciela zadań, mając na uwadze, że zajęcia te realizuje w ramach
obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych
powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych - w
ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
§ 8.
1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia jednostkom systemu oświaty Zintegrowaną Platformę
Edukacyjną, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a, umożliwiającą wsparcie realizacji zadań przez te jednostki z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość.
2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić wykonanie zadań związanych z udostępnieniem
Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej jednostce podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej.
§ 9.
1. Zintegrowana Platforma Edukacyjna, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a, zawiera:
1) imię (imiona) i nazwisko ucznia;
2) adres poczty elektronicznej ucznia, jeżeli uczeń posiada taki adres;
3) informacje o: uczęszczaniu ucznia do jednostki systemu oświaty, okresie uczęszczania ucznia do jednostki systemu
oświaty, typie szkoły lub rodzaju placówki, nazwie i adresie siedziby jednostki systemu oświaty, do której uczeń uczęszcza,
oraz oddziale i klasie, do których uczeń uczęszcza;
4) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela lub innej osoby wykonującej zadania danej jednostki systemu oświaty;
5) numer PESEL nauczyciela lub innej osoby wykonującej zadania danej jednostki systemu oświaty;
6) adres poczty elektronicznej nauczyciela lub innej osoby wykonującej zadania danej jednostki systemu oświaty;
7) informacje o zatrudnieniu nauczyciela lub innej osoby wykonującej zadania danej jednostki systemu oświaty w: jednostce
systemu oświaty, typie szkoły lub rodzaju placówki oraz nazwie i adresie siedziby jednostki systemu oświaty, w której
nauczyciel lub inna osoba jest zatrudniona.
2. Baza Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej wykorzystuje dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3–5 i 7, z systemu
informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z
2019 r. poz. 1942).
3. Dane ucznia, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, oraz dane nauczyciela lub innej osoby zatrudnionych w danej
jednostce systemu oświaty, o których mowa w ust. 1 pkt 4–7, są przechowywane w bazie Zintegrowanej Platformy
Edukacyjnej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
§ 9a.
(uchylony)

§ 9b.
(uchylony)
§ 10.
1.
(uchylony)
1a.
(uchylony)
1b.
(uchylony)
2. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do końca września 2020 r., nie stosuje się przepisu art. 34 ust. 3 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
5.
(uchylony)
6.
(uchylony)
7.
(uchylony)
8.
(uchylony)
9. W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkoły dotowanej na podstawie art. 26 ust. 2 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, warunek, o którym mowa w art. 26 ust. 2 i art. 41 ust. 2 tej
ustawy dotyczący uczestnictwa ucznia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uczeń nie został
zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
ustala się w danym miesiącu w odniesieniu do okresu, w którym danego ucznia nie obejmowało ograniczenie
funkcjonowania szkoły.
10. Okres, o który mowa w ust. 9, nie może być krótszy niż 40% czasu przeznaczonego na obowiązkowe zajęcia
edukacyjne, o których mowa w ust. 9.
11. Jeżeli okres, w którym danego ucznia nie obejmuje ograniczenie funkcjonowania szkoły, w danym miesiącu jest
krótszy niż 40%, to uznaje się, że uczeń spełnił w tym miesiącu warunek, o którym mowa w ust. 9, jeżeli spełnił go w
odniesieniu do ostatniego miesiąca, w którym ustalano spełnienie tego warunku na podstawie art. 26 ust. 2 i art. 41 ust. 2
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych lub ust. 9 i 10.
12. Jeżeli okres, w którym danego ucznia nie obejmuje ograniczenie funkcjonowania szkoły, we wrześniu 2020 r. albo
we wrześniu i w październiku 2020 r. jest krótszy niż 40%, a uczeń rozpoczął naukę na pierwszym semestrze roku szkolnego
2020/2021 w szkole, o której mowa w ust. 9, to uznaje się, że warunek uczestnictwa ucznia w obowiązkowych zajęciach
edukacyjnych, o którym mowa w art. 26 ust. 2 oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych, został spełniony.
13.
1.
Przepisy art. 34 ust. 3 oraz art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych stosuje się z uwzględnieniem ust. 9-12.
14. W przypadku ograniczenia funkcjonowania niepublicznego domu wczasów dziecięcych w całości, dotacja za liczbę
dni ograniczenia jest równa iloczynowi liczby dni zawieszenia, liczby wychowanków i kwoty części oświatowej subwencji
ogólnej przewidzianej na wychowanka domu wczasów dziecięcych dla powiatu podzielonej przez liczbę 366.
15. Przez liczbę wychowanków, o której mowa w ust. 14, należy rozumieć liczbę wychowanków przebywających w
domu wczasów dziecięcych w odpowiednich dniach roku 2019, na których wypłacono dotację.
16. Do ustalenia kwoty dotacji za okres od dnia rozpoczęcia ograniczenia funkcjonowania niepublicznego przedszkola
specjalnego lub niepublicznej szkoły specjalnej zorganizowanych w podmiocie leczniczym w całości do dnia zakończenia
ograniczenia funkcjonowania tego przedszkola lub tej szkoły do naliczenia dotacji przyjmuje się proporcjonalnie liczbę
wychowanków lub uczniów z ostatniego miesiąca, w którym funkcjonowanie tego przedszkola lub tej szkoły nie było
ograniczone.
17. Do ustalenia kwoty dotacji za okres od dnia rozpoczęcia ograniczenia funkcjonowania specjalnego ośrodka
wychowawczego w całości do dnia zakończenia ograniczenia funkcjonowania tego ośrodka do naliczenia dotacji przyjmuje
się proporcjonalnie liczbę wychowanków z ostatniego miesiąca, w którym funkcjonowanie tego ośrodka nie było
ograniczone.
18. W przypadku niepublicznego domu wczasów dziecięcych, niepublicznego przedszkola specjalnego lub
niepublicznej szkoły specjalnej zorganizowanych w podmiocie leczniczym oraz niepublicznego specjalnego ośrodka
wychowawczego, które do dnia ograniczenia funkcjonowania odpowiednio tego przedszkola, tej szkoły lub tego ośrodka nie
otrzymywały dotacji, dotację wypłaca się na 75% planowanej liczby wychowanków lub uczniów, o której mowa w art. 33
ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
§ 11.
Przepis § 7 ust. 1 stosuje się również do zajęć realizowanych przez nauczycieli w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 11a.
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek
określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek
systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie
odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
2. Przepis ust. 1 stosuje się także do rodziców, uczniów, absolwentów i innych osób realizujących swoje prawa i
obowiązki wynikające z przepisów oświatowych, w szczególności w zakresie składania wniosków i innych dokumentów.
§ 11b.
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa
w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
2. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas
wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych
szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w
nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania
rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
3. W przypadku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół
policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych właściwi kuratorzy oświaty określą
nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów.
4. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych rodzic
kandydata lub kandydat pełnoletni składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt
2–6, art. 135 ust. 1 pkt 3–7 i art. 136 ust. 1 pkt 2–2d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, do dyrektora
szkoły, do której kandydat został przyjęty, w terminie określonym zgodnie z ust. 2 lub 3.
5. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I szkół artystycznych, a w przypadku szkoły
policealnej muzycznej i szkoły policealnej plastycznej oraz placówki artystycznej – na semestr pierwszy, rodzic kandydata
lub kandydat pełnoletni składa zaświadczenie, o którym mowa w art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe, w terminie określonym przez dyrektora tej szkoły artystycznej lub placówki artystycznej.
6. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o których mowa w ust. 4
lub 5, w terminie określonym zgodnie z ust. 2, 3 lub 5, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym
odpowiednio dyrektora szkoły, dyrektora szkoły artystycznej lub dyrektora placówki artystycznej, wskazując na przyczynę
niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie określonym zgodnie z ust.
2, 3 lub 5.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o których mowa w ust. 4, składa
się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.
8. Niezłożenie w terminie, o którym mowa w ust. 7, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o których mowa w ust.
4, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
8a. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół, o których mowa w ust. 2 i 3,
terminy, o których mowa odpowiednio w:
1) art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wynosi 5 dni;
2) art. 158 ust. 6–9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wynosi 3 dni.
8b. W roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego, o którym mowa w art. 161
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, na rok szkolny 2020/2021, odpowiednio do klas I, klas wstępnych lub
semestrów pierwszych klas I publicznych szkół, o których mowa w ust. 2 i 3.
9. Przepisów 2–8b nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
w dniu 1 lutego 2021 r.
§ 11ba.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół i placówek artystycznych termin
przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego w zakresie uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych
umiejętności, o których mowa w art. 142 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyznacza dyrektor
szkoły lub placówki artystycznej, z tym że termin ten przypada w okresie określonym przez ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu
obsługującego tego ministra. Szkoła lub placówka artystyczna podaje informację o terminie oraz warunkach
przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni
przed terminem ich przeprowadzenia.
§ 11baa.
1. Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół
ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych,
jest przeprowadzane w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Terminy
postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej
wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w terminie
do końca stycznia 2021 r.

2.W przypadku postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 na semestr pierwszy klas I
publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych właściwi
kuratorzy oświaty określą terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów w
terminie do końca stycznia 2021 r.
3. W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas I szkół artystycznych, a w
przypadku szkoły policealnej muzycznej i szkoły policealnej plastycznej oraz placówki artystycznej - na semestr pierwszy,
rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa zaświadczenie, o którym mowa w art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. - Prawo oświatowe, w terminie określonym przez dyrektora tej szkoły artystycznej lub placówki artystycznej.
4. W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych szkół, o których mowa
w ust. 1 i 2, termin, o którym mowa odpowiednio w:
1) art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wynosi 5 dni;
2) art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wynosi 3 dni.
5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają
się w dniu 1 lutego 2022 r.
6. W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 wyniki postępowania rekrutacyjnego w
formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, podaje się
do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
§ 11bb.
Specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe, ogłasza regulaminy poszczególnych form badania jakości kształcenia artystycznego, o których mowa w art. 53
ust. 1d tej ustawy, na rok szkolny 2020/2021 nie później niż do dnia 30 września 2020 r.
§ 11bc.
W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach artystycznych, w których roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z
wybranych zajęć edukacyjnych artystycznych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, jest ustalana w trybie egzaminów, o których mowa w art. 44zg ust. 2 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, nie przeprowadza się tych egzaminów, a roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną z
tych zajęć ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.
§ 11c.
(uchylony)
§ 11d.
(uchylony)
§ 11e.
(uchylony)
§ 11f.
(uchylony)
§ 11g.
(uchylony)
§ 11ga.
1. W roku szkolnym 2020/2021 regulaminy konkursów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być zmienione w ciągu roku szkolnego, w
szczególności w zakresie warunków uzyskania wyróżnień i tytułów laureata lub finalisty konkursu.
2. W przypadku dokonania zmian w regulaminach konkursów, o których mowa w ust. 1, kurator oświaty niezwłocznie
przekazuje uczestnikom konkursów informacje o zmianach.
§ 11gb.
1.W roku szkolnym 2020/2021 regulaminy olimpiad i turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być zmienione w ciągu roku szkolnego, w
szczególności w zakresie warunków uzyskania tytułów laureata lub finalisty olimpiady lub turnieju.
2. W przypadku dokonania zmian w regulaminach olimpiad lub turniejów, o których mowa w ust. 1, organizator
olimpiady lub turnieju niezwłocznie przekazuje uczestnikom informacje o zmianach.
§ 11gc.
1. W roku szkolnym 2020/2021 regulaminy konkursów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22
ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być zmienione w ciągu roku szkolnego, w szczególności w
zakresie warunków uzyskania tytułów laureata lub finalisty konkursu.
2.
W przypadku dokonania zmian w regulaminach konkursów, o których mowa w ust. 1, organizator konkursu
niezwłocznie przekazuje uczestnikom konkursów informacje o zmianach.
§ 11h.
1. (uchylony)
1a. W przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września
2020 r. organ prowadzący może:
1) przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia
2021 r. albo
2) powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma
wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r., albo

3) przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, jednak nie dłużej niż do dnia 31
sierpnia 2021 r.
1b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe.
1c. W przypadkach, o których mowa w ust. 1a pkt 2 i 3, łączny okres pełnienia obowiązków dyrektora jednostki
systemu oświaty może być dłuższy niż 10 miesięcy.
1d. W przypadku jednostek systemu oświaty nowo zakładanych organ prowadzący może powierzyć stanowisko
dyrektora jednostki systemu oświaty kandydatowi ustalonemu w porozumieniu z organem sprawującym nadzór
pedagogiczny, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.
2. (uchylony)
3. Organ prowadzący unieważnia konkurs na stanowisko dyrektora jednostki systemu oświaty ogłoszony i
niezakończony przed dniem 26 marca 2020 r. Do kandydata wyłonionego w wyniku konkursu przeprowadzonego przed
dniem 26 marca 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 11i.
1. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i
wychowania, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikat w
sprawie zmiany harmonogramu przeprowadzania w roku szkolnym 2019/2020:
1) egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym lub dodatkowym;
2) egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym;
3) egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym;
4) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
5) egzaminu zawodowego w terminie głównym i dodatkowym.
1a.Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do dnia 22 maja 2020 r. zmienia komunikat, o którym mowa w ust. 1,
w ten sposób, że:
1) w przypadku części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości
etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego dla absolwentów, o których mowa w § 11kb ust. 1, określa w
nim dzień rozpoczęcia i dzień zakończenia przeprowadzania tego egzaminu, w tym także w siedzibach przedstawicielstw
dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej lub szkół, o których
mowa w § 11j ust. 1;
2) uzupełnia go o godziny rozpoczęcia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu oraz części pisemnej egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu w każdym z przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych,
przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdej ze szkół, o których mowa w § 11j ust. 1.
2. Komunikat, o którym mowa w ust. 1, jest ogłaszany nie później niż na 21 dni przed terminem danego egzaminu, o
którym mowa w ust. 1.
3. Wszelkie czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 1, dokonane przed
ogłoszeniem komunikatu, o którym mowa w ust. 1, pozostają w mocy, z wyjątkiem powołania zespołów przedmiotowych,
które unieważnia się.
4. W przypadku ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie
później niż na 3 dni przed terminem danego egzaminu, o którym mowa w ust. 1, potwierdza powołanie członków i
przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg danego egzaminu w salach egzaminacyjnych oraz w miejscach
przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego.
4a. W 2020 r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może dokonać zmian w składzie zespołu egzaminacyjnego i
zespołów nadzorujących przebieg egzaminów, o których mowa w ust. 1, w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz
miejscach przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu
zawodowego, powołanych przed dniem 20 maja 2020 r., z uwzględnieniem zmian w tym zakresie wprowadzonych w
rozporządzeniu.
5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca lub wyznaczony przez przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego członek tego zespołu przeprowadza szkolenie dla członków zespołu egzaminacyjnego. Szkolenie to
przeprowadza się nie później niż w dniu danego egzaminu, o którym mowa w ust. 1, przed rozpoczęciem tego egzaminu.
5a. W 2020 r. szkolenie, o którym mowa w ust. 5, może być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
5b. W 2020 r. szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu
maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego dla przewodniczących zespołów
egzaminacyjnych lub ich zastępców organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne może być przeprowadzone z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
5c. Szkolenie dla egzaminatorów, o którym mowa w art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne może być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość.
6. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w
ust. 1, dostosowuje informację o sposobie organizacji i przeprowadzania danego egzaminu, o którym mowa w ust. 1, do
zmian wprowadzonych w rozporządzeniu.
7. W informacji, o której mowa w ust. 6, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może określić także inne niż
koperty zwrotne dopuszczalne sposoby pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończonym egzaminie odpowiednio w
danej sali egzaminacyjnej lub danym miejscu przeprowadzania egzaminu.
8. W informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz w informacji o sposobie
organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w porozumieniu z

dyrektorem Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą, podaje również informacje o sposobie organizacji i
przeprowadzania egzaminów, o których mowa w § 11j ust. 1.
§ 11ia.
1. W 2020 r. w skład zespołu nadzorującego przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali
egzaminacyjnej wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej 1 nauczyciel jest zatrudniony w:
1) szkole, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny; nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu
nadzorującego;
2) innej szkole lub w placówce.
2. W 2020 r. w przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczyciela zatrudnionego w
szkole, w której jest przeprowadzany odpowiednio egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny, albo
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole lub w placówce, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:
1) inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione
w szkole lub placówce;
2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania
stanowiska nauczyciela.
3. Dla osób, o których mowa w ust. 2, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przeprowadza szkolenie w zakresie
organizacji egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
4. W przypadku powołania w skład zespołu nadzorującego osób, o których mowa w ust. 2, przewodniczącego zespołu
nadzorującego wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
5. W 2020 r., jeżeli w sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty lub egzamin
gimnazjalny, jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych
kolejnych 25 uczniów.
6. W 2020 r. losowanie numerów stolików na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i części pisemnej
egzaminu maturalnego przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w
obecności zdającego.
§ 11ib.
1. W przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczycieli zatrudnionych w szkole,
placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, w których jest przeprowadzana część pisemna
egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, albo nauczycieli zatrudnionych w innej
szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, w skład zespołu nadzorującego mogą
wchodzić:
1)inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione
w szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego;
2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania
stanowiska nauczyciela.
2. W przypadku powołania w skład zespołu nadzorującego osób, o których mowa w ust. 1, przewodniczącego zespołu
nadzorującego wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
3. W przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego przebieg części praktycznej egzaminu
zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której jedynym rezultatem końcowym wykonania
zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja, nauczycieli zatrudnionych w szkole, placówce kształcenia
ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, w których jest przeprowadzana ta część egzaminu, albo nauczycieli lub
instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w innej szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum
kształcenia zawodowego, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:
1)inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione
w szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego;
2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania
stanowiska nauczyciela.
4. W 2020 r., jeżeli w sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu zawodowego lub
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego
zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 zdających.
5.W 2020 r., jeżeli odpowiednio w sali egzaminacyjnej lub miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu
zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w której jedynym rezultatem końcowym wykonania
zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja, jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego
zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 zdających.
6. W 2020 r. na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminie zawodowym numery stanowisk
egzaminacyjnych, w tym indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie, są losowane:
1) przez przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka zespołu nadzorującego w obecności zdających albo
2) z wykorzystaniem automatycznego losowania i przydzielania stanowisk egzaminacyjnych przez odpowiednio
elektroniczny system przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub elektroniczny system
przeprowadzania egzaminu zawodowego.
§ 11j.
1.W przypadku uczniów szkół podstawowych, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r. - Prawo oświatowe, realizujących kształcenie na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 3 pkt

1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz absolwentów dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, którzy
realizowali kształcenie na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., egzamin ósmoklasisty
oraz egzamin maturalny w 2020 r. może być przeprowadzony w siedzibie przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu
konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej właściwych ze względu na miejsce
zamieszkania ucznia lub absolwenta za granicą, wskazanej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w
porozumieniu z kierownikiem właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub
przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, lub w szkole, o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a lub pkt 2
lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub
absolwenta za granicą wskazanej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
2.Do egzaminów, o których mowa w ust. 1, mogą przystąpić odpowiednio:
1) uczniowie, którzy złożyli do dnia 30 września 2019 r. deklarację, o której mowa w art. 44zy ust. 1 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty - w przypadku egzaminu ósmoklasisty;
2) absolwenci, którzy do dnia 7 lutego 2020 r. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego - w przypadku
egzaminu maturalnego.
3. Do przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w ust. 1, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
powołuje zespół egzaminacyjny.
4. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje na swoich zastępców odpowiednio:
1) osoby kierujące szkołami, o których mowa w ust. 1 - w przypadku gdy dany egzamin jest przeprowadzany w siedzibie
szkoły, o której mowa w ust. 1;
2) kierowników przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych lub przedstawicielstw wojskowych
Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy dany egzamin jest przeprowadzany w siedzibie tych przedstawicielstw lub
urzędów.
5. W skład zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w ust. 3, wchodzą:
1) nauczyciele szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
2) nauczyciele szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
3) osoby nieposiadające przygotowania pedagogicznego będące pracownikami przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów
konsularnych i przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, w których jest przeprowadzany egzamin
ósmoklasisty oraz egzamin maturalny, po uzgodnieniu z kierownikami tych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów
konsularnych i przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego oraz jego zastępcy uczestniczą w szkoleniu w zakresie organizacji
egzaminów, o których mowa w ust. 1, przeprowadzanym przez okręgową komisję egzaminacyjną wskazaną przez dyrektora
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przepisy § 11i ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio.
7. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego spośród członków zespołu egzaminacyjnego, o których mowa w ust. 5, do
dnia 30 maja 2020 r., powołuje w poszczególnych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych,
przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej lub w szkołach, o których mowa w ust. 1:
1) zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz
wyznacza przewodniczących tych zespołów;
2) zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty i części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach
egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.
8. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza wykaz przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów
konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz szkół, o których mowa w ust. 1, i przekazuje go
do dnia 22 maja 2020 r. w postaci elektronicznej dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wykaz zawiera:
1) nazwę przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej
Polskiej lub szkoły, o której mowa w ust. 1, oraz dane teleadresowe tego przedstawicielstwa, urzędu lub tej szkoły: adres,
numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
2) imię, nazwisko i funkcję osoby powołanej w danym przedstawicielstwie, urzędzie lub szkole, o których mowa w ust. 1, na
zastępcę przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, wraz z danymi kontaktowymi tej osoby: numerem telefonu oraz
adresem poczty elektronicznej.
9. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza, odrębnie dla każdego przedstawicielstwa dyplomatycznego,
urzędu konsularnego, przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej lub szkoły, o której mowa w ust. 1, w której
jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty lub egzamin maturalny, wykaz uczniów, którzy przystąpią do egzaminu
ósmoklasisty, oraz wykaz absolwentów, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego, i przekazuje je do dnia 30 maja 2020 r.
w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wskazanej przez dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej.
10. Wykazy, o których mowa w ust. 9, zawierają:
1) nazwę przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej
Polskiej lub szkoły, o której mowa w ust. 1, dane teleadresowe tego przedstawicielstwa, urzędu lub tej szkoły: adres, numer
telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
2) imię, nazwisko i funkcję osoby powołanej w danym przedstawicielstwie, urzędzie lub szkole, o których mowa w pkt 1, na
zastępcę przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, wraz z danymi kontaktowymi tej osoby: numerem telefonu oraz
adresem poczty elektronicznej;
3) dane zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu maturalnego z
danego przedmiotu, obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i
numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) informacje o zdających, którzy korzystają z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania danego egzaminu, o
którym mowa odpowiednio w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub art. 44zzr ust. 1-7
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.
11. Materiały egzaminacyjne są przekazywane do przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych,
przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz szkół, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej w
terminie określonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
12. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu materiały egzaminacyjne
są przekazywane przez każde z przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdą ze szkół, o których mowa w ust. 1, w terminie określonym i w sposób określony przez
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wskazanej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
§ 11k.
1. Traci moc komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
1) z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego
oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku, zaktualizowany w dniu 20 sierpnia 2019 r.;
2) z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstawy programowej
kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. – formuła 2012, zaktualizowany w dniu 11 marca 2020 r.;
3) z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstawy programowej
kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r. – formuła 2017, zaktualizowany w dniu 11 marca 2020 r.;
4) z dnia 10 września 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2020 roku według
podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r. – formuła 2019, zaktualizowany
w dniu 12 września 2019 r.
2. Ilekroć przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy wydane na podstawie tej ustawy
odsyłają do dotychczasowego komunikatu w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu
gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,
należy przez to rozumieć komunikat w sprawie zmiany harmonogramu, o którym mowa w § 11i ust. 1.
§ 11ka.
1. W 2020 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i
składa się tylko z części pisemnej.
2. W 2020 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów
dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem przypadków określonych w § 11kb ust. 1.
§ 11kb.
1. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości
etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:
1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z
języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego
nowożytnego, lub
2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania
postanowień umowy międzynarodowej.
2. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego,
języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, pod
warunkiem że w terminie do dnia 7 lutego 2020 r. złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego
przedmiotu.
3. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 25 maja 2020 r., przekazuje informację potwierdzającą
zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio do dyrektora szkoły, którą
ukończył, albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożył deklarację przystąpienia do egzaminu
maturalnego. Absolwent, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do informacji dołącza oświadczenie o konieczności przedstawienia
wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu, o którym mowa w ust. 1, w toku rekrutacji na uczelnię
zagraniczną.
§ 11kc.
1. Dyrektor szkoły oraz przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 11j ust. 4, na podstawie
informacji, o których mowa w § 11kb ust. 3, sporządza wykaz absolwentów przystępujących do części ustnej egzaminu
maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w § 11kb ust. 1, i przekazuje go w postaci elektronicznej
dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie do dnia 29 maja 2020 r. Wykaz zawiera:
1) imię i nazwisko absolwenta, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) nazwę przedmiotu, a w przypadku części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, również
informację, czy jest to egzamin, dla którego nie określa się poziomu, czy jest to egzamin przeprowadzany na poziomie
dwujęzycznym;
3) oświadczenie, o których mowa w § 11kb ust. 3.
2.W przypadku części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka
mniejszości etnicznej lub języka regionalnego absolwent technikum albo technikum uzupełniającego dla dorosłych, o którym
mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz.U. poz. 458, z późn. zm.), w terminie do dnia 29 maja 2020 r. składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego

bibliografię wykorzystywaną do opracowania wybranego tematu egzaminacyjnego. Złożenie bibliografii w tym terminie,
jeżeli nie została złożona wcześniej, jest warunkiem przystąpienia do tego egzaminu.
§ 11kd.
1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, w terminie do dnia 27 maja 2020 r., opracowuje i ogłasza szkolny
harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dla absolwentów, o których mowa
w § 11kb ust. 1, uwzględniając komunikat, o którym mowa w § 11i ust. 1. Informację o wyznaczonym terminie części ustnej
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie przekazuje
absolwentom.
2. Szkolny harmonogram, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje w postaci
elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie do dnia 29 maja 2020 r.
§ 11ke.
1. Część ustną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przeprowadza zespół przedmiotowy powołany przez
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w szkole, którą absolwent ukończył, lub innej szkole wskazanej przez dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W przypadku braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego do przeprowadzenia części ustnej egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu w danej szkole przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie informuje o tym
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wyznacza termin i miejsce, w
którym absolwent przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, i informuje o tym absolwenta
oraz przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, w terminie do dnia 4 czerwca 2020 r.
3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może powołać zespół przedmiotowy do przeprowadzenia części ustnej
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz wyznaczyć przewodniczącego tego
zespołu. Członkowie zespołu przedmiotowego powołanego w okręgowej komisji egzaminacyjnej są wynagradzani na
warunkach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w
sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich
za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 1648).
§ 11kf.
1. Liczba zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego przekazanych
przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole lub okręgowej komisji egzaminacyjnej wynosi co najmniej 15,
niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu.
2. Liczba zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej, języka
mniejszości etnicznej lub języka regionalnego przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole
lub okręgowej komisji egzaminacyjnej wynosi co najmniej 5, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego
egzaminu.
3. Liczba zestawów zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego,
zarówno w przypadku egzaminu, dla którego nie określa się poziomu, jak również w przypadku egzaminu przeprowadzanego
na poziomie dwujęzycznym, przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole lub okręgowej
komisji egzaminacyjnej wynosi co najmniej 15, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu.
§ 11kg.
1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego. W
protokole zbiorczym zamieszcza się następujące informacje:
1) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.;
2) liczbę zdających, którzy przekazali informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu
maturalnego z poszczególnych przedmiotów, zgodnie z § 11kb ust. 3, w tym:
a) liczbę zdających, którzy przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
b) liczbę zdających, którzy nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
c) liczbę zdających, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części ustnej egzaminu
maturalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,
d) liczbę zdających, którym przerwano i unieważniono część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
oraz ich imiona i nazwiska;
3) imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych
przedmiotów wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego;
4) uwagi o przebiegu części ustnej egzaminu maturalnego;
5) liczbę załączników, o których mowa w ust. 4.
2. Protokół zbiorczy, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół
zbiorczy podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
3. W przypadku przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego w szkole jeden egzemplarz protokołu
zbiorczego, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła do okręgowej komisji
egzaminacyjnej w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora tej komisji. W przypadku przeprowadzania
części ustnej egzaminu maturalnego w okręgowej komisji egzaminacyjnej oba egzemplarze protokołu są przechowywane w
tej komisji.
4. Do protokołu zbiorczego, o którym mowa w ust. 1, dołącza się wykazy zdających część ustną egzaminu maturalnego
z poszczególnych przedmiotów, zawierające następujące informacje:
1) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.;

2) dane zdających, który przekazali informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego,
zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 11kc ust. 1, obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku
braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wraz ze wskazaniem
zdających:
a) którzy przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
b) którzy nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
c) którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego z danego
przedmiotu, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,
d) którym przerwano i unieważniono część ustną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wraz z przyczyną tego
unieważnienia;
3) liczbę punktów przyznanych poszczególnym zdającym w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
§ 11kh.
1. Absolwent, który w 2020 r. przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, zdał egzamin maturalny, jeżeli z
każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz
przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
2. Absolwentowi, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:
1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:
a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych
przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy w części ustnej egzaminu
maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
b) zamiast wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów
obowiązkowych wpisuje się adnotację: „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.” - w przypadku pozostałych zdających, z
wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg i art. 44zzh ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 199 r. o systemie
oświaty;
2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:
a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych
przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy przystąpili do tej części
egzaminu,
b) zamiast wyniku w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego wpisuje się adnotację: „W 2020
r. egzaminu nie przeprowadzano.” - w przypadku pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art.
44zzg i art. 44zzh ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 199 r. o systemie oświaty.
§ 11ki.
1. Absolwent, który w 2020 r. przystąpił ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych
przedmiotów, zgodnie z art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zdał egzamin maturalny, jeżeli
z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz
przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
2. Absolwentowi, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:
1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:
a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych
przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy otrzymali co najmniej 30%
punktów możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów,
b) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych
przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich otrzymali co najmniej 30% punktów
możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów,
c) zamiast wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów
obowiązkowych wpisuje się adnotację: „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.” - w przypadku pozostałych zdających, z
wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg i art. 44zzh ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 199 r. o systemie
oświaty;
2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:
a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych
przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy przystąpili do tej części
egzaminu,
b) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych
przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich przystąpili do tej części egzaminu,
c) zamiast wyniku uzyskanego w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych
przedmiotów dodatkowych wpisuje się adnotację „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.” - w przypadku pozostałych
zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg i art. 44zzh ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 199 r. o
systemie oświaty.
3. Absolwent, który w 2020 r. zadeklarował, zgodnie z art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów
obowiązkowych tylko w części ustnej, ale egzaminu z tego przedmiotu lub tych przedmiotów nie przeprowadzono, zdał
egzamin maturalny, jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co
najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej
jednego przedmiotu dodatkowego. Przepisy ust. 2 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 lit. b i c stosuje się odpowiednio.
§ 11kj.

1. Absolwent technikum albo technikum uzupełniającego dla dorosłych, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia
19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który w 2020 r. przystąpił do
egzaminu maturalnego po raz pierwszy, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części
pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.
2. Absolwentowi, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:
1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:
a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych
przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy otrzymali co najmniej 30%
punktów możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów,
b) zamiast wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych
uzyskanego w części ustnej wpisuje się adnotację: „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.” - w przypadku pozostałych
zdających;
2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:
a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych
przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy przystąpili do tej części
egzaminu,
b) zamiast wyniku uzyskanego w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych
przedmiotów dodatkowych wpisuje się adnotację „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.” - w przypadku pozostałych
zdających.
3. Absolwent technikum albo technikum uzupełniającego dla dorosłych, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia
19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który w 2020 r. przystąpił
ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego
przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.
4. Absolwentowi, o którym mowa w ust. 3, na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:
1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:
a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych
przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy otrzymali co najmniej 30%
punktów możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów,
b) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych
przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich otrzymali co najmniej 30% punktów
możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów,
c) zamiast wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych
uzyskanego w części ustnej wpisuje się adnotację: „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.” - w przypadku pozostałych
zdających;
2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:
a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych
przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy przystąpili do tej części
egzaminu,
b) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych
przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich przystąpili do tej części egzaminu,
c) zamiast wyniku uzyskanego w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych
przedmiotów dodatkowych wpisuje się adnotację „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.” - w przypadku pozostałych
zdających.
5. Absolwent technikum albo technikum uzupełniającego dla dorosłych, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia
19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który w 2020 r. zadeklarował
ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów
obowiązkowych tylko w części ustnej, ale egzaminu z tego przedmiotu lub tych przedmiotów nie przeprowadzono, zdał
egzamin maturalny, jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co
najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Przepisy ust. 4 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 lit. b i c stosuje się odpowiednio.
§ 11kk.
1. Absolwentom, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy w latach poprzednich uzyskali świadectwo dojrzałości, a w
2020 r. przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, aby podwyższyć
ich wynik, zgodnie z art. 44zzo ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i podwyższyli wynik w części
ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, na aneksie do świadectwa dojrzałości w części
przeznaczonej na wpisanie:
1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej - wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu
maturalnego z tego przedmiotu obowiązkowego lub tych przedmiotów obowiązkowych;
2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej - wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu
maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych.
2. Absolwenci, którzy w latach poprzednich uzyskali świadectwo dojrzałości, a w 2020 r. zadeklarowali przystąpienie
do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, aby podwyższyć wynik z tej części
egzaminu, zgodnie z art. 44zzo ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ale nie spełniają warunku
określonego w § 11kb ust. 1, w 2020 r. nie przystępują do części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych
przedmiotów.
§ 11kl.
1. Absolwentom, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy w latach poprzednich uzyskali świadectwo dojrzałości, a w
2020 r. przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów

dodatkowych, z których wcześniej nie zdawali egzaminu maturalnego, na aneksie do świadectwa dojrzałości w części
przeznaczonej na wpisanie wyników z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych w części ustnej wpisuje się wyniki
uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych.
2. Absolwenci, którzy w latach poprzednich uzyskali świadectwo dojrzałości, a w 2020 r. zadeklarowali przystąpienie
do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych, z których wcześniej
nie zdawali egzaminu maturalnego, ale nie spełniają warunku określonego w § 11kb ust. 1, w 2020 r. nie przystępują do
części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych.
§ 11km.
1. Absolwentom, o których mowa w art. 44zzp ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, którzy
spełniają warunek określony w § 11kb ust. 1, oraz którzy w 2020 r.:
1) przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, aby podwyższyć wynik
z tej części, i podwyższyli ten wynik albo
2) przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, z których wcześniej nie
zdawali egzaminu maturalnego
- na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z
tego przedmiotu lub tych przedmiotów.
2. Absolwenci, o których mowa w art. 44zzp ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, którzy nie
spełniają warunku określonego w § 11kb ust. 1, w 2020 r. nie przystępują do części ustnej egzaminu maturalnego z danego
przedmiotu lub danych przedmiotów.
§ 11kn.
Absolwentowi, o którym mowa w § 11kb ust. 1, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił
egzamin maturalny z danego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej, zamiast wyniku egzaminu maturalnego z tego
przedmiotu obowiązkowego w części ustnej wpisuje się adnotację: „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.”.
§ 11ko.
W 2020 r. świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu
maturalnego okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi szkoły, w której absolwent zdawał egzamin
maturalny, lub upoważnionej przez niego osobie, w terminie określonym w komunikacie, o którym mowa w § 11i ust. 1 pkt
3.
§ 11kp.
1.Absolwentom, którzy wnieśli opłatę za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub danych przedmiotów w części
ustnej, o której mowa w art. 44zzq ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, którzy nie spełniają warunku
określonego w § 11kb ust. 1, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwraca tę opłatę:
1) na imienny rachunek bankowy, z którego opłata została wniesiona, albo
2) na imienny rachunek bankowy wskazany we wniosku złożonym do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w
terminie do dnia 30 września 2020 r. - w przypadku gdy opłata została wniesiona w inny sposób niż za pośrednictwem
imiennego rachunku bankowego.
2. W przypadku absolwentów, o których mowa w § 11ki ust. 1, § 11kj ust. 3, § 11kk ust. 2, § 11kl ust. 2 oraz § 11km
ust. 2, do ustalenia obowiązku wniesienia opłaty za egzamin maturalny, o której mowa w art. 44zzq ust. 1 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2019/2020, nie wlicza się
przystąpienia lub złożenia informacji potwierdzającej zamiar przystąpienia, o której mowa w § 11kb ust. 3, do części ustnej
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w 2020 r.
§ 11kq.
Absolwent, który w 2020 r. nie zdał egzaminu maturalnego, jeżeli w latach szkolnych następujących po roku szkolnym
2019/2020 przystępuje ponownie do części pisemnej egzaminu maturalnego w zakresie przedmiotu obowiązkowego lub
przedmiotów obowiązkowych, z których nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, przystępuje także
do egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, jeżeli:
1) nie przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego zgodnie z § 11kb ust. 1 lub
2) przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego, ale otrzymał wynik niższy niż
30% punktów możliwych do uzyskania, lub
3) egzamin maturalny z danego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej został mu unieważniony.
§ 11kr.
Absolwenci, o których mowa w § 11kh ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, § 11ki ust. 2 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. c, § 11kj ust. 2
pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, ust. 4 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. c oraz § 11kn, którzy w latach szkolnych następujących po roku szkolnym
2019/2020 przystąpią ponownie do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów
obowiązkowych, aby podwyższyć wynik z tego przedmiotu lub tych przedmiotów, zgodnie z art. 44zzo ust. 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, ale nie otrzymają z tego przedmiotu lub tych przedmiotów co najmniej 30% punktów
możliwych do uzyskania, zachowują świadectwo dojrzałości.
§ 11ks.
1. W przypadku absolwentów, którzy w 2020 r. przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, ale nie zdali tego
egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów
zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, o którym
mowa w art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie egzaminu maturalnego
przeprowadzanego w części ustnej, liczy się od października 2020 r.
2. W przypadku absolwentów, którzy w 2020 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
lub przedmiotów, zgodnie z art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ale nie zdali tego
egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z
przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, o którym mowa w

art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego
w części ustnej, liczy się od października roku, w którym dany absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz
pierwszy.
3. Absolwenci, którzy w 2020 r. zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego języka obcego
nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego w części ustnej bez określania poziomu, ale nie przystąpili do tego egzaminu
zgodnie z § 11kb ust. 1, oraz nie zdali egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu
obowiązkowego w części pisemnej i nie otrzymali świadectwa dojrzałości, mogą - przystępując ponownie do egzaminu
maturalnego - wybrać jako przedmiot obowiązkowy ten język obcy nowożytny, który w 2020 r. zadeklarowali jako
przedmiot dodatkowy w części ustnej bez określania poziomu.
§ 11kt.
Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do części ustnej
lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie dodatkowym, egzamin maturalny jest
przeprowadzany w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Informację o miejscu
przeprowadzania części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej
komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż na 14 dni przed
terminem tego egzaminu.
§ 11ku.
1. W 2020 r. część pisemna egzaminu zawodowego, o której mowa w art. 44zzzd ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty, jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu
zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia, o którym mowa w art. 44zzzl ust. 1 tej ustawy, a w przypadku braku możliwości
przeprowadzenia próbnego uruchomienia elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego część pisemna
egzaminu zawodowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, po uzyskaniu
zgody dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
2. Informację o zamiarze przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem arkuszy
egzaminacyjnych i kart odpowiedzi dyrektor szkoły, placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia
zawodowego przekazuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 5 tygodni przed planowanym
terminem egzaminu.
3. Do części pisemnej egzaminu zawodowego przeprowadzanej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart
odpowiedzi stosuje się przepisy rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w
sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. poz. 1707) w zakresie dotyczącym przeprowadzania części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.
§ 11kv.
1. W 2020 r. jako datę wydania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej dla dorosłych w roku szkolnym 2019/2020 przyjmuje się datę przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w
terminie dodatkowym z ostatniego przedmiotu - w przypadku uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty w
terminie dodatkowym, oraz uczniów, którzy zostali zwolnieni z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.
2. W 2020 r. jako datę wydania świadectwa ukończenia szkoły policealnej o rocznym okresie nauczania w roku
szkolnym 2019/2020 przyjmuje się:
1) w przypadku uczniów, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego w terminie głównym - datę 28 sierpnia 2020 r.;
2) w przypadku uczniów, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym, oraz uczniów, którzy zostali
zwolnieni z przystąpienia do egzaminu zawodowego - datę przeprowadzania ostatniego egzaminu zawodowego w terminie
dodatkowym.
3. Słuchacz szkoły policealnej, który w roku szkolnym 2019/2020 z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił
do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w terminie głównym albo przerwał ten
egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej, uzyskuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli:
1) ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne semestralne oceny klasyfikacyjne, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2) złożył wniosek do dyrektora szkoły o przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej tego egzaminu w terminie
dodatkowym, zgodnie z przepisami art. 44zzzga ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
4. Nieprzystąpienie przez słuchacza, o którym mowa w ust. 3, do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym jest
równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole policealnej. Dyrektor szkoły skreśla tego słuchacza, w drodze
decyzji, z listy słuchaczy.
§ 11kw.
1. W 2020 r. termin, o którym mowa odpowiednio w:
1) art. 44zzw ust. 3 i 8, art. 44zzy ust. 3 i 6, art. 44zzz ust. 7, 10-12 i ust. 17 w zdaniu drugim, art. 44zzzq ust. 4, 9 i 10, art.
44zzzr ust. 2 i 5 oraz art. 44zzzt ust. 7, 10-12 i ust. 17 w zdaniu drugim ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wynosi 5 dni;
2) art. 44zzw ust. 4 i art. 44zzzq ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - wynosi 10 dni;
3) art. 44zzw ust. 6, art. 44zzy ust. 4, art. 44zzzq ust. 7 i art. 44zzzr ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty - wynosi 2 dni robocze;
4) art. 44zzz ust. 17 w zdaniu pierwszym i art. 44zzzt ust. 17 w zdaniu pierwszym ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty - wynosi 16 dni;
5) art. 44zzzc ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - wynosi 1 miesiąc.
2. W roku szkolnym 2019/2020 termin, o którym mowa odpowiednio w:
1) art. 44zzw ust. 3, art. 44zzy ust. 3, art. 44zzzq ust. 4 i 10, art. 44zzzr ust. 2 oraz art. 44zzzt ust. 7 i 10-12 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. - wynosi 5 dni;

2) art. 44zzw ust. 6, art. 44zzy ust. 4, art. 44zzzq ust. 7 i art. 44zzzr ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. - wynosi 2 dni robocze;
3) art. 44zzzc ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1
września 2019 r. - wynosi 1 miesiąc;
4) art. 44zzzq ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1
września 2019 r. - wynosi 10 dni.
3. W 2020 r. termin, o którym mowa odpowiednio w:
1) art. 44zzm ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1
września 2017 r. - wynosi 3 dni robocze;
2) art. 44zzw ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1
września 2017 r. - wynosi 10 dni;
3) art. 44zzzq ust. 4 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1
września 2017 r. - wynosi 5 dni.
4. W 2020 r. termin, o którym mowa odpowiednio:
1) w § 69 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z 2017 r. poz. 2112 oraz z
2019 r. poz. 626) - wynosi 7 dni;
2) w § 69 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego - wynosi 10 dni przed dniem, w którym jest
przeprowadzany egzamin maturalny w terminie poprawkowym.
5. W roku szkolnym 2019/2020 termin, o którym mowa odpowiednio:
1) w § 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - wynosi 1
miesiąc;
2) § 35 ust. 4-6, § 40 ust. 2 i § 43 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie - wynosi 21 dni;
3) § 62 ust. 10 i § 64 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zamiast sześciu tygodni wynosi tydzień.
6. W 2020 r. termin, o którym mowa w § 13 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019
r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. poz. 1700 i 1780) - w przypadku szkół
policealnych, które realizują podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego - określa się na dzień
15 września 2020 r.
§ 11kx.
W roku szkolnym 2020/2021 egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:
1) w terminie głównym:
a) w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w
maju,
b) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym - w styczniu, oraz
2)w terminie dodatkowym:
a) w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w
czerwcu,
b) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym - w maju
- zgodnie z komunikatem, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty.
§ 11ky.
W roku szkolnym 2020/2021 zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty wydawane przez
okręgową komisję egzaminacyjną nie jest przekazywane uczniowi lub jego rodzicom albo słuchaczowi wraz ze świadectwem
ukończenia szkoły lub świadectwem promocyjnym zgodnie z art. 44zza ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty. Zaświadczenie to jest przekazywane uczniowi lub jego rodzicom albo słuchaczowi w terminie określonym w
komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§ 11kz.
1. W 2021 r. w skład zespołu nadzorującego przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali
egzaminacyjnej wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej 1 nauczyciel jest zatrudniony w:
1) szkole, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny; nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu
nadzorującego;
2) innej szkole lub w placówce.
2. W 2021 r. w przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczyciela zatrudnionego w
szkole, w której jest przeprowadzany odpowiednio egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny, albo nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole lub w placówce, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:
1) inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione
w szkole lub placówce;
2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania
stanowiska nauczyciela.

3. Dla osób, o których mowa w ust. 2, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przeprowadza szkolenie w zakresie
organizacji egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.
4. W przypadku powołania w skład zespołu nadzorującego osób, o których mowa w ust. 2, przewodniczącego zespołu
nadzorującego wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
5. W 2021 r., jeżeli w sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, jest więcej niż 30
uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 uczniów.
6. W 2021 r. losowanie numerów stolików na egzaminie ósmoklasisty i części pisemnej egzaminu maturalnego
przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.
§ 11kza.
1. W 2021 r. w przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczycieli zatrudnionych w
szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, w których jest przeprowadzana część
pisemna egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, albo nauczycieli zatrudnionych w
innej szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, w skład zespołu nadzorującego mogą
wchodzić:
1) inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione
w szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego;
2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania
stanowiska nauczyciela.
2. W przypadku powołania w skład zespołu nadzorującego osób, o których mowa w ust. 1, przewodniczącego zespołu
nadzorującego wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
3. W 2021 r. w przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego przebieg części praktycznej
egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której jedynym rezultatem końcowym
wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja, nauczycieli zatrudnionych w szkole, placówce kształcenia
ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, w których jest przeprowadzana ta część egzaminu, albo nauczycieli lub
instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w innej szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum
kształcenia zawodowego, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:
1) inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione
w szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego;
2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania
stanowiska nauczyciela.
4. W 2021 r., jeżeli w sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu zawodowego lub
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego
zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 zdających.
5. W 2021 r., jeżeli odpowiednio w sali egzaminacyjnej lub miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu
zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której jedynym rezultatem końcowym wykonania
zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja, jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego
zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 zdających.
6. W 2021 r. na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminie zawodowym numery stanowisk
egzaminacyjnych, w tym indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie, są losowane:
1) przez przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka zespołu nadzorującego w obecności zdających albo
2) z wykorzystaniem automatycznego losowania i przydzielania stanowisk egzaminacyjnych przez odpowiednio
elektroniczny system przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub elektroniczny system
przeprowadzania egzaminu zawodowego.
§ 11l.
(uchylony)
§ 11m.
(uchylony)
§ 11n.
(uchylony)
§ 11o.
(uchylony)
§ 12.
Przepisy dotyczące uczniów stosuje się odpowiednio do uczestników zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych
oraz słuchaczy.
§ 13.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów:
1) art. 53 ust. 1d, art. 63 ust. 13 oraz art. 63 ust. 22 w zakresie stosowania przepisów ust. 13, a także art. 117 ust. 3, art. 150
ust. 2 pkt 4 lit. f–fd, art. 154 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
2) art. 9a ust. 2 pkt 7-9, art. 9c ust. 2 pkt 4, art. 9c ust. 2 pkt 8 w zakresie dotyczącym szkolenia kandydatów na
egzaminatorów, art. 44zg ust. 2, art. 44zt pkt 1 lit. a i pkt 2, a także art. 44zzc w zakresie miesięcy, w których jest
przeprowadzany egzamin maturalny, art. 44zzd ust. 1 i art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2a) art. 9a ust. 2 pkt 9, art. 44zt pkt 2 lit. b, a także art. 44zzn ust. 8 w zakresie części ustnej egzaminu maturalnego z
przedmiotów dodatkowych, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem
1 września 2017 r.;
2b)

art. 9a ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września
2019 r.;
3) art. 44zzzg ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września
2019 r., w zakresie formy składanej deklaracji – w odniesieniu do osób, które nie zdały egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w sesji styczeń–luty 2020 r.;
4) § 17–19, § 24–27, § 28 ust. 2, § 29 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz. U. poz. 843, z 2016 r. poz. 1278, z 2017 r. poz. 1651 oraz z 2019 r. poz. 372) oraz § 22 ust. 1 w zakresie stosowania
przepisu § 19 tego rozporządzenia;
5) § 15–17, § 22–25, § 26 ust. 2, § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534) oraz § 20 ust. 1 w
zakresie stosowania przepisu § 17 tego rozporządzenia;
6) § 15–17, § 29–32, § 33 ust. 2, § 34 i § 35 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373);
7) § 23 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w
formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) oraz § 23 ust. 7 tego rozporządzenia w zakresie turnusów dokształcania
teoretycznego młodocianych pracowników;
8) § 4 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.
U. poz. 391);
9) § 62 ust. 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i
sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz.
1707) w odniesieniu do osób, które nie zdały egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w
sesji styczeń–luty 2020 r.;
9a) § 23 ust. 3-5, § 42 ust. 5 i 6, § 78 ust. 3-5 i § 99 ust. 5 i 6, a także § 26 ust. 2, § 45 ust. 5, § 81 ust. 2, § 83 ust. 4 i § 102
ust. 4, w zakresie losowania stanowisk egzaminacyjnych przez zdających, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
9b) § 20 ust. 3 i § 38 ust. 8, a także § 23 ust. 2, § 25 ust. 4 i § 41 ust. 4, w zakresie losowania stanowisk egzaminacyjnych
przez zdających, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. poz. 673 oraz z 2017 r.
poz. 2416);
10) § 15–17 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach
artystycznych (Dz. U. poz. 1258, z 2018 r. poz. 1024 oraz z 2019 r. poz. 1675);
11) § 14–18 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1674);
11a) § 7 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret drugie oraz lit. b tiret pierwsze i trzecie, pkt 2 lit. a w zakresie odnoszącym się do pkt 1 lit. a
tiret drugie, pkt 2 lit. b w zakresie odnoszącym się do pkt 1 lit. b tiret pierwsze i trzecie, pkt 3 lit. b oraz pkt 4 lit. b, a także §
8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów
szkół do innych (Dz. U. poz. 686);
12) § 4 ust. 4–4b, § 11 ust. 2 pkt 1, § 12 i § 16 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29
stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 125, z
2009 r. poz. 1041, z 2014 r. poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580);
13) (uchylony)
14) § 17 ust. 3a-3c i ust. 4, § 53 ust. 3-5, § 54 ust. 3-4, § 68 ust. 1 pkt 2, § 71 z wyjątkiem określania na świadectwie
dojrzałości poziomu egzaminu i § 73 ust. 1, a także § 19 ust. 4 i § 55 ust. 4, w zakresie losowania numerów stolików przez
uczniów lub zdających, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego;
14a) § 16 ust. 3a-4, a także § 18 ust. 4 w zakresie losowania numerów stolików przez uczniów, rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty (Dz.U. poz. 1512 oraz z 2019 r. poz. 625);
15) § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady
Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego (Dz. U. poz. 890 oraz z 2019 r. poz. 1615);
16) art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
§ 13a.
1. W 2020 r. do egzaminu maturalnego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy, w zakresie
dotyczącym części ustnej egzaminu maturalnego, z wyjątkiem przepisów art. 44zzh ust. 6 tej ustawy oraz § 74
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do absolwentów, o których mowa w § 11kb ust. 1.
§ 13b.
1. W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty nie stosuje się przepisów:
1) art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

2) § 17-19, § 24-27, § 28 ust. 2, § 29 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz.U. poz. 843, z 2016 r. poz. 1278, z 2017 r. poz. 1651 oraz z 2019 r. poz. 372) oraz § 22 ust. 1 w zakresie stosowania
przepisu § 19 tego rozporządzenia;
3) § 15-17, § 22-25, § 26 ust. 2, § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 1534) oraz § 20 ust. 1 w
zakresie stosowania przepisu § 17 tego rozporządzenia;
4) § 15-17, § 29-32, § 33 ust. 2, § 34 i § 35 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 373);
5) § 23 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w
formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652) oraz § 23 ust. 7 tego rozporządzenia w zakresie turnusów dokształcania
teoretycznego młodocianych pracowników.
2. W 2020 r. nie stosuje się przepisów:
1) art. 9a ust. 2 pkt 7-9, art. 9c ust. 2 pkt 4 i art. 44zg ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2) art. 9a ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1
września 2019 r.
3. Do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu
zawodowego przeprowadzanych w 2020 r. nie stosuje się przepisów:
1) art. 44zzd ust. 1, art. 44zzn ust. 1, a także art. 44zzc w zakresie miesięcy, w których jest przeprowadzany egzamin
maturalny, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2) art. 44zzn ust. 8 w zakresie części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych, ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.;
3) § 23 ust. 3-5, § 42 ust. 5 i 6, § 78 ust. 3-5 i § 99 ust. 5 i 6, a także § 26 ust. 2, § 45 ust. 5, § 81 ust. 2, § 83 ust. 4 i § 102 ust.
4, w zakresie losowania stanowisk egzaminacyjnych przez zdających, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28
sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
4) § 20 ust. 3 i § 38 ust. 8, a także § 23 ust. 2, § 25 ust. 4 i § 41 ust. 4, w zakresie losowania stanowisk egzaminacyjnych
przez zdających, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. poz. 673 oraz z 2017 r.
poz. 2416);
5) § 53 ust. 3-5, § 54 ust. 3-4, § 68 ust. 1 pkt 2, § 71 z wyjątkiem określania na świadectwie dojrzałości poziomu egzaminu i
§ 73 ust. 1, a także § 55 ust. 4, w zakresie losowania numerów stolików przez uczniów lub zdających, rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
4. Do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu
zawodowego przeprowadzanych w 2021 r. nie stosuje się przepisów:
1) art. 44zt, art. 44zza ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie terminu przekazania
uczniowi lub jego rodzicom albo słuchaczowi zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
2) § 54 ust. 3-4 i § 55 ust. 4 w zakresie losowania numerów stolików przez uczniów lub zdających, rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego;
3) § 23 ust. 3-5, § 42 ust. 5 i 6, § 78 ust. 3-5 i § 99 ust. 5 i 6, a także § 26 ust. 2, § 45 ust. 5, § 81 ust. 2, § 83 ust. 4 i § 102 ust.
4, w zakresie losowania stanowisk egzaminacyjnych przez zdających, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28
sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
4) § 20 ust. 3 i § 38 ust. 8, a także § 23 ust. 2, § 25 ust. 4 i § 41 ust. 4, w zakresie losowania stanowisk egzaminacyjnych
przez zdających, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
5) § 16 ust. 3a-4, a także § 18 ust. 4 w zakresie losowania numerów stolików przez uczniów, rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1361);
6) § 17 ust. 3a-3c i ust. 4, § 54 ust. 3-4 i § 73 ust. 1, a także § 19 ust. 4 i § 55 ust. 4, w zakresie losowania numerów stolików
przez uczniów lub zdających, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
5. W roku szkolnym 2020/2021 nie stosuje się przepisów:
1)
art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
2) art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248);
3) § 15-17 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. poz.
1258, z 2018 r. poz. 1024 oraz z 2019 r. poz. 1675);
4) § 14-18 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. poz. 1674);
5) § 4 ust. 4-4b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036).
6.

Do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 nie stosuje się przepisów art. 150 ust. 2 pkt 4 lit. f-fd, art.
154 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
7. Do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 nie stosuje się przepisów:
1) art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
2) § 7 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret drugie oraz lit. b tiret pierwsze i trzecie, pkt 2 lit. a w zakresie odnoszącym się do pkt 1 lit. a tiret
drugie, pkt 2 lit. b w zakresie odnoszącym się do pkt 1 lit. b tiret pierwsze i trzecie, pkt 3 lit. b oraz pkt 4 lit. b, a także § 8
ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów
szkół do innych (Dz.U. poz. 686).
8. W dniu 1 września 2020 r. nie stosuje się art. 63 ust. 13 oraz art. 63 ust. 22 w zakresie stosowania przepisów ust. 13
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
§ 13c.
Dyrektor jednostki systemu oświaty uwzględnia w funkcjonowaniu jednostki przepisy odrębne dotyczące ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia,
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 14.
(uchylony)
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W
SZKOLE/PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
2. Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych (Poradnik RODO)
3. Ochrona danych osobowych pracownika
4. Procedury RODO
5. RODO – wybrane problemy w kontekście bezpieczeństwa pracy
6. RODO w zamówieniach publicznych

Ustawa
z dnia 10.05.2018 r.
o ochronie danych osobowych
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej
"rozporządzeniem 2016/679".
2. Ustawa określa:
1) podmioty publiczne obowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych oraz tryb
zawiadamiania o jego wyznaczeniu;
2) warunki i tryb akredytacji podmiotu uprawnionego do certyfikacji w zakresie ochrony danych
osobowych, akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji, zwanego dalej "podmiotem
certyfikującym", podmiotu monitorującego kodeks postępowania oraz certyfikacji;
3) tryb zatwierdzenia kodeksu postępowania;
4) organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych;
5) postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
6) tryb europejskiej współpracy administracyjnej;
7) kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
8) odpowiedzialność cywilną za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych i
postępowanie przed sądem;
9) odpowiedzialność karną i administracyjne kary pieniężne za naruszenie przepisów o ochronie
danych osobowych.
Art. 2. 1. Do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu
materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24,
z późn. zm.), a także do wypowiedzi w ramach działalności literackiej lub artystycznej nie stosuje się
przepisów art. 5-9, art. 11, art. 13-16, art. 18-22, art. 27, art. 28 ust. 2-10 oraz art. 30 rozporządzenia
2016/679.
2. Do wypowiedzi akademickiej nie stosuje się przepisów art. 13, art. 15 ust. 3 i 4, art. 18, art. 27,
art. 28 ust. 2-10 oraz art. 30 rozporządzenia 2016/679.
Art. 3. 1. Administrator wykonujący zadanie publiczne nie przekazuje informacji, o których mowa
w art. 13 ust. 3 rozporządzenia 2016/679, jeżeli zmiana celu przetwarzania służy realizacji zadania
publicznego i niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 3 rozporządzenia 2016/679, jest
niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia, oraz przekazanie
tych informacji:
1) uniemożliwi lub znacząco utrudni prawidłowe wykonanie zadania publicznego, a interes lub
podstawowe prawa lub wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne w stosunku
do interesu wynikającego z realizacji tego zadania publicznego lub
2) naruszy ochronę informacji niejawnych.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, administrator zapewnia odpowiednie środki służące ochronie
interesu lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
3. Administrator jest obowiązany poinformować osobę, której dane dotyczą, na jej wniosek, bez zbędnej
zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o podstawie
nieprzekazania informacji, o których mowa w art. 13 ust. 3 rozporządzenia 2016/679.
Art. 4. 1. W zakresie nieuregulowanym w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679 administrator
wykonujący zadanie publiczne nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1, 2 i 4
rozporządzenia 2016/679, jeżeli służy to realizacji zadania publicznego i niewykonanie obowiązku,
o którym mowa w art. 14 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia 2016/679, jest niezbędne dla realizacji celów,
o których mowa w art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia, oraz przekazanie tych informacji:
1) uniemożliwi lub znacząco utrudni prawidłowe wykonanie zadania publicznego, a interes lub
podstawowe prawa lub wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne w stosunku
do interesu wynikającego z realizacji tego zadania publicznego lub
2) naruszy ochronę informacji niejawnych.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, administrator zapewnia odpowiednie środki służące ochronie
interesu lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
3. Administrator jest obowiązany poinformować osobę, której dane dotyczą, na jej wniosek, bez zbędnej
zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o podstawie
nieprzekazania informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia 2016/679.
Art. 5. 1. Administrator wykonujący zadanie publiczne nie przekazuje informacji, o których mowa
w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, jeżeli służy to realizacji zadania publicznego i niewykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, jest niezbędne dla realizacji
celów, o których mowa w art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia, oraz wykonanie tych obowiązków:

1) uniemożliwi lub znacząco utrudni prawidłowe wykonanie zadania publicznego, a interes lub
podstawowe prawa lub wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne w stosunku
do interesu wynikającego z realizacji tego zadania publicznego lub
2) naruszy ochronę informacji niejawnych.
2. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia
2016/679, wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku związanego z wyszukaniem danych osobowych,
administrator wykonujący zadanie publiczne wzywa osobę, której dane dotyczą, do udzielenia informacji
pozwalających na wyszukanie tych danych. Przepis art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650) stosuje się
odpowiednio.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, administrator zapewnia odpowiednie środki służące
ochronie interesu lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
4. Administrator jest obowiązany poinformować osobę, której dane dotyczą, na jej wniosek, bez zbędnej
zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o podstawie
niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679.
Art. 6. Ustawy oraz rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się do:
1) przetwarzania danych osobowych przez jednostki sektora finansów publicznych, o których
mowa w art. 9 pkt 1, 3, 5, 6 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000), w zakresie, w jakim przetwarzanie to
jest konieczne do realizacji zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego,
jeżeli przepisy szczególne przewidują niezbędne środki ochrony praw i wolności osoby, której
dane dotyczą;
2) działalności służb specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 i 2405
oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 723 i 730).
Art. 7. 1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowań administracyjnych przed Prezesem
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zwanym dalej "Prezesem Urzędu", o których mowa w rozdziałach 47 i 11, stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
2. Postępowanie przed Prezesem Urzędu jest postępowaniem jednoinstancyjnym.
3. Do postanowień wydanych w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, na które zgodnie z ustawą
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego służy zażalenie, przepisów
o zażaleniu nie stosuje się.
4. Na postanowienia, o których mowa w ust. 3, służy skarga do sądu administracyjnego.
Rozdział 2
Wyznaczanie inspektora ochrony danych
Art. 8. Administrator i podmiot przetwarzający są obowiązani do wyznaczenia inspektora ochrony
danych, zwanego dalej "inspektorem", w przypadkach i na zasadach określonych w art. 37
rozporządzenia 2016/679.
Art. 9. Przez organy i podmioty publiczne obowiązane do wyznaczenia inspektora, o których mowa
w art. 37 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679, rozumie się:
1) jednostki sektora finansów publicznych;
2) instytuty badawcze;
3) Narodowy Bank Polski.
Art. 10. 1. Podmiot, który wyznaczył inspektora, zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wyznaczeniu
w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia, wskazując imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub
numer telefonu inspektora.
2. Zawiadomienie może zostać dokonane przez pełnomocnika podmiotu, o którym mowa w ust. 1. Do
zawiadomienia dołącza się pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej.
3. W zawiadomieniu oprócz danych, o których mowa w ust. 1, wskazuje się:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, w przypadku gdy administratorem lub podmiotem
przetwarzającym jest osoba fizyczna;
2) firmę przedsiębiorcy oraz adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku
gdy administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą;
3) pełną nazwę oraz adres siedziby, w przypadku gdy administratorem lub podmiotem
przetwarzającym jest podmiot inny niż wskazany w pkt 1 i 2;
4) numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany administratorowi lub podmiotowi
przetwarzającemu.
4. Podmiot, który wyznaczył inspektora, zawiadamia Prezesa Urzędu o każdej zmianie danych, o których
mowa w ust. 1 i 3, oraz o odwołaniu inspektora, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany lub
odwołania.
5. W przypadku wyznaczenia jednego inspektora przez organy lub podmioty publiczne albo przez grupę
przedsiębiorców, każdy z tych podmiotów dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 4.
6. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1 i 4, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Art. 11. Podmiot, który wyznaczył inspektora, udostępnia dane inspektora, o których mowa w art. 10
ust. 1, niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej
strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności.
Rozdział 3
Warunki i tryb udzielania akredytacji podmiotowi certyfikującemu
Art. 12. 1. Akredytacji podmiotów ubiegających się o uprawnienie do certyfikacji w zakresie ochrony
danych osobowych, o której mowa w art. 43 rozporządzenia 2016/679, zwanej dalej "akredytacją",
udziela Polskie Centrum Akredytacji.
2. Akredytacja jest udzielana na zasadach określonych w art. 43 ust. 1-7 rozporządzenia 2016/679.
3. Do udzielania akredytacji stosuje się przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.
o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650),
z wyjątkiem art. 24 ust. 4-7 oraz art. 25 ust. 1 i 2 w zakresie dotyczącym ograniczenia zakresu
akredytacji oraz jej zawieszenia.
Art. 13. Prezes Urzędu udostępnia na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej
kryteria akredytacji, o których mowa w art. 43 ust. 3 rozporządzenia 2016/679.
Art. 14. 1. Polskie Centrum Akredytacji informuje Prezesa Urzędu o udzielonej akredytacji.
2. Informacja o udzielonej akredytacji zawiera:
1) oznaczenie podmiotu, któremu udzielono akredytacji;
2) wskazanie zakresu udzielonej akredytacji oraz okresu jej ważności.
3. Polskie Centrum Akredytacji informuje Prezesa Urzędu o cofnięciu akredytacji.
4. Informacja o cofnięciu akredytacji zawiera:
1) oznaczenie podmiotu, któremu cofnięto akredytację;
2) wskazanie przyczyny uzasadniającej cofnięcie akredytacji.
5. Prezes Urzędu i Polskie Centrum Akredytacji mogą zawrzeć porozumienie o współpracy w zakresie
monitorowania działalności podmiotów certyfikujących i wzajemnym przekazywaniu informacji
dotyczących tych podmiotów.
Rozdział 4
Warunki i tryb dokonywania certyfikacji
Art. 15. 1. Certyfikacji, o której mowa w art. 42 rozporządzenia 2016/679, zwanej dalej "certyfikacją",
dokonuje Prezes Urzędu lub podmiot certyfikujący, na wniosek administratora, podmiotu
przetwarzającego, producenta albo podmiotu wprowadzającego usługę lub produkt na rynek.
2. Certyfikacja jest dokonywana na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679.
3. W sprawach dokonywania certyfikacji przez podmiot certyfikujący nieuregulowanych w rozporządzeniu
2016/679 i ustawie stosuje się postanowienia umowy cywilnoprawnej zawartej między podmiotem
certyfikującym a podmiotem ubiegającym się o certyfikację.
Art. 16. Prezes Urzędu udostępnia na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej
kryteria certyfikacji, o których mowa w art. 42 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
Art. 17. 1. Wniosek o certyfikację zawiera co najmniej:
1) nazwę podmiotu ubiegającego się o certyfikację albo jego imię i nazwisko oraz wskazanie
adresu jego siedziby, adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo adresu
zamieszkania;
2) informacje potwierdzające spełnianie kryteriów certyfikacji;
3) wskazanie zakresu wnioskowanej certyfikacji.
2. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów certyfikacji albo ich kopie
oraz, w przypadku certyfikacji dokonywanej przez Prezesa Urzędu, dowód wniesienia opłaty, o której
mowa w art. 26.
3. Wniosek składa się pisemnie w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem albo w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek składany do Prezesa
Urzędu w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Art. 18. 1. Prezes Urzędu albo podmiot certyfikujący rozpatruje wniosek o certyfikację i w terminie nie
dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku zgodnego z art. 17, po zbadaniu spełniania kryteriów
certyfikacji, zawiadamia wnioskodawcę o dokonaniu albo odmowie dokonania certyfikacji.
2. Wniosek złożony do Prezesa Urzędu, niezawierający informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1,
pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli wniosek nie zawiera informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1
pkt 2 lub 3, lub nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 17 ust. 2 lub 3, Prezes Urzędu wzywa
wnioskodawcę do ich uzupełnienia wraz z pouczeniem, że ich nieuzupełnienie w terminie 7 dni od dnia
doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Art. 19. Przed dokonaniem certyfikacji albo odmową dokonania certyfikacji podmiot certyfikujący
informuje Prezesa Urzędu o planowanym dokonaniu albo planowanej odmowie dokonania certyfikacji.
Art. 20. 1. W przypadku stwierdzenia, że podmiot ubiegający się o certyfikację nie spełnia kryteriów
certyfikacji, Prezes Urzędu albo podmiot certyfikujący odmawia jej dokonania.
2. Odmowa dokonania certyfikacji przez Prezesa Urzędu następuje w drodze decyzji.
3. Podmiot certyfikujący opracowuje i udostępnia zainteresowanym podmiotom procedurę postępowania
w przypadku odmowy dokonania certyfikacji.
Art. 21. 1. Dokumentem potwierdzającym certyfikację jest certyfikat.
2. Certyfikat zawiera co najmniej:

1) oznaczenie podmiotu, który otrzymał certyfikat;
2) nazwę podmiotu dokonującego certyfikacji oraz wskazanie adresu jego siedziby;
3) numer lub oznaczenie certyfikatu;
4) zakres, w tym okres, na jaki została dokonana certyfikacja;
5) datę wydania i podpis podmiotu dokonującego certyfikacji lub osoby przez niego
upoważnionej.
Art. 22. 1. W okresie, na jaki została dokonana certyfikacja, podmiot, któremu udzielono certyfikacji,
jest obowiązany spełniać kryteria certyfikacji obowiązujące na dzień jego wydania.
2. Prezes Urzędu albo podmiot certyfikujący cofa certyfikację w przypadku stwierdzenia, że podmiot,
któremu udzielono certyfikacji, nie spełnia lub przestał spełniać kryteria certyfikacji.
3. Cofnięcie certyfikacji przez Prezesa Urzędu następuje w drodze decyzji.
Art. 23. 1. Podmiot certyfikujący przekazuje Prezesowi Urzędu dane podmiotu, któremu udzielono
certyfikacji, oraz podmiotu, któremu cofnięto certyfikację, wraz ze wskazaniem przyczyny jej cofnięcia.
2. Prezes Urzędu prowadzi publicznie dostępny wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 1.
3. Prezes Urzędu dokonuje wpisu do wykazu niezwłocznie po dokonaniu certyfikacji albo otrzymaniu
informacji o dokonaniu certyfikacji przez podmiot certyfikujący.
4. Prezes Urzędu udostępnia wykaz na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i
dokonuje jego aktualizacji.
Art. 24. 1. Prezes Urzędu w terminie, o którym mowa w art. 18 ust. 1, a także po dokonaniu certyfikacji
jest uprawniony, w celu oceny spełniania przez podmiot kryteriów certyfikacji, do przeprowadzenia
czynności sprawdzających u administratora, podmiotu przetwarzającego, producenta albo podmiotu
wprowadzającego usługę lub produkt na rynek.
2. Prezes Urzędu zawiadamia podmiot, o którym mowa w ust. 1, o zamiarze przeprowadzenia czynności
sprawdzających.
3. Czynności sprawdzające przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed
upływem 30 dni od dnia doręczenia podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, zawiadomienia o zamiarze ich
przeprowadzenia. Jeżeli czynności sprawdzające nie zostaną przeprowadzone w terminie 30 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia, ich przeprowadzenie wymaga ponownego zawiadomienia.
4. Czynności sprawdzające przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia wydanego
przez Prezesa Urzędu, które zawiera:
1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej czynności sprawdzające;
2) oznaczenie administratora, podmiotu przetwarzającego, producenta albo podmiotu
wprowadzającego usługę lub produkt na rynek;
3) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia czynności sprawdzających;
4) zakres czynności sprawdzających;
5) datę i miejsce jego wystawienia;
6) podpis osoby uprawnionej do wydania upoważnienia w imieniu Prezesa Urzędu.
Art. 25. 1. Osoba przeprowadzająca czynności sprawdzające jest uprawniona do:
1) wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń w dniach i godzinach pracy
administratora, podmiotu przetwarzającego, producenta albo podmiotu wprowadzającego usługę
lub produkt na rynek;
2) wglądu do dokumentów i informacji mających bezpośredni związek z działalnością objętą
certyfikacją;
3) oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych lub teleinformatycznych
służących do przetwarzania danych;
4) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach związanych z działalnością objętą
certyfikacją.
2. Czynności sprawdzających dokonuje się w obecności administratora, podmiotu przetwarzającego,
producenta lub podmiotu wprowadzającego usługę lub produkt na rynek lub osoby przez niego
upoważnionej.
3. Z czynności sprawdzających sporządza się protokół i przedstawia go administratorowi, podmiotowi
przetwarzającemu, producentowi albo podmiotowi wprowadzającemu usługę lub produkt na rynek.
Przepis art. 88 stosuje się odpowiednio.
Art. 26. 1. Prezes Urzędu pobiera za czynności związane z certyfikacją opłatę, której wysokość
odpowiada przewidywanym kosztom poniesionym z tytułu wykonywania tych czynności.
2. Prezes Urzędu, ustalając wysokość opłaty, bierze pod uwagę zakres certyfikacji, przewidywany
przebieg i długość postępowania certyfikującego oraz koszt pracy pracownika wykonującego czynności
związane z certyfikacją.
3. Maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o certyfikację,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1383, z późn. zm.).
4. Prezes Urzędu na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej podaje wysokość
opłaty, którą podmiot, o którym mowa w art. 15, obowiązany jest ponieść z tytułu czynności związanych
z certyfikacją.
5. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.

Rozdział 5
Opracowywanie i zatwierdzanie kodeksu postępowania oraz warunki i tryb akredytacji
podmiotu monitorującego jego przestrzeganie
Art. 27. 1. Kodeks postępowania jest opracowywany, opiniowany i zatwierdzany na zasadach
określonych w rozporządzeniu 2016/679.
2. Kodeks postępowania przed przekazaniem do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu podlega konsultacjom
z zainteresowanymi podmiotami.
3. Informację o przeprowadzonych konsultacjach oraz ich wyniku przekazuje się Prezesowi Urzędu
wraz z kodeksem postępowania.
4. W przypadku uznania przez Prezesa Urzędu zakresu konsultacji za niewystarczający, wzywa on
podmiot do przeprowadzenia ponownych konsultacji, wskazując ich zakres.
5. Stroną postępowania w sprawie zatwierdzenia kodeksu postępowania jest wyłącznie wnioskodawca
występujący o zatwierdzenie tego kodeksu. Przepisu art. 31 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego nie stosuje się.
6. Do zmiany zatwierdzonego kodeksu postępowania lub jego rozszerzenia stosuje się ust. 1-5.
Art. 28. Przestrzeganie zatwierdzonego kodeksu postępowania monitoruje podmiot akredytowany
przez Prezesa Urzędu na zasadach określonych w art. 41 rozporządzenia 2016/679.
Art. 29. 1. Akredytacja podmiotu, o którym mowa w art. 28, jest udzielana na wniosek, który zawiera co
najmniej:
1) nazwę podmiotu ubiegającego się o akredytację oraz adres jego siedziby;
2) informacje potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 2
rozporządzenia 2016/679.
2. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w art. 41 ust.
1 i 2 rozporządzenia 2016/679, albo ich kopie.
3. Wniosek składa się pisemnie w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem albo w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP.
Art. 30. 1. Prezes Urzędu rozpatruje wniosek, o którym mowa w art. 29 ust. 1, i w terminie nie dłuższym
niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku zgodnego z art. 29, po zbadaniu spełniania kryteriów, o których
mowa w art. 41 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zawiadamia podmiot ubiegający się o akredytację
o udzieleniu lub odmowie udzielenia akredytacji.
2. Wniosek złożony do Prezesa Urzędu niezawierający informacji, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1,
pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli wniosek nie zawiera informacji, o których mowa w art. 29 ust. 1
pkt 2, lub nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 lub 3, Prezes Urzędu wzywa wnioskodawcę
do ich uzupełnienia wraz z pouczeniem, że ich nieuzupełnienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia
wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
3. W przypadku stwierdzenia, że podmiot ubiegający się o akredytację nie spełnia kryteriów, o których
mowa w art. 41 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, Prezes Urzędu odmawia udzielenia akredytacji.
Odmowa udzielenia akredytacji następuje w drodze decyzji.
Art. 31. 1. Dokumentem potwierdzającym akredytację jest certyfikat akredytacyjny.
2. Certyfikat akredytacyjny zawiera co najmniej:
1) oznaczenie podmiotu akredytowanego i adres jego siedziby;
2) numer lub oznaczenie certyfikatu akredytacyjnego;
3) datę wydania i podpis Prezesa Urzędu albo osoby przez niego upoważnionej.
Art. 32. 1. W okresie, na jaki akredytacja została udzielona, podmiot akredytowany jest obowiązany
spełniać kryteria, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, obowiązujące na dzień
wydania certyfikatu akredytacyjnego.
2. Prezes Urzędu cofa, w drodze decyzji, akredytację w przypadku stwierdzenia, że podmiot
akredytowany:
1) nie spełnia lub przestał spełniać kryteria akredytacji, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 2
rozporządzenia 2016/679;
2) podejmuje działania niezgodne z rozporządzeniem 2016/679.
Art. 33. 1. Prezes Urzędu prowadzi publicznie dostępny wykaz podmiotów akredytowanych.
2. Prezes Urzędu dokonuje wpisu do wykazu niezwłocznie po udzieleniu akredytacji.
3. Prezes Urzędu udostępnia wykaz na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i
dokonuje jego aktualizacji.
Rozdział 6
Prezes Urzędu
Art. 34. 1. Prezes Urzędu jest organem właściwym w sprawie ochrony danych osobowych.
2. Prezes Urzędu jest organem nadzorczym w rozumieniu rozporządzenia 2016/679, w rozumieniu
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów
zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów
zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej
decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89) oraz w rozumieniu
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie
Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępującego i uchylającego

decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i
2009/968/WSiSW (Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 53).
3. Prezesa Urzędu powołuje i odwołuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej.
4. Na stanowisko Prezesa Urzędu może być powołana osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) posiada wyższe wykształcenie;
3) wyróżnia się wiedzą prawniczą i doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych;
4) korzysta z pełni praw publicznych;
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
6) posiada nieposzlakowaną opinię.
5. Prezes Urzędu w zakresie wykonywania swoich zadań podlega tylko ustawie.
6. Kadencja Prezesa Urzędu trwa 4 lata, licząc od dnia złożenia ślubowania. Prezes Urzędu po upływie
kadencji wykonuje swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Prezesa Urzędu.
7. Ta sama osoba nie może być Prezesem Urzędu więcej niż przez dwie kadencje.
8. Kadencja Prezesa Urzędu wygasa z chwilą jego śmierci, odwołania lub utraty obywatelstwa polskiego.
9. Prezes Urzędu może zostać odwołany przed upływem kadencji, wyłącznie w przypadku, gdy:
1) zrzekł się stanowiska;
2) stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby stwierdzonej orzeczeniem
lekarskim;
3) sprzeniewierzył się ślubowaniu;
4) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie umyślnego przestępstwa lub
umyślnego przestępstwa skarbowego;
5) został pozbawiony praw publicznych.
10. W przypadku wygaśnięcia kadencji Prezesa Urzędu jego obowiązki pełni zastępca Prezesa Urzędu
wskazany przez Marszałka Sejmu.
Art. 35. 1. Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków Prezes Urzędu składa przed Sejmem
Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie o następującej treści:
"Obejmując stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, uroczyście ślubuję dochować
wierności postanowieniom Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, strzec prawa do ochrony danych
osobowych, a powierzone mi obowiązki wypełniać sumiennie i bezstronnie.".
2. Ślubowanie może zostać złożone z dodaniem słów "Tak mi dopomóż Bóg".
Art. 36. 1. Prezes Urzędu może powołać do trzech zastępców.
2. Na zastępcę Prezesa Urzędu może być powołana osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) posiada wyższe wykształcenie;
3) wyróżnia się wiedzą prawniczą i doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych;
4) korzysta z pełni praw publicznych;
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
6) posiada nieposzlakowaną opinię.
Art. 37. 1. Prezes Urzędu oraz jego zastępcy nie mogą zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem
stanowiska dydaktycznego, naukowo-dydaktycznego lub naukowego w szkole wyższej, Polskiej Akademii
Nauk, instytucie badawczym lub innej jednostce naukowej, ani wykonywać innych zajęć zarobkowych lub
niezarobkowych sprzecznych z obowiązkami Prezesa Urzędu.
2. Prezes Urzędu oraz jego zastępcy nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani
prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z godnością jego urzędu.
Art. 38. 1. Prezes Urzędu nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności.
2. Prezes Urzędu może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za wykroczenia,
o których mowa w ust. 3, w trybie określonym w tym przepisie.
3. W przypadku popełnienia przez Prezesa Urzędu wykroczenia, o którym mowa w rozdziale XI ustawy
z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618 i 911), przyjęcie przez Prezesa
Urzędu mandatu karnego albo uiszczenie grzywny, w przypadku ukarania mandatem karnym zaocznym,
o którym mowa w art. 98 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475), stanowi oświadczenie o wyrażeniu przez niego zgody
na pociągnięcie go do odpowiedzialności w tej formie.
4. Prezes Urzędu nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku
przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.
O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe
zwolnienie zatrzymanego.
Art. 39. Przedawnienie w postępowaniu karnym czynu objętego immunitetem nie biegnie w okresie
korzystania z immunitetu.
Art. 40. 1. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Prezesa Urzędu do odpowiedzialności karnej
w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego składa się za pośrednictwem Prokuratora
Generalnego.

2. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Prezesa Urzędu do odpowiedzialności karnej w sprawie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego składa oskarżyciel prywatny, po wniesieniu oskarżenia
do sądu.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, sporządza i podpisuje adwokat lub radca prawny, z wyjątkiem
wniosków składanych w swoich sprawach przez sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych,
notariuszy oraz profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych.
4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają:
1) oznaczenie wnioskodawcy oraz pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
2) imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia Prezesa Urzędu;
3) wskazanie podstawy prawnej wniosku;
4) dokładne określenie czynu, którego dotyczy wniosek, ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i
okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza charakteru powstałej szkody;
5) uzasadnienie.
Art. 41. 1. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Prezesa Urzędu do odpowiedzialności karnej
składa się Marszałkowi Sejmu.
2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w art. 40 ust. 3 lub 4, Marszałek
Sejmu wzywa wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni, wskazując
niezbędny zakres poprawienia lub uzupełnienia. W przypadku niepoprawienia lub nieuzupełnienia
wniosku we wskazanym terminie i zakresie Marszałek Sejmu postanawia o pozostawieniu wniosku
bez biegu.
3. Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne, o których mowa w art. 40 ust. 3 i 4, Marszałek Sejmu kieruje
go do organu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej właściwego do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając
jednocześnie Prezesa Urzędu o treści wniosku.
4. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku powiadamia Prezesa Urzędu o terminie jego rozpatrzenia.
Między doręczeniem powiadomienia a terminem rozpatrzenia wniosku, o ile nie zachodzi przypadek
niecierpiący zwłoki, nie może upłynąć mniej niż 7 dni.
5. Na żądanie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku sąd albo odpowiedni organ, przed którym
toczy się postępowanie wobec Prezesa Urzędu, udostępnia akta postępowania.
6. Prezes Urzędu przedstawia organowi właściwemu do rozpatrzenia wniosku wyjaśnienia i własne
wnioski w tej sprawie w formie pisemnej lub ustnej.
7. Po rozpatrzeniu sprawy organ właściwy do rozpatrzenia wniosku uchwala sprawozdanie
wraz z propozycją przyjęcia lub odrzucenia wniosku.
8. W trakcie rozpatrywania przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdania, o którym mowa w ust. 7,
Prezesowi Urzędu przysługuje prawo zabrania głosu.
9. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na pociągnięcie Prezesa Urzędu do odpowiedzialności
karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością ustawowej liczby posłów. Nieuzyskanie
wymaganej większości głosów oznacza podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie Prezesa
Urzędu do odpowiedzialności karnej.
Art. 42. 1. Zakaz zatrzymania, o którym mowa w art. 38 ust. 4, obejmuje wszelkie formy pozbawienia
lub ograniczenia wolności osobistej Prezesa Urzędu przez organy uprawnione do stosowania środków
przymusu.
2. Wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie lub aresztowanie Prezesa Urzędu składa się za
pośrednictwem Prokuratora Generalnego.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) oznaczenie wnioskodawcy;
2) imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia Prezesa Urzędu;
3) dokładne określenie czynu oraz jego kwalifikację prawną;
4) podstawę prawną zastosowania określonego środka;
5) uzasadnienie, wskazujące w szczególności na konieczność zastosowania określonego środka.
4. Do postępowania z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, przepisy art. 41 ust. 1-8 stosuje się
odpowiednio.
5. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na zatrzymanie lub aresztowanie Prezesa Urzędu
w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością ustawowej liczby posłów. Nieuzyskanie wymaganej
większości głosów oznacza podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na zatrzymanie lub aresztowanie
Prezesa Urzędu.
6. Wymóg uzyskania zgody Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nie dotyczy wykonania kary pozbawienia
wolności orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu.
Art. 43. 1. Marszałek Sejmu przesyła wnioskodawcy niezwłocznie uchwałę, o której mowa w art. 41 ust.
9 i art. 42 ust. 5.
2. Uchwały, o których mowa w art. 41 ust. 9 i art. 42 ust. 5, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Art. 44. Przepisy ustawy dotyczące odpowiedzialności karnej Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio
do odpowiedzialności za wykroczenia.
Art. 45. 1. Prezes Urzędu wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
zwanego dalej "Urzędem".
2. W przypadkach uzasadnionych charakterem i liczbą spraw z zakresu ochrony danych osobowych
na danym terenie Prezes Urzędu może w ramach Urzędu tworzyć jednostki zamiejscowe Urzędu.

3. Prezes Urzędu, w drodze zarządzenia, nadaje statut Urzędowi, określając:
1) organizację wewnętrzną Urzędu,
2) zakres zadań swoich zastępców,
3) zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Urzędu
- mając na uwadze stworzenie optymalnych warunków organizacyjnych do prawidłowej realizacji zadań
Urzędu.
Art. 46. 1. Prezes Urzędu, zastępcy Prezesa Urzędu, a także pracownicy Urzędu są obowiązani zachować
w tajemnicy informacje, o których dowiedzieli się w związku z wykonywaniem czynności służbowych.
2. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1, trwa także po zakończeniu
kadencji albo zatrudnienia.
Art. 47. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej pracownika
Urzędu, mając na względzie potrzebę zapewnienia możliwości identyfikacji osób uprawnionych
do przeprowadzania kontroli oraz wykonywania innych czynności służbowych.
Art. 48. 1. Przy Prezesie Urzędu działa Rada do Spraw Ochrony Danych Osobowych, zwana dalej "Radą",
która jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Urzędu.
2. Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie projektów dokumentów organów i instytucji Unii Europejskiej dotyczących spraw
ochrony danych osobowych;
2) opiniowanie przekazanych przez Prezesa Urzędu projektów aktów prawnych i innych
dokumentów dotyczących spraw ochrony danych osobowych;
3) opracowywanie propozycji kryteriów certyfikacji, o których mowa w art. 42 ust. 5
rozporządzenia 2016/679;
4) opracowywanie propozycji rekomendacji określających środki techniczne i organizacyjne
stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
5) inicjowanie działań w obszarze ochrony danych osobowych oraz przedstawianie Prezesowi
Urzędu propozycji zmian prawa w tym obszarze;
6) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych Radzie przez Prezesa Urzędu;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Urzędu.
3. Rada wyraża opinię w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektów lub dokumentów, o których mowa
w ust. 2.
4. Opinie, protokoły posiedzeń oraz inne dokumenty Rady są udostępniane na stronie podmiotowej
w Biuletynie Informacji Publicznej Prezesa Urzędu.
5. Rada przedstawia Prezesowi Urzędu sprawozdanie z działalności za każdy rok kalendarzowy w terminie
do dnia 31 marca następnego roku.
6. Rada składa się z 8 członków.
7. Kandydatów na członków Rady zgłasza:
1) Rada Ministrów;
2) Rzecznik Praw Obywatelskich;
3) izby gospodarcze;
4) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);
5) fundacje i stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, których celem
statutowym jest działalność na rzecz ochrony danych osobowych.
8. Członkiem Rady może być osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) wyraziła zgodę na kandydowanie.
9. Członek Rady jest obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, o których dowiedział się
w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady. Prezes Urzędu może zwolnić z obowiązku zachowania
tajemnicy w zakresie przez niego określonym.
10. Prezes Urzędu powołuje skład Rady, na dwuletnią kadencję, spośród kandydatów zgłoszonych
przez podmioty, o których mowa w ust. 7, w tym 5 członków spośród kandydatów zgłoszonych
przez podmioty, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, oraz 3 członków spośród kandydatów zgłoszonych
przez podmioty, o których mowa w ust. 7 pkt 3-5.
11. Przed upływem kadencji członkostwo w Radzie wygasa z powodu:
1) rezygnacji złożonej na piśmie przewodniczącemu Rady;
2) śmierci;
3) niemożności sprawowania funkcji z powodu długotrwałej choroby stwierdzonej zaświadczeniem
lekarskim;
4) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
5) pozbawienia praw publicznych.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Prezes Urzędu powołuje nowego członka Rady na okres
pozostały do końca kadencji, spośród pozostałych zgłoszonych kandydatów, po potwierdzeniu aktualności
zgłoszenia, z uwzględnieniem ust. 10.

13. Prezes Urzędu powołuje i odwołuje przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczącego Rady spośród jej
członków.
14. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz. W przypadku nieobecności
zastępuje go wiceprzewodniczący Rady.
15. Obsługę Rady zapewnia Urząd.
16. Na posiedzenie Rady mogą być zapraszane, przez Prezesa Urzędu oraz przewodniczącego Rady, inne
osoby, o ile jest to uzasadnione zadaniami Rady. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio.
17. Szczegółowy tryb działania Rady określa regulamin ustanawiany na wniosek Rady przez Prezesa
Urzędu.
Art. 49. 1. Za udział w pracach Rady członkowi Rady przysługuje wynagrodzenie. Wysokość
wynagrodzenia uzależniona jest od zakresu obowiązków związanych z funkcją pełnioną w Radzie
oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył.
2. Wynagrodzenie członka Rady za udział w jednym posiedzeniu stanowi co najmniej 5% przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok powołania Rady,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, i nie może
przekroczyć 25% tego wynagrodzenia.
3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członka Rady za udział
w posiedzeniu oraz liczbę posiedzeń Rady w ciągu roku kalendarzowego, uwzględniając zakres
obowiązków związanych z funkcją pełnioną w Radzie oraz prawidłową realizację zadań Rady.
4. Członkom Rady mającym miejsce zamieszkania w innej miejscowości niż siedziba Urzędu przysługują
diety oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na warunkach określonych w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 917 i 1000).
Art. 50. 1. Prezes Urzędu raz w roku do dnia 31 sierpnia przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej,
Radzie Ministrów, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka oraz Prokuratorowi
Generalnemu sprawozdanie ze swojej działalności, zawierające w szczególności informację o liczbie i
rodzaju prawomocnych orzeczeń sądowych uwzględniających skargi na decyzje lub postanowienia
Prezesa Urzędu oraz wnioski wynikające ze stanu przestrzegania przepisów o ochronie danych
osobowych.
2. Prezes Urzędu udostępnia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, na swojej stronie podmiotowej
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 51. Założenia i projekty aktów prawnych dotyczące danych osobowych są przedstawiane
do zaopiniowania Prezesowi Urzędu.
Art. 52. 1. Prezes Urzędu może kierować do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego,
państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, podmiotów niepublicznych realizujących zadania
publiczne, osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi
oraz innych podmiotów wystąpienia zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych.
2. Prezes Urzędu może również występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy
ustawodawczej albo o wydanie lub zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych.
3. Podmiot, do którego zostało skierowane wystąpienie lub wniosek, o których mowa w ust. 1 i 2, jest
obowiązany ustosunkować się do tego wystąpienia lub wniosku na piśmie w terminie 30 dni od daty jego
otrzymania.
Art. 53. 1. Prezes Urzędu udostępnia na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej:
1) standardowe klauzule umowne, o których mowa w art. 28 ust. 8 rozporządzenia 2016/679;
2) zatwierdzone kodeksy postępowania, o których mowa w art. 40 rozporządzenia 2016/679, a
także zmiany tych kodeksów;
3) przyjęte standardowe klauzule ochrony danych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. d
rozporządzenia 2016/679;
4) rekomendacje określające środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zapewnienia
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
2. Rekomendacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, sporządzane są z uwzględnieniem specyfiki danego
rodzaju działalności i podlegają okresowej aktualizacji.
3. Projekt rekomendacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, Prezes Urzędu konsultuje z zainteresowanymi
podmiotami, których zakresu działania dotyczy dany projekt.
Art. 54. 1. Prezes Urzędu:
1) ogłasza w komunikacie wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych
wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony, o którym mowa w art. 35 ust. 4
rozporządzenia 2016/679;
2) może ogłosić w komunikacie wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych
niewymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony, o którym mowa w art. 35 ust. 5
rozporządzenia 2016/679.
2. Komunikaty, o których mowa w ust. 1, ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski".

Art. 55. Prezes Urzędu może prowadzić system teleinformatyczny umożliwiający administratorom
dokonywanie zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 33
rozporządzenia 2016/679.
Art. 56. Prezes Urzędu, w drodze decyzji:
1) zatwierdza wiążące reguły korporacyjne, o których mowa w art. 47 rozporządzenia 2016/679;
2) udziela zezwolenia, o którym mowa w art. 46 ust. 3 rozporządzenia 2016/679.
Art. 57. 1. Administrator lub podmiot przetwarzający może wystąpić do Prezesa Urzędu z wnioskiem
o przeprowadzenie uprzednich konsultacji, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia 2016/679.
2. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepis art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego.
3. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w art. 36 ust. 3 rozporządzenia 2016/679
oraz art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu
informuje o nieudzieleniu konsultacji, wskazując przyczyny ich nieudzielenia.
Art. 58. Jeżeli Prezes Urzędu, na podstawie posiadanych informacji, uzna, że doszło do naruszenia
przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, może żądać wszczęcia postępowania
dyscyplinarnego lub innego przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom, które dopuściły się
naruszeń, i poinformowania go, w określonym terminie, o wynikach tego postępowania i podjętych
działaniach.
Art. 59. 1. Prezes Urzędu w sprawach ochrony danych osobowych współpracuje z niezależnymi organami
nadzorczymi powołanymi na podstawie art. 91 rozporządzenia 2016/679.
2. Prezes Urzędu może zawrzeć z organami, o których mowa w ust. 1, porozumienie o współpracy i
wzajemnym przekazywaniu informacji.
Rozdział 7
Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
Art. 60. Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, zwane dalej
"postępowaniem", jest prowadzone przez Prezesa Urzędu.
Art. 61. Organizacja społeczna, o której mowa w art. 31 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego, może również występować w postępowaniu za zgodą osoby, której
dane dotyczą, w jej imieniu i na jej rzecz.
Art. 62. W przypadku, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu, zawiadamiając strony o niezałatwieniu sprawy
w terminie, jest obowiązany również poinformować o stanie sprawy i przeprowadzonych w jej toku
czynnościach.
Art. 63. Prezes Urzędu może żądać od strony przedstawienia tłumaczenia na język polski sporządzonej
w języku obcym dokumentacji przedłożonej przez stronę. Tłumaczenie dokumentacji strona jest
obowiązana wykonać na własny koszt.
Art. 64. W celu realizacji swoich zadań Prezes Urzędu ma prawo dostępu do informacji objętych
tajemnicą prawnie chronioną, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Art. 65. 1. Strona może zastrzec informacje, dokumenty lub ich części zawierające tajemnicę
przedsiębiorstwa, przedstawiane Prezesowi Urzędu. W takim przypadku strona jest obowiązana
przedstawić Prezesowi Urzędu również wersję dokumentu niezawierającą informacji objętych
zastrzeżeniem.
2. W przypadku nieprzedstawienia wersji dokumentu niezawierającej informacji objętych zastrzeżeniem,
zastrzeżenie uważa się za nieskuteczne.
3. Prezes Urzędu może uchylić zastrzeżenie, w drodze decyzji, jeżeli uzna, że informacje, dokumenty lub
ich części nie spełniają przesłanek do objęcia ich tajemnicą przedsiębiorstwa.
4. W przypadku ustawowego obowiązku przekazania informacji lub dokumentów otrzymanych od
przedsiębiorców innym krajowym lub zagranicznym organom lub instytucjom, informacje i dokumenty
przekazuje się wraz z zastrzeżeniem i pod warunkiem jego przestrzegania.
Art. 66. Prezes Urzędu wydaje postanowienie, o którym mowa w art. 74 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, również w przypadku, gdy udostępnienie informacji i
dokumentów, o których mowa w art. 65 ust. 1, grozi ujawnieniem tajemnic prawnie chronionych albo
ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli o ograniczenie wglądu do akt dla stron postępowania
wnosi przedsiębiorca, od którego informacja pochodzi.
Art. 67. Jeżeli liczba stron w postępowaniu przekracza 20, Prezes Urzędu może zastosować przepis
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Art. 68. 1. Jeżeli w toku postępowania zajdzie konieczność uzupełnienia dowodów, Prezes Urzędu może
przeprowadzić postępowanie kontrolne.
2. Okresu postępowania kontrolnego nie wlicza się do terminów, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Art. 69. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 88 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu wymierza karę grzywny w wysokości od 500 złotych
do 5000 złotych.
2. Wymierzając karę grzywny, Prezes Urzędu bierze pod uwagę:
1) w przypadku osoby fizycznej - sytuację osobistą wezwanego i stopień zrozumienia powagi
ciążących na nim obowiązków wynikających z wezwania lub

2) potrzebę dostosowania wysokości kary grzywny do celu, jakim jest przymuszenie wezwanego
do zadośćuczynienia wezwaniu.
3. Kara grzywny, o której mowa w ust. 1, może być nałożona także w przypadku, gdy strona odmówiła
przedstawienia tłumaczenia na język polski dokumentacji sporządzonej w języku obcym.
Art. 70. 1. Jeżeli w toku postępowania zostanie uprawdopodobnione, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, a dalsze ich przetwarzanie może
spowodować poważne i trudne do usunięcia skutki, Prezes Urzędu, w celu zapobieżenia tym skutkom,
może, w drodze postanowienia, zobowiązać podmiot, któremu jest zarzucane naruszenie przepisów
o ochronie danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wskazując
dopuszczalny zakres tego przetwarzania.
2. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu określa termin obowiązywania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych nie dłuższy niż do dnia wydania decyzji kończącej postępowanie
w sprawie.
3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, służy skarga do sądu administracyjnego.
Art. 71. 1. Jeżeli w toku postępowania Prezes Urzędu uzna, że istnieją uzasadnione wątpliwości co
do zgodności z prawem Unii Europejskiej decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 40 ust. 9
w sprawie kodeksu postępowania, o którym mowa w art. 46 ust. 2 lit. e, oraz decyzji, o której mowa
w art. 45 ust. 3 i 5 i art. 46 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2016/679, Prezes Urzędu występuje do sądu
administracyjnego z wnioskiem o wystąpienie z pytaniem prawnym na podstawie art. 267 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sprawie ważności decyzji Komisji Europejskiej.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, poza spełnianiem wymagań dotyczących skargi, o których mowa
w art. 64 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, 1370 i 2451 oraz z 2018 r. poz. 650), zawiera w szczególności:
1) wskazanie decyzji Komisji Europejskiej, której wniosek dotyczy;
2) omówienie powodów, dla których Prezes Urzędu powziął wątpliwości w kwestii ważności
decyzji Komisji Europejskiej i jej niezgodności z przepisami prawa;
3) treść pytania lub pytań, które sąd administracyjny przedstawia Trybunałowi Sprawiedliwości
Unii Europejskiej, zawierającą:
a) przedmiot sporu oraz ustalenia co do okoliczności faktycznych, w tym stanowisko
strony podniesione w postępowaniu przed organem, jeżeli zostało przedstawione
przez stronę,
b) wskazanie przepisów prawa mających zastosowanie w sprawie,
c) proponowaną do przedstawienia Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej
przez sąd administracyjny sentencję pytania lub pytań;
4) oświadczenie o zgodności treści załącznika, o którym mowa w ust. 3, z wnioskiem złożonym
w postaci papierowej.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się załącznik zawierający treść wniosku w formie
dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych w formacie danych
pozwalającym na edycję jego treści.
4. Stroną postępowania przed sądem administracyjnym w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 1,
jest Prezes Urzędu.
5. Sąd administracyjny rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 1, na posiedzeniu niejawnym,
w składzie 3 sędziów.
6. Sąd administracyjny, uznając wniosek, o którym mowa w ust. 1, za uzasadniony, występuje
do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym na podstawie art. 267
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
7. W przypadku uznania przez sąd administracyjny, że wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie zawiera
wystarczającego uzasadnienia dla wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej, wydaje się postanowienie o odmowie wystąpienia z pytaniem.
8. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 7, nie służy środek odwoławczy.
9. Sąd administracyjny sporządza uzasadnienie postanowienia, o którym mowa w ust. 7, w terminie 21
dni.
10. Od wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się opłaty sądowej.
Art. 72. W uzasadnieniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie wskazuje się dodatkowo przesłanki
określone w art. 83 ust. 2 rozporządzenia 2016/679, na których Prezes Urzędu oparł się, nakładając
administracyjną karę pieniężną oraz ustalając jej wysokość.
Art. 73. 1. Prezes Urzędu, jeżeli uzna, że przemawia za tym interes publiczny, po zakończeniu
postępowania informuje o wydaniu decyzji na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji
Publicznej.
2. Jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze oraz Narodowy Bank Polski, w stosunku
do których Prezes Urzędu wydał prawomocną decyzję stwierdzającą naruszenie, niezwłocznie podają
do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej lub stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji
Publicznej, informację o działaniach podjętych w celu wykonania decyzji.
Art. 74. Wniesienie przez stronę skargi do sądu administracyjnego wstrzymuje wykonanie decyzji
w zakresie administracyjnej kary pieniężnej.
Rozdział 8
Europejska współpraca administracyjna

Art. 75. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 61 ust. 8, art. 62 ust. 7 i art. 66 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, Prezes Urzędu może wydać postanowienie o zastosowaniu środka
tymczasowego, o którym mowa w art. 70 ust. 1.
2. W postanowieniu Prezes Urzędu określa termin obowiązywania środka tymczasowego, o którym mowa
w art. 70 ust. 1, nie dłuższy niż 3 miesiące.
3. Na postanowienie służy skarga do sądu administracyjnego.
Art. 76. Wszelkie informacje kierowane przez Prezesa Urzędu do organów nadzorczych innych państw
członkowskich w ramach europejskiej współpracy administracyjnej podlegają tłumaczeniu na jeden
z języków urzędowych tego państwa członkowskiego lub na język angielski.
Art. 77. W przypadku otrzymania przez Prezesa Urzędu wniosku organu nadzorczego innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej dotyczącego uczestnictwa we wspólnej operacji, o której mowa
w art. 62 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, albo wystąpienia przez Prezesa Urzędu z takim wnioskiem,
Prezes Urzędu dokonuje z organem nadzorczym innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
ustaleń dotyczących wspólnej operacji i niezwłocznie sporządza wykaz ustaleń.
Rozdział 9
Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
Art. 78. 1. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych
osobowych.
2. Kontrolę prowadzi się zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu planem kontroli lub
na podstawie uzyskanych przez Prezesa Urzędu informacji lub w ramach monitorowania przestrzegania
stosowania rozporządzenia 2016/679.
Art. 79. 1. Kontrolę przeprowadza upoważniony przez Prezesa Urzędu:
1) pracownik Urzędu,
2) członek lub pracownik organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
w przypadku, o którym mowa w art. 62 rozporządzenia 2016/679
- zwany dalej "kontrolującym".
2. Kontrolujący, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji,
o których dowiedział się w toku kontroli.
Art. 80. 1. Kontrolujący podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli:
1) wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na prawa lub obowiązki jego, jego małżonka, osoby
pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnego i powinowatego do drugiego
stopnia albo na osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki albo kurateli;
2) zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
2. Powody wyłączenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, trwają także po ustaniu małżeństwa,
przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. O przyczynach powodujących wyłączenie kontrolujący lub podmiot objęty kontrolą, zwany dalej
"kontrolowanym", niezwłocznie zawiadamia Prezesa Urzędu.
4. O wyłączeniu kontrolującego rozstrzyga Prezes Urzędu.
5. Do czasu wydania postanowienia kontrolujący podejmuje czynności niecierpiące zwłoki.
Art. 81. 1. Kontrolę przeprowadza się po okazaniu imiennego upoważnienia wraz z legitymacją
służbową, a w przypadku kontrolującego, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, po okazaniu imiennego
upoważnienia wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
2. Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:
1) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;
2) oznaczenie organu;
3) imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego oraz numer legitymacji służbowej, a
w przypadku kontrolującego, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, imię i nazwisko oraz numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
5) oznaczenie kontrolowanego;
6) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia czynności kontrolnych;
7) podpis Prezesa Urzędu;
8) pouczenie kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach;
9) datę i miejsce jego wystawienia.
Art. 82. 1. Prezes Urzędu może upoważnić do udziału w kontroli osobę posiadającą wiedzę
specjalistyczną, jeżeli przeprowadzenie czynności kontrolnych wymaga takiej wiedzy. Przepisy art. 80 i
art. 81 ust. 2 stosuje się.
2. Zakres uprawnień osoby, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu określa w upoważnieniu.
3. Osoba, o której mowa w ust. 1, jest obowiązana do zachowania w tajemnicy informacji, o których
dowiedziała się w toku kontroli.
Art. 83. 1. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego
upoważnionej.
2. Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go
w trakcie kontroli.
3. W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, upoważnienie
do przeprowadzenia kontroli oraz legitymacja służbowa lub dokument potwierdzający tożsamość mogą
być okazane:

1) osobie czynnej w lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132 oraz z 2018 r. poz. 398 i 650)
lub
2) przywołanemu świadkowi, jeżeli jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r.
poz. 20, 305 i 663), niebędącemu pracownikiem Urzędu albo osobą, o której mowa w art. 80 ust.
1.
Art. 84. 1. Kontrolujący ma prawo:
1) wstępu w godzinach od 600 do 2200 na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń;
2) wglądu do dokumentów i informacji mających bezpośredni związek z zakresem
przedmiotowym kontroli;
3) przeprowadzania oględzin miejsc, przedmiotów, urządzeń, nośników oraz systemów
informatycznych lub teleinformatycznych służących do przetwarzania danych;
4) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz przesłuchiwać w charakterze świadka
osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
5) zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii.
2. Kontrolowany zapewnia kontrolującemu oraz osobom upoważnionym do udziału w kontroli warunki i
środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności sporządza we własnym
zakresie kopie lub wydruki dokumentów oraz informacji zgromadzonych na nośnikach, w urządzeniach
lub systemach, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
3. Kontrolowany dokonuje potwierdzenia za zgodność z oryginałem sporządzonych kopii lub wydruków,
o których mowa w ust. 2. W przypadku odmowy potwierdzenia za zgodność z oryginałem kontrolujący
czyni o tym wzmiankę w protokole kontroli.
4. W uzasadnionych przypadkach przebieg kontroli lub poszczególne czynności w jej toku, po uprzednim
poinformowaniu kontrolowanego, mogą być utrwalane przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub
dźwięk. Informatyczne nośniki danych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r.
poz. 1000), na których zarejestrowano przebieg kontroli lub poszczególne czynności w jej toku, stanowią
załącznik do protokołu kontroli.
Art. 85. 1. Prezes Urzędu lub kontrolujący może zwrócić się do właściwego miejscowo komendanta
Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności kontrolnych.
2. Policja udziela pomocy przy wykonywaniu czynności kontrolnych, po otrzymaniu pisemnego wezwania
na co najmniej 7 dni przed terminem tych czynności.
3. W pilnych przypadkach, w szczególności gdy kontrolujący trafi na opór uniemożliwiający lub
utrudniający wykonywanie czynności kontrolnych, udzielenie pomocy następuje również na ustne
wezwanie Prezesa Urzędu lub kontrolującego, po okazaniu imiennego upoważnienia do przeprowadzenia
kontroli oraz legitymacji służbowej kontrolującego.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Prezes Urzędu przekazuje potwierdzenie wezwania na piśmie,
nie później niż w terminie 3 dni po zakończeniu czynności kontrolnych.
5. Udzielenie pomocy Policji przy wykonywaniu czynności kontrolnych polega na zapewnieniu
kontrolującemu bezpieczeństwa osobistego oraz dostępu do miejsca wykonywania kontroli i porządku
w tym miejscu.
6. Policja, udzielając pomocy kontrolującemu przy wykonywaniu czynności kontrolnych, zapewnia
bezpieczeństwo również innym osobom uczestniczącym przy wykonywaniu czynności kontrolnych, mając
w szczególności na względzie poszanowanie godności osób biorących udział w kontroli.
7. Koszty poniesione przez Policję z tytułu udzielonej pomocy przy wykonywaniu czynności kontrolnych
rozlicza się według stawki zryczałtowanej w wysokości 1,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 60 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.).
Art. 86. 1. Kontrolujący może przesłuchać pracownika kontrolowanego w charakterze świadka.
2. Za pracownika kontrolowanego uznaje się osobę zatrudnioną na podstawie stosunku pracy lub
wykonującą pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.
3. Do przesłuchania pracownika kontrolowanego stosuje się przepis art. 83 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Art. 87. Kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie dowodów zebranych w postępowaniu
kontrolnym, a w szczególności dokumentów, przedmiotów, oględzin oraz ustnych lub pisemnych
wyjaśnień i oświadczeń.
Art. 88. 1. Przebieg czynności kontrolnych kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.
2. Protokół kontroli zawiera:
1) wskazanie nazwy albo imienia i nazwiska oraz adresu kontrolowanego;
2) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowanego oraz nazwę organu reprezentującego
kontrolowanego;
3) imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer legitymacji służbowej oraz numer imiennego
upoważnienia kontrolującego, a w przypadku kontrolującego, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt
2, imię i nazwisko, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numer imiennego
upoważnienia;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
5) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
6) opis stanu faktycznego ustalonego w toku kontroli oraz inne informacje mające istotne
znaczenie dla oceny zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych;
7) wyszczególnienie załączników;
8) omówienie dokonanych w protokole kontroli poprawek, skreśleń i uzupełnień;
9) pouczenie kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz o prawie
odmowy podpisania protokołu kontroli;
10) datę i miejsce podpisania protokołu kontroli przez kontrolującego i kontrolowanego.
3. Protokół kontroli podpisuje kontrolujący i przekazuje kontrolowanemu w celu podpisania.
4. Kontrolowany w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu kontroli do podpisu podpisuje go albo
składa pisemne zastrzeżenia do jego treści.
5. W przypadku złożenia zastrzeżeń, kontrolujący dokonuje ich analizy i, w razie potrzeby, podejmuje
dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienia lub uzupełnia
odpowiednią część protokołu kontroli w formie aneksu do protokołu kontroli.
6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości albo części, kontrolujący przekazuje kontrolowanemu
informacje o tym wraz z uzasadnieniem.
7. Brak doręczenia kontrolującemu podpisanego protokołu kontroli i niezgłoszenie zastrzeżeń do jego
treści w terminie, o którym mowa w ust. 4, uznaje się za odmowę podpisania protokołu kontroli.
8. O odmowie podpisania protokołu kontroli kontrolujący czyni wzmiankę w tym protokole, zawierającą
datę jej dokonania. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, wzmianki dokonuje się po upływie terminu,
o którym mowa w ust. 4.
9. Protokół kontroli sporządza się w postaci elektronicznej albo w postaci papierowej w dwóch
egzemplarzach. Protokół kontroli kontrolujący doręcza kontrolowanemu.
Art. 89. 1. Kontrolę prowadzi się nie dłużej niż 30 dni od dnia okazania kontrolowanemu lub innej osobie
wskazanej w przepisach imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz legitymacji służbowej
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych
na zgłoszenie zastrzeżeń do protokołu kontroli lub podpisanie i doręczenie protokołu kontroli
przez kontrolowanego.
2. Terminem zakończenia kontroli jest dzień podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego albo
dzień dokonania wzmianki, o której mowa w art. 88 ust. 8.
Art. 90. Jeżeli na podstawie informacji zgromadzonych w postępowaniu kontrolnym Prezes Urzędu uzna,
że mogło dojść do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, obowiązany jest
do niezwłocznego wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 60.
Art. 91. Przepisy art. 63-65 stosuje się odpowiednio.
Rozdział 10
Odpowiedzialność cywilna i postępowanie przed sądem
Art. 92. W zakresie nieuregulowanym rozporządzeniem 2016/679, do roszczeń z tytułu naruszenia
przepisów o ochronie danych osobowych, o których mowa w art. 79 i art. 82 tego rozporządzenia,
stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Art. 93. W sprawach o roszczenia z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
o których mowa w art. 79 i art. 82 rozporządzenia 2016/679, właściwy jest sąd okręgowy.
Art. 94. 1. O wniesieniu pozwu oraz prawomocnym orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie
o roszczenie z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, o którym mowa w art. 79 lub
art. 82 rozporządzenia 2016/679, sąd zawiadamia niezwłocznie Prezesa Urzędu.
2. Prezes Urzędu zawiadomiony o toczącym się postępowaniu niezwłocznie informuje sąd o każdej
sprawie dotyczącej tego samego naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, która toczy się
przed Prezesem Urzędu lub sądem administracyjnym albo została zakończona. Prezes Urzędu
niezwłocznie informuje sąd również o wszczęciu każdego postępowania w sprawie dotyczącej tego
samego naruszenia.
Art. 95. Sąd zawiesza postępowanie, jeżeli sprawa dotycząca tego samego naruszenia przepisów
o ochronie danych osobowych została wszczęta przed Prezesem Urzędu.
Art. 96. Sąd umarza postępowanie w zakresie, w jakim prawomocna decyzja Prezesa Urzędu
o stwierdzeniu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych lub prawomocny wyrok wydany
w wyniku wniesienia skargi, o której mowa w art. 145a § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uwzględnia roszczenie dochodzone przed sądem.
Art. 97. Ustalenia prawomocnej decyzji Prezesa Urzędu o stwierdzeniu naruszenia przepisów o ochronie
danych osobowych lub prawomocnego wyroku wydanego w wyniku wniesienia skargi, o której mowa
w art. 145a § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi, wiążą sąd w postępowaniu o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie
przepisów o ochronie danych osobowych co do stwierdzenia naruszenia tych przepisów.
Art. 98. 1. W sprawach o roszczenia z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, które
mogą być dochodzone wyłącznie w postępowaniu przed sądem, Prezes Urzędu może wytaczać
powództwa na rzecz osoby, której dane dotyczą, za jej zgodą, a także wstępować, za zgodą powoda,
do postępowania w każdym jego stadium.
2. W pozostałych sprawach o roszczenia z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
Prezes Urzędu może wstępować, za zgodą powoda, do postępowania przed sądem w każdym jego

stadium, chyba że toczy się przed nim postępowanie dotyczące tego samego naruszenia przepisów
o ochronie danych osobowych.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, do Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155,
z późn. zm.) o prokuratorze.
Art. 99. Prezes Urzędu, jeżeli uzna, że przemawia za tym interes publiczny, przedstawia sądowi istotny
dla sprawy pogląd w sprawie o roszczenie z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
Art. 100. Do postępowania w sprawie o roszczenie z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych
osobowych, o których mowa w art. 79 i art. 82 rozporządzenia 2016/679, w zakresie nieuregulowanym
niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania
cywilnego.
Rozdział 11
Przepisy o administracyjnych karach pieniężnych i przepisy karne
Art. 101. Prezes Urzędu może nałożyć na podmiot obowiązany do przestrzegania przepisów
rozporządzenia 2016/679, inny niż:
1) jednostka sektora finansów publicznych,
2) instytut badawczy,
3) Narodowy Bank Polski
- w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną na podstawie i na warunkach określonych w art. 83
rozporządzenia 2016/679.
Art. 102. 1. Prezes Urzędu może nałożyć, w drodze decyzji, administracyjne kary pieniężne w wysokości
do 100.000 złotych, na:
1) jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 1-12 i 14 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2) instytut badawczy;
3) Narodowy Bank Polski.
2. Prezes Urzędu może nałożyć, w drodze decyzji, administracyjne kary pieniężne w wysokości do 10.000
złotych na jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 13 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Administracyjne kary pieniężne, o których mowa w ust. 1 i 2, Prezes Urzędu nakłada na podstawie i
na warunkach określonych w art. 83 rozporządzenia 2016/679.
Art. 103. Równowartość wyrażonych w euro kwot, o których mowa w art. 83 rozporządzenia 2016/679,
oblicza się w złotych według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w tabeli
kursów na dzień 28 stycznia każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku Narodowy Bank Polski nie
ogłasza średniego kursu euro w dniu 28 stycznia - według średniego kursu euro ogłoszonego
w najbliższej po tej dacie tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego.
Art. 104. Środki z administracyjnej kary pieniężnej stanowią dochód budżetu państwa.
Art. 105. 1. Administracyjną karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia upływu terminu
na wniesienie skargi, albo od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego.
2. Prezes Urzędu może, na wniosek podmiotu ukaranego, odroczyć termin uiszczenia administracyjnej
kary pieniężnej albo rozłożyć ją na raty, ze względu na ważny interes wnioskodawcy.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się uzasadnienie.
4. W przypadku odroczenia terminu uiszczenia administracyjnej kary pieniężnej albo rozłożenia jej
na raty, Prezes Urzędu nalicza od nieuiszczonej kwoty odsetki w stosunku rocznym, przy zastosowaniu
obniżonej stawki odsetek za zwłokę, ogłaszanej na podstawie art. 56d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 650, 723, 771 i 1000), od dnia następującego po dniu
złożenia wniosku.
5. W przypadku rozłożenia administracyjnej kary pieniężnej na raty, odsetki, o których mowa w ust. 4,
są naliczane odrębnie dla każdej raty.
6. W przypadku niedotrzymania odroczonego terminu uiszczenia administracyjnej kary pieniężnej albo
terminu uiszczenia jej rat, odsetki są naliczane za okres od dnia upływu odroczonego terminu uiszczenia
kary albo terminu uiszczenia poszczególnych rat.
7. Prezes Urzędu może uchylić odroczenie terminu uiszczenia administracyjnej kary pieniężnej albo
rozłożenie jej na raty, jeżeli ujawniły się nowe lub uprzednio nieznane okoliczności istotne dla
rozstrzygnięcia lub jeżeli rata nie została uiszczona w terminie.
8. Rozstrzygnięcie Prezesa Urzędu w przedmiocie odroczenia terminu uiszczenia administracyjnej kary
pieniężnej albo rozłożenia jej na raty następuje w drodze postanowienia.
9. Prezes Urzędu, na wniosek podmiotu ukaranego prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielić
ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej określonej w ust. 2, która:
1) nie stanowi pomocy publicznej;
2) stanowi pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - w zakresie i
na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej
dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
3) stanowi pomoc publiczną zgodną z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, której
dopuszczalność została określona przez właściwe organy Unii Europejskiej.
Art. 106. Przepisów art. 189d-189f i art. 189k ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego nie stosuje się.

Art. 107. 1. Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich
przetwarzania nie jest uprawniony,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne,
poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych,
danych genetycznych, danych biometrycznych przetwarzanych w celu jednoznacznego zidentyfikowania
osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.
Art. 108. Kto udaremnia lub utrudnia kontrolującemu prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów
o ochronie danych osobowych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
Rozdział 12
Zmiany w przepisach
Art. 109. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 155, z późn. zm.) w art. 17 w pkt 44 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt
45 w brzmieniu:
"45) o roszczenia wynikające z naruszenia praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie
danych osobowych.".
Art. 110. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1201, 1475, 1954 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398) wprowadza się następujące
zmiany:
1) użyte w art. 2 w § 1 w pkt 12 i w art. 20 w § 2 w różnym przypadku wyrazy "Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku
wyrazami "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych";
2) w art. 18i § 12 otrzymuje brzmienie:
"§ 12. Postępowanie w sprawie sprzeciwu nie wyłącza odpowiedzialności za naruszenie
obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.".
Art. 111. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) po
art. 221 dodaje się art. 222 i art. 223 w brzmieniu:
"Art. 222. § 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony
mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby
narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem
zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających
rejestrację obrazu (monitoring).
§ 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub
pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba że stosowanie
monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego w § 1 i nie
naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności
i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik
uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.
§ 3. Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane,
i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
§ 4. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym
na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
w postępowaniu, termin określony w § 3 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania.
§ 5. Po upływie okresów, o których mowa w § 3 lub 4, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania
obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią
inaczej.
§ 6. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy
lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem
zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.
§ 7. Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty
u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem.
§ 8. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazuje mu na piśmie informacje,
o których mowa w § 6.
§ 9. W przypadku wprowadzenia monitoringu pracodawca oznacza pomieszczenia i teren
monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń
dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem.
§ 10. Przepis § 9 nie narusza przepisów art. 12 i art. 13 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Art. 223. § 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne
wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi

pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika
(monitoring poczty elektronicznej).
§ 2. Monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych
dóbr osobistych pracownika.
§ 3. Przepisy art. 222 § 6-10 stosuje się odpowiednio.
§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do innych form monitoringu niż określone w § 1, jeśli
ich zastosowanie jest konieczne do realizacji celów określonych w § 1.".
Art. 112. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1998 oraz z 2018 r. poz. 650) użyte w art. 2 w pkt 2 i 4 wyrazy
"Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych" zastępuje się wyrazami "Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych".
Art. 113. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2142 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106 i 650) użyte w art. 1 w ust. 1 w pkt 13, w art. 36 w ust. 5
w pkt 1 oraz art. 48 w ust. 2, w różnym przypadku, wyrazy "Biuro Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Urząd Ochrony Danych
Osobowych".
Art. 114. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994)
wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:
"Art. 9a. 1. Gmina w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej może stosować środki techniczne
umożliwiające rejestrację obrazu (monitoring) w obszarze przestrzeni publicznej, za
zgodą zarządzającego tym obszarem lub podmiotu posiadającego tytuł prawny do tego
obszaru lub na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie
gminy lub jednostek organizacyjnych gminy, a także na terenie wokół takich
nieruchomości i obiektów budowlanych, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli lub ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej.
2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni
oraz obiektów socjalnych.
3. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla
których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia
nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania
obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których
nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Nieruchomości i obiekty budowlane objęte monitoringiem oznacza się w sposób
widoczny i czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za pomocą odpowiednich
znaków.
6. Monitoring, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych osobowych, wymaga
stosowania środków zabezpieczających przetwarzanie tych danych, w szczególności
uniemożliwiających ich utratę lub bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwienie
dostępu do danych osobom nieuprawnionym.";
2) w art. 50 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
"2. Ochrona mienia obejmuje w szczególności monitoring na terenie nieruchomości
i w obiektach budowlanych stanowiących mienie gminy i na terenie wokół takich
nieruchomości i obiektów budowlanych. Przepisy art. 9a ust. 2-6 stosuje się
odpowiednio.".
Art. 115. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524)
wprowadza się następujące zmiany:
(zmiany pominięto przez redakcję)
Art. 116. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997) użyte
w art. 44 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych" zastępuje
się wyrazami "Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych".
Art. 117. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650,
685 i 771) w art. 9c ust. 5a otrzymuje brzmienie:
(zmianę pominięto przez redakcję)
Art. 118. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.
poz. 121, 50 i 650) użyte w art. 60 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych" zastępuje się wyrazami "Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych".
Art. 119. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) w art. 6d ust. 4b otrzymuje brzmienie:
"4b. Podmioty wymienione w ust. 4a przetwarzają dane udostępnione z systemu w celu,
w którym te dane zostały im udostępnione, na zasadach określonych w przepisach o ochronie
danych osobowych.".
Art. 120. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 650,
723 i 771) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 § 4 otrzymuje brzmienie:
"§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zapewnia funkcjonowanie portalu
podatkowego i jest administratorem danych podatników, płatników, inkasentów, ich
następców prawnych oraz osób trzecich korzystających z tego portalu.";
2) w art. 119zt pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w zakresie niezbędnym do realizacji
ustawowych zadań określonych w przepisach o ochronie danych osobowych;";
3) w art. 119zzg wyrazy "Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych" zastępuje się
wyrazami "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych".
Art. 121. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876,
z późn. zm.) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 lit. n otrzymuje brzmienie:
(zmianę pominięto przez redakcję)
Art. 122. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913)
po art. 60 dodaje się art. 60a w brzmieniu:
"Art. 60a. 1. Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem województwa jest
zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego
mienia i jego ochrona.
2. Ochrona mienia obejmuje w szczególności możliwość korzystania ze środków technicznych
umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) na terenie nieruchomości i w obiektach
budowlanych stanowiących mienie województwa, a także na terenie wokół takich nieruchomości
i obiektów budowlanych.
3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz obiektów
socjalnych.
4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których
zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile
przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu
zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania
zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Nieruchomości i obiekty budowlane objęte monitoringiem oznacza się w sposób widoczny
i czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za pomocą odpowiednich znaków.
7. Monitoring, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych osobowych, wymaga
stosowania środków zabezpieczających przetwarzanie tych danych, w szczególności
uniemożliwiających ich utratę lub bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwienie dostępu
do danych osobom nieuprawnionym.".
Art. 123. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995)
wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 4a dodaje się art. 4b w brzmieniu:
"Art. 4b. 1. Powiat w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej może stosować środki techniczne
umożliwiające rejestrację obrazu (monitoring) w obszarze przestrzeni publicznej, za
zgodą zarządzającego tym obszarem lub podmiotu posiadającego tytuł prawny do tego
obszaru lub na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie
powiatu lub jednostek organizacyjnych powiatu, a także na terenie wokół takich
nieruchomości i obiektów budowlanych, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli lub ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej.
2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni
oraz obiektów socjalnych.
3. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla
których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia
nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania
obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których
nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Nieruchomości i obiekty budowlane objęte monitoringiem oznacza się w sposób
widoczny i czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za pomocą odpowiednich
znaków.
6. Monitoring, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych osobowych, wymaga
stosowania środków zabezpieczających przetwarzanie tych danych, w szczególności
uniemożliwiających ich utratę lub bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwienie
dostępu do danych osobom nieuprawnionym.";
2) w art. 50 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
"2. Ochrona mienia obejmuje w szczególności monitoring na terenie nieruchomości
i w obiektach budowlanych stanowiących mienie powiatu i na terenie wokół takich
nieruchomości i obiektów budowlanych. Przepisy art. 4b ust. 2-6 stosuje się
odpowiednio.".

Art. 124. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 oraz z 2018 r. poz. 5 i 369)
wprowadza się następujące zmiany:
(zmiany pominięto przez redakcję)
Art. 125. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2018 r. poz. 110 i 650) w art. 6aa ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Agencja pełni funkcję administratora danych, o których mowa w ust. 2 i 3.".
Art. 126. W ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym
psychologów (Dz. U. poz. 763 i 1798 oraz z 2009 r. poz. 120 i 753) w art. 13 ust. 2 otrzymuje
brzmienie:
(zmianę pominięto przez redakcję)
Art. 127. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 23, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
(zmiany pominięto przez redakcję)
Art. 128. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952
oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 730 i 912) w art. 23 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
"9. Informacje, o których mowa w ust. 8, mogą być przetwarzane przez ministra właściwego do
spraw rodziny i wojewodę w celu monitorowania realizacji świadczeń rodzinnych oraz w celu
umożliwienia organom właściwym i wojewodzie weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych oraz
przez podmioty wymienione w ust. 10 w celu, w którym informacje te zostały im udostępnione,
na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Organy właściwe
i wojewoda przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując oprogramowanie, o którym
mowa w ust. 7.".
Art. 129. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z późn. zm.) w art. 286b ust. 16 otrzymuje
brzmienie:
(zmiany pominięto przez redakcję)
Art. 130. W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 i 2110) użyte w art. 47 w ust. 1 w pkt 11 i w art. 52 w pkt 8,
w różnym przypadku, wyrazy "Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych" zastępuje się użytymi
w odpowiednim przypadku wyrazami "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych".
Art. 131. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) wprowadza się następujące zmiany:
(zmiany pominięto przez redakcję)
Art. 132. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183,
z późn. zm.) w art. 88 uchyla się ust. 5.
Art. 133. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186
oraz z 2018 r. poz. 538, 650, 651 i 730) w art. 22 w ust. 1 w pkt 8c wyrazy "Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych" zastępuje się wyrazami "Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych".
Art. 134. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.
z 2018 r. poz. 554 i 650) w art. 15 ust. 8b otrzymuje brzmienie:
"8b. Informacje zawarte w rejestrze centralnym, o którym mowa w ust. 8a, mogą być
przetwarzane przez ministra właściwego do spraw rodziny i wojewodę w celu monitorowania
realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w celu umożliwienia organom właściwym
dłużnika i organom właściwym wierzyciela weryfikacji prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz przez podmioty wymienione w ust. 8c w celu, w którym informacje te
zostały im udostępnione, na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
Organy właściwe wierzyciela oraz organy właściwe dłużnika przekazują dane do rejestru
centralnego, wykorzystując oprogramowanie, o którym mowa w ust. 8.".
Art. 135. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077
oraz z 2018 r. poz. 62) w art. 139 w ust. 2 wyrazy "Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych" zastępuje się wyrazami "Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych".
Art. 136. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, z późn. zm.) w art. 9f w ust. 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie:
(zmiany pominięto przez redakcję)
Art. 137. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 470, 650, 723, 730 i 771) w art. 11 w ust. 2 wyrazy
"Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych" zastępuje się wyrazami "Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych".
Art. 138. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631 i 1321
oraz z 2018 r. poz. 138, 730 i 912) w art. 18 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
(zmianę pominięto przez redakcję)
Art. 139. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 412 i 650) w art. 34 w ust. 10 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
"9) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;".

Art. 140. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754) w art. 143
§ 4 otrzymuje brzmienie:
(zmianę pominięto przez redakcję)
Art. 141. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123
i 650) w art. 27 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
"9. Postępowanie w sprawach określonych w ust. 1-6 jest poufne i odbywa się z zachowaniem
przepisów o ochronie danych osobowych.".
Art. 142. W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003 oraz
z 2018 r. poz. 62, 650, 723 i 864) art. 10 otrzymuje brzmienie:
(zmianę pominięto przez redakcję)
Art. 143. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992) w art. 80 w ust. 1
pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych, informacji oraz dokumentów, które
otrzymał w związku z prowadzeniem BDO, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.".
Art. 144. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1148, 1213 i 1593 oraz z 2018 r. poz. 9 i 650) w art. 159 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
(zmianę pominięto przez redakcję)
Art. 145. W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 408)
w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
(zmianę pominięto przez redakcję)
Art. 146. W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 999) w art. 35 w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
(zmianę pominięto przez redakcję)
Art. 147. W ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505)
w art. 12 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
(zmianę pominięto przez redakcję)
Art. 148. W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 122,
138 i 650) w art. 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
(zmianę pominięto przez redakcję)
Art. 149. W ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767
oraz z 2018 r. poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:
(zmiany pominięto przez redakcję)
Art. 150. W ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1851 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 650) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Informacje, o których mowa w ust. 2, mogą być przetwarzane przez ministra właściwego
do spraw rodziny i wojewodę w celu monitorowania realizacji świadczeń wychowawczych oraz w
celu umożliwienia organom właściwym i wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń
wychowawczych oraz przez podmioty wymienione w ust. 4 w celu, w jakim informacje te zostały
im udostępnione, na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Organy
właściwe i wojewodowie przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując systemy
teleinformatyczne, o których mowa w ust. 1.".
Art. 151. W ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora
publicznego (Dz. U. poz. 352 oraz z 2017 r. poz. 60) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
(zmianę pominięto przez redakcję)
Art. 152. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów
wybuchowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 410) art. 9 otrzymuje brzmienie:
(zmianę pominięto przez redakcję)
Art. 153. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 508, 650 i 723) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Organy KAS, w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1
pkt 1, 2, 6 i 8, mogą zbierać i wykorzystywać informacje, w tym dane osobowe, od osób
prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą, o zdarzeniach mających bezpośredni wpływ na powstanie
lub wysokość zobowiązania podatkowego lub należności celnych oraz przetwarzać je, a także
występować do tych podmiotów o udostępnienie dokumentów zawierających informacje, w tym
dane osobowe, także bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą.".
Art. 154. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) po
art. 108 dodaje się art. 108a w brzmieniu:
(zmiany pominięto przez redakcję)
Art. 155. W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U.
poz. 2259, z 2017 r. poz. 624, 1491 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 538 i 702) po art. 5 dodaje się art. 5a
w brzmieniu:
(zmiany pominięto przez redakcję)
Art. 156. W ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
(Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Rejestr prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej, który jest administratorem danych
przetwarzanych w rejestrze.".

Art. 157. W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217)
w art. 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
(zmianę pominięto przez redakcję)
Rozdział 13
Przepisy przejściowe i dostosowujące
Art. 158. 1. Osoba pełniąca w dniu 24 maja 2018 r. funkcję administratora bezpieczeństwa informacji,
o którym mowa w ustawie uchylanej w art. 175, staje się inspektorem ochrony danych i pełni swoją
funkcję do dnia 1 września 2018 r., chyba że przed tym dniem administrator zawiadomi Prezesa Urzędu
o wyznaczeniu innej osoby na inspektora ochrony danych, w sposób określony w art. 10 ust. 1.
2. Osoba, która stała się inspektorem ochrony danych na podstawie ust. 1, pełni swoją funkcję także po
dniu 1 września 2018 r., jeżeli do tego dnia administrator zawiadomi Prezesa Urzędu o jej wyznaczeniu
w sposób określony w art. 10 ust. 1.
3. Osoba, o której mowa w ust. 1, może zostać odwołana przez administratora bez zawiadomienia
Prezesa Urzędu o wyznaczeniu innej osoby na inspektora ochrony danych, w przypadku gdy
administrator nie jest obowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych.
4. Administrator, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie powołał administratora
bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w ustawie uchylanej w art. 175, jest obowiązany
do wyznaczenia inspektora ochrony danych na podstawie art. 37 rozporządzenia 2016/679 i
zawiadomienia Prezesa Urzędu o jego wyznaczeniu, w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.
5. Podmiot przetwarzający, obowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych na podstawie art. 37
rozporządzenia 2016/679, wyznacza inspektora ochrony danych i zawiadamia Prezesa Urzędu o jego
wyznaczeniu, w sposób określony w art. 10 ust. 1, w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.
Art. 159. 1. Do kontroli wszczętych na podstawie ustawy uchylanej w art. 175 i niezakończonych przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Upoważnienia oraz legitymacje służbowe wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
zachowują ważność do czasu zakończenia kontroli, o których mowa w ust. 1.
Art. 160. 1. Postępowania prowadzone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone są przez Prezesa
Urzędu.
2. Postępowania, o których mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie ustawy uchylanej w art. 175,
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650).
3. Czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, pozostają skuteczne.
4. Postępowania prowadzone na podstawie rozdziału 6 ustawy uchylanej w art. 175 umarza się. Decyzji
o umorzeniu postępowania nie wydaje się.
Art. 161. Podmiot, do którego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zostało skierowane
wystąpienie lub wniosek, o którym mowa w art. 19a ustawy uchylanej w art. 175, jest obowiązany
przekazać Prezesowi Urzędu odpowiedź na wystąpienie lub wniosek w terminie 30 dni od dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy.
Art. 162. 1. W przypadku postępowań egzekucyjnych prowadzonych na podstawie tytułu wykonawczego
wystawionego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wierzycielem staje
się Prezes Urzędu.
2. Czynności dokonane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w postępowaniu,
o którym mowa w ust. 1, pozostają skuteczne.
Art. 163. W postępowaniach egzekucyjnych wszczętych na podstawie przepisów ustawy zmienianej
w art. 110 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wysłane upomnienia, tytuły
wykonawcze, postanowienia zawierające stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych oraz inne czynności dokonane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
jako wierzyciela, pozostają skuteczne.
Art. 164. Postępowania w sprawie stanowiska Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
jako wierzyciela, wszczęte na podstawie art. 34 ustawy zmienianej w art. 110 i niezakończone przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są prowadzone przez Prezesa Urzędu.
Art. 165. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22a ustawy uchylanej
w art. 175 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 47 niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
Art. 166. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
staje się Prezesem Urzędu.
2. Osoba, która została powołana na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
na podstawie ustawy uchylanej w art. 175, pozostaje na stanowisku do czasu upływu kadencji, na którą
została powołana.
3. Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych powołany przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy staje się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zastępcą Prezesa Urzędu, o którym
mowa w art. 36 ust. 1.
Art. 167. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych staje się Urzędem.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pracownicy zatrudnieni w Biurze Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych stają się pracownikami Urzędu. Przepis art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 i 1000) stosuje się odpowiednio.
Art. 168. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mienie Skarbu Państwa będące we władaniu Biura
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych staje się mieniem będącym we władaniu Urzędu.
Art. 169. Należności i zobowiązania Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy stają się należnościami i zobowiązaniami Urzędu.
Art. 170. W przypadku gdy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych do dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy nie złoży sprawozdania, o którym mowa w art. 20 ustawy uchylanej w art. 175,
sprawozdanie składa Prezes Urzędu w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.
Art. 171. 1. W sprawach sądowych, sądowo-administracyjnych lub administracyjnych, wszczętych i
niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w których stroną lub uczestnikiem był
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stroną lub
uczestnikiem staje się Prezes Urzędu.
2. W sprawach sądowych, sądowo-administracyjnych lub administracyjnych, wszczętych i
niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w których stroną lub uczestnikiem było
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
stroną lub uczestnikiem staje się Urząd.
Art. 172. Prezes Urzędu wyda pierwszy komunikat, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1, w terminie 3
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 173. Tworzy się Radę.
Art. 174. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań
wynikających z niniejszej ustawy wynosi w roku:
1) 2018 - 19.639.000 złotych;
2) 2019 - 13.541.000 złotych;
3) 2020 - 13.860.000 złotych;
4) 2021 - 13.860.000 złotych;
5) 2022 - 13.860.000 złotych;
6) 2023 - 13.860.000 złotych;
7) 2024 - 13.860.000 złotych;
8) 2025 - 13.860.000 złotych;
9) 2026 - 13.860.000 złotych;
10) 2027 - 13.860.000 złotych.
2. Prezes Urzędu monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny
wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału.
3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy
maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku, gdy w okresie od początku roku
kalendarzowego do dnia dokonania ostatniej oceny, o której mowa w ust. 2, część limitu rocznego
przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o 10%, stosuje się
mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem
finansowym niniejszej ustawy.
4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, jest Prezes
Urzędu.
Rozdział 14
Przepisy końcowe
Art. 175. Traci moc ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723) z wyjątkiem art. 1, art. 2, art. 3 ust. 1, art. 4-7, art. 14-22,
art. 23-28, art. 31 oraz rozdziałów 4, 5 i 7, które zachowują moc w odniesieniu do przetwarzania danych
osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych,
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich
wydanych, kar porządkowych i środków przymusu w zakresie określonym w przepisach stanowiących
podstawę działania służb i organów uprawnionych do realizacji zadań w tym zakresie, w terminie do dnia
wejścia w życie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań
przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 89).
Art. 176. Ustawa wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
__________________
1)

Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).
2)
Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez
właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i

ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą
decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.
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Wprowadzenie
Właściwe funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych nie jest możliwe się bez
wykorzystywania danych osobowych. Wiąże się to z koniecznością prze-strzegania
przepisów o ochronie danych osobowych, które w Polsce obowią-zują już od
ponad dwudziestu lat. Od 25 maja 2018 r. wszystkie szkoły i placówki oświatowe
są związane nowymi przepisami unijnego, ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych1, zwanego dalej „RODO”. Zastąpiło ono dotychczasową ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych2. RODO bazując na istniejących wcześniej rozwiązaniach prawnych, z jednej
strony nakłada na szkoły i placówki oświatowe zupełnie nowe obowiązki, z drugiej zaś rezygnuje z części dotychczasowych wymogów, bądź je racjonalizuje.
Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował
niniej-szy poradnik, aby pomóc dyrektorom szkół i placówek oświatowych w zapewnieniu przestrzegania
nowych regulacji o ochronie danych osobowych. Poradnik jest kontynuacją materiału, który był wcześniej
publiko-wany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w ramach Programu
Edukacyjnego „Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna
skierowana do uczniów i nauczycieli”.
Poradnik zawiera zaktualizowane wskazówki, dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodzi-ców
lub opiekunów prawnych, nauczycieli, a także innych pracowników szkół i placówek oświatowych. W
opracowaniu wskazano podstawowe zasady, jakich dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powinni
przestrzegać, przetwarzając dane osobowe. Opisano też, jak przepisy RODO i sektorowych aktów prawnych
zastosować w konkretnych sytuacjach. Poradnik odnosi się przede wszystkim do publicznych szkół i placówek
oświatowych, jednakże w dużym stopniu może być też przydatny w pracy szkół i placówek niepublicznych3.

Jeśli uważają Państwo, że warto, by przedstawiony materiał został rozbudowany o inne zagadnienia, zachęcamy do ich zgłaszania na adres zas@uodo.gov.pl.

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwa-rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochro-nie danych).
2
Nowa ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
3 Wykorzystywane w poradniku pojęcie szkoła odnosi się również do przedszkola.

4

Spis treści
Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie ochrony danych osobowych

6

Pojęcie danych osobowych

6

Administrator

8

Podstawowe zasady ochrony danych osobowych

8

Obowiązki szkoły w zakresie ochrony danych osobowych

9

Legalność przetwarzania danych osobowych w szkole

10

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

12

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych

13

Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

13

Obowiązek szkoły - zgłaszanie naruszeń ochrony danych

14

Wyznaczenie inspektora ochrony danych

16

Przetwarzanie danych w imieniu administratora w ramach powierzenia przetwarzania danych

16

Monitoring wizyjny w szkołach

17

Przetwarzanie danych przez organ prowadzący szkołę

18

Pojęcie organu prowadzącego szkołę

18

Zadania organu prowadzącego

18

Sytuacje, w których organ prowadzący szkołę zgodnie z prawem ma dostęp do danych

19

Sytuacje, w których organ nie może mieć dostępu do danych

20

Przekazanie danych osobowych organowi prowadzącemu

21

Zagadnienia szczegółowe

22

Realizacja obowiązku informacyjnego przez szkołę w trakcie rekrutacji

22

Obowiązek informacyjny w kontekście zaproszenia na uroczystości i wydarzenia szkolne

25

Publikacja list uczniów przyjętych do szkoły

26

Przetwarzanie danych przez pielęgniarkę w szkole

26

Przetwarzanie danych uczniów w dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
27
Udzielanie informacji o uczniu osobom trzecim

28

Wykonywanie obowiązków służbowych przez nauczycieli poza szkołą

29

Informacja o zastępstwach

29

Wykorzystywanie adresów e-mail do kontaktu nauczyciela z rodzicami

30

Pozostawienie podpisanych podręczników w szkole

30

5
Karty dostępu w szkole

31

Wywieszanie danych osobowych uczniów na tablicach na terenie szkoły lub umieszczanie ich na stronie
internetowej
32
Przetwarzanie danych – konkursy, zdjęcia szkolne

33

Przetwarzanie danych uczniów na uroczystościach szkolnych

35

Pozyskiwanie przez podmioty zewnętrzne danych osobowych uczniów przy wykorzystaniu imiennych ankiet 36

Udostępnienie danych osobowych absolwentowi

37

E-dziennik

37

Część 1.

01

6

Obowiązki dyrektora szkoły w
zakresie ochrony danych osobowych
Szkoły oraz placówki oświatowe w swojej działalności wykorzystują dane osobowe uczniów, ich rodziców,
nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły oraz innych osób, np. zaproszonych gości na uroczystości
szkolne, innych członków rodziny dziecka. Oznacza to, że są one zobowiązane do stosowania przepisów
ogól-nego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

1.1

Pojęcie danych osobowych

Na wstępie należy wyjaśnić samo pojęcie danych osobowych. Według RODO, dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Osoba taka to osoba, którą
można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować np. na podstawie: imienia i nazwiska, cech fizycznych
albo genetycznych, a także szeregu innych właściwości. Do danych osobowych zalicza się również
informacje do-tyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to
osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie
identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy lub je-den bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

RODO stosuje się do przetwarzania danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo
zautomatyzowany oraz w przypadku przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany, np. w formie
tradycyjnej - papierowej, jeżeli dane stanowią lub mogą stanowić część zbioru. Przykładami takich zbiorów
danych w szkole są: dzien-niki lekcyjne, listy zatrudnionych pracowników, księga ewidencji dzieci, księga
uczniów, dzienniki zajęć w świetlicy, arkusze ocen ucznia, księgi arkuszy ocen, które są prowadzone
zarówno w systemie informatycz-nym, jak i przetwarzane tradycyjnie.
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Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-434/16 Nowak pojęcie danych osobowych obejmuje także pisemne odpowiedzi udzielone przez osobę przystępującą do egzaminu zawodowego i ewentualne naniesione przez egzaminatora komentarze odnoszące się do tych odpowiedzi.
Dane osobowe dzielą się na trzy kategorie:
a) dane tzw. zwykłe, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, numer
telefonu, wykonywany zawód, wizerunek, adres e-mail itp.,
b) szczególne kategorie danych osobowych (uprzednio zwane danymi wrażliwymi), wymienione w
art. 9 RODO ujawniające:
-

pochodzenie rasowe lub etniczne,

-

poglądy polityczne,

-

przekonania religijne lub światopoglądowe,

-

przynależność do związków zawodowych,

-

dane genetyczne,

-

dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej,

-

dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby,

c) dane dotyczące wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa wymienione w art. 10 rozporządzenia (uprzednio również zaliczane do danych
wraż-liwych).

Przetwarzanie danych wrażliwych wiąże się z koniecznością wypełnienia dodatkowych gwarancji ich
ochrony ujętych w art. 9 ust. 2 i art. 10 RODO.
RODO zabrania przetwarzania danych wrażliwych, o ile nie jest spełniona jedna z przesłanek wymienionych
w art. 9 ust. 2 RODO. Przetwarzanie danych o wyrokach skazujących i czynach zabronionych jest natomiast
możliwe jedynie po spełnieniu warunków wskazywanych w art. 10 RODO.
Na gruncie RODO katalog danych wrażliwych uległ zmianie. W szczególności został on poszerzony o dane
biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej.
Podkreślić także należy, że RODO odrębnie reguluje dane dotyczące wyroków skazujących oraz czynów zabronionych. O ich szczególnym statusie prawnym rozstrzyga w odrębnej regulacji, tj. w art. 10. RODO
dopusz-cza przetwarzanie takich danych osobowych na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 ust. 1,
jedynie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem
państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane
dotyczą. W szkołach i placówkach oświatowych przetwarzanie danych o karalności (zarówno o skazaniu, jak
i o braku skazania) jest dopuszczalne jeżeli przewidują to wprost przepisy prawa.
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1.2

Administrator

Kolejnym ważnym pojęciem, które należy zdefiniować jest pojęcie administratora, gdyż to przede
wszystkim na niego nakłada się obowiązki związane z ochroną danych osobowych. W świetle RODO może
nim być osoba fizyczna, osoba prawna, organ publiczny, jednostka organizacyjna i inne podmioty, które
decydują o celach i sposobach przetwarzania danych.
Często o tym, kto jest administratorem, decydują przepisy sektorowe np. dotyczące oświaty. I tak, status
administratora co do zasady przysługuje szkole lub placówce oświatowej.

Ważne!

Administratorem danych osobowych uczniów, ich rodziców, nauczycieli, pracowników

!

szkoły jest ten, kto decyduje o celach i sposobach przetwarzania tych danych, czyli szkoła, którą reprezentuje
dyrektor szkoły.

Należy jednak pamiętać, że to dyrektor szkoły reprezentujący administratora (tj. szkołę) ma zapewnić
zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, jak również to on ponosi odpowiedzialność za
działania wszyst-kich osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w jednostce. Nie należy
zapominać, że odpo-wiednie zarządzanie danymi osobowymi stanowi element odpowiedzialnego oraz
dobrego zarządzania pla-cówką. Ma to też istotny wpływ na budowanie odpowiednich relacji z uczniami
oraz ich rodzicami lub opie-kunami.

1.3

Podstawowe zasady ochrony danych osobowych

RODO wprowadza obowiązek przestrzegania następujących zasad ochrony danych osobowych,
zgodnie z którymi dane osobowe muszą być:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą
(zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość);
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (ograniczenie celu);
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane
(minimalizacja danych);
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, a dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, muszą być niezwłocznie usunięte lub sprostowane (prawidłowość);
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż
jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane (ograniczenie przechowywania);
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f)

przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym
ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową
utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub
organizacyj-nych (integralność i poufność).

Jednocześnie administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie powyższych zasad i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie (rozliczalność). Ta zasada kładzie nacisk na praktyczne aspekty wdrożenia RODO w
każdej jednostce poprzez wprowadzenie w praktyce odpowiednich procedur i innych działań zapewniających przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

1.4

Obowiązki szkoły w zakresie ochrony danych osobowych

Szkoła lub placówka oświatowa zobowiązana jest do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, w
tym m.in. do:






spełnienia względem osób, których dane dotyczą, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art.
13 i 14 RODO,



zabezpieczenia danych osobowych przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby dane te nie były udostępniane osobom nieupoważnionym oraz aby dane te były






chronione przed zniszczeniem albo utratą (np. poprzez szyfrowanie danych, pseudonimizację4, zapewnienie integralności i poufności danych),


respektowania praw osób, których dane są przetwarzane, np. udzielania informacji co do celów,
spo-sobów, źródeł, zakresu przetwarzania danych osobowych, spełniania żądań sprostowania,
uaktual-nienia albo uzupełnienia czy też czasowego wstrzymania ich przetwarzania,



wyznaczenia inspektora ochrony danych, co opisane zostało w art. 37 RODO. Szkoła powinna
opubli-kować dane inspektora ochrony danych i powiadomić o jego powołaniu organ nadzorczy,
czyli Pre-zesa UODO. RODO wymaga, by inspektor posiadał fachową wiedzę na temat prawa oraz
praktyki w zakresie ochrony danych. Jego stanowisko ma samodzielny i niezależny charakter.

Ważne!

!

4 Pseudonimizacja

W przeciwieństwie do poprzednio obowiązującego stanu prawnego RODO nie przewiduje
obowiązku zgłoszenia zbioru danych do rejestracji.

oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane doty-czą, bez
użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i
organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (art. 4 pkt 5 RODO).
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1.5

Legalność przetwarzania danych osobowych w szkole

Na gruncie RODO przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć każdą czynność wykonywaną na
danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, np.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie danych, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych.
Przetwarzanie danych osobowych zwykłych jest zgodne z prawem wyłącznie wtedy, gdy:









osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na ich przetwarzanie,



przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
lub jest konieczne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy,
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,






przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub
innej osoby fizycznej,
przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym,
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowa-nych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny cha-rakter wobec tych interesów mają interesy lub prawa i wolności osoby, której dane
dotyczą. Na prze-słankę prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub
osobę trzecią nie mogą się powołać organy publiczne w ramach wykonywania swoich zadań.

Ważne!

Każda z wyżej wymienionych przesłanek ma charakter autonomiczny i może stanowić samodzielną podstawę przetwarzania danych osobowych. W szkołach i placówkach oświatowych
najczęściej przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa. W takiej sytu-

!

acji nie ma konieczności wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą. O zgodę na
prze-twarzanie danych osobowych należy prosić jedynie wtedy, gdy nie istnieją inne
przesłanki przetwarzania danych.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, szkoła lub placówka oświatowa musi być w sta-nie
wykazać, że osoba, której dane dotyczą (lub w przypadku osób niepełnoletnich – jej opiekun prawny), wyraziła
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jeżeli oświadczenie zgody jest zawarte w pisem-nym
oświadczeniu, które dotyczy także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w spo-sób
pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i
prostym językiem. Bardzo ważne jest to, że zgoda może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
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wycofaniem. O możliwości wycofania zgody należy poinformować osobę, której dane dotyczą, zanim wyrazi
zgodę, a wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

Ważne!

„Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

!

Na szczególną uwagę zasługuje problematyka przetwarzania szczególnych kategorii danych. Przetwarzanie
ich jest co do zasady zabronione, aczkolwiek art. 9 ust. 2 RODO przewiduje zamknięty katalog przesłanek, a
spełnienie choć jednej uprawnia szkołę do przetwarzania tego rodzaju danych osobowych. W przypadku
szkoły będą to najczęściej:











udzielenie przez osobę, której dane dotyczą, lub przez jej opiekuna prawnego (w przypadku
niepełno letnich), wyraźnej zgody na przetwarzanie danych w konkretnym celu lub celach,



niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązków i wykonywania poszczególnych
praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia
socjal-nego i społecznego;



niezbędność przetwarzania danych do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą
lub innej osoby fizycznej, o ile osoba, której dane dotyczą jest niezdolna do wyrażenia zgody;



przetwarzanie danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane
do-tyczą;



niezbędność przetwarzania danych ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, o ile
przepisy nie naruszają istoty prawa do ochrony danych;
niezbędność przetwarzania danych do celów oceny zdolności pracownika do pracy;




niezbędność przetwarzania danych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań
naukowych, historycznych lub statystycznych.

Ważne!

Każda z przesłanek legalności przetwarzania szczególnych kategorii danych ma charakter

!

samodzielny. Spełnienie przynajmniej jednej z nich uprawnia administratora do ich prze-twarzania.

Szkoła, reprezentowana przez swojego dyrektora, przetwarza dane na podstawie przepisów odnoszących
się ściśle do funkcjonowania oświaty. Przede wszystkim są to:
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Prawo oświatowe5;
Karta Nauczyciela6;
ustawa o systemie oświaty7;
ustawa o systemie informacji oświatowej8;
ustawa o finansowaniu zadań oświatowych9;
rozporządzenia do ww. ustaw10.

Szkoła w ramach określonych tymi przepisami może przetwarzać dane osobowe: uczniów i ich opiekunów
prawnych (np. rodziców)11, nauczycieli12, innych niż nauczyciele pracowników pedagogicznych13, pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu
teryto-rialnego14, osób niebędących nauczycielami – asystentów nauczycieli15, wolontariuszy16 itp.

1.6

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

Jednym z obowiązków szkoły wynikającym z RODO jest właściwe zabezpieczenie danych osobowych. Szkoła
zobowiązana jest, zgodnie z art. 32 RODO, przy uwzględnieniu różnych czynników o charakterze
technicznym oraz organizacyjnym, zapewnić należyte bezpieczeństwo przetwarzanych danych oraz
prowadzić rejestr czyn-ności przetwarzania zgodnie z art. 30 RODO.
Przykładowe środki służące zabezpieczeniu danych to:






pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych,



zdolność do zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,



zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie
uszko-dzenia fizycznego lub technicznego,



regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych
mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

RODO nie zawiera szczegółowych wymogów dotyczących organizacyjnego i technicznego zabezpieczenia
da-nych osobowych, lecz określa jedynie ogólne zasady w tym zakresie. Środki te powinny być dostosowane
5

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).

6 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).
7 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457).
8 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159).
9 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203, ze zm.)

10

Np. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

11

Art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe w zw. z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji.
12
Art. 7 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.
13 Art. 7 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.
14 Art. 7 ustawy Prawo oświatowe w zw. z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260).
15 Art. 15 ustawy Prawo oświatowe w zw. z art. 22 i 94 pkt 9a i 9b ustawy Kodeks pracy.
16 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Z 2018 r. poz. 450).
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do zidentyfikowanych ryzyk w organizacji oraz uwzględniać aktualny stan wiedzy w tym zakresie. Publiczne
szkoły oraz publiczne placówki oświatowe powinny wziąć pod uwagę wymogi określone przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych17.

1.7

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych

Szkoła i placówka oświatowa jest zobowiązana prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania i
zabezpieczenia danych osobowych. Jednak w odróżnieniu od dotychczasowych przepisów RODO nie określa
wprost, jak należy udokumentować organizację przetwarzania i zarządzanie bezpieczeństwem przetwarzanych danych. Wymaga jednak, aby zastosowane środki bezpieczeństwa i wszystkie podejmowane w tym zakresie działania można było wykazać. RODO mówi jedynie ogólnie o wdrożeniu przez administratora odpowiednich polityk ochrony danych, jeżeli jest to proporcjonalne w stosunku do czynności przetwarzania.
RODO bardziej konkretnie wskazuje na: dokumentowanie przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony
danych, wprowadzenie procedury postępowania w razie naruszenia ochrony danych, czy prowadzenie
rejestru czyn-ności przetwarzania danych osobowych. Szkoły i placówki oświatowe dotąd opracowywały i
stosowały poli-tykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do
przetwarzania da-nych osobowych. Ta dokumentacja, po pewnych modyfikacjach, z powodzeniem może
być wykorzystana w celu stworzenia dokumentacji, której celem będzie wykazanie zgodności realizowanych
procesów przetwa-rzania z wymaganiami RODO.

1.8 Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

RODO przewiduje, że administratorzy mają obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania
danych osobowych. Art. 30 RODO wskazuje jego obligatoryjne elementy. Ze względu na charakter
przetwarzania da-nych osobowych przez szkoły i placówki oświatowe należy przyjąć, że mają one
obowiązek prowadzenia re-jestru czynności przetwarzania.
W celu ułatwienia realizacji tego zadania UODO przygotował szablony rejestru czynności przetwarzania
wraz z przykładami ich uzupełnienia oraz wyjaśnienia dotyczące sposobu realizacji tego obowiązku.
Przedstawionych szablonów rejestrów nie należy traktować jako jedynych prawidłowych wzorów. Ze względu na
różnorodność administratorów, sektorów, w których działają i procesów przetwarzania danych, które pro-wadzą
oraz innych czynników, w praktyce może występować wiele różnych modeli (struktur) rejestru czyn-ności.
Ważne, żeby w każdym przypadku administrator lub podmiot przetwarzający był w stanie przedstawić
17 T.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247.
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wymagane w art. 30 ust. 1 i 2 RODO elementy w odniesieniu do wszystkich prowadzonych procesów przetwarzania danych osobowych, w sposób czytelny i przejrzysty.
Przykładowy szablon rejestru czynności przetwarzania w szkole na gruncie RODO można znaleźć w
materiale dostępnym pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/123/214

1.9

Obowiązek szkoły - zgłaszanie naruszeń ochrony danych

Nowością w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym jest pojawienie się wynikającego z art. 33
RODO obowiązku zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych Prezesowi UODO.
Przez pojęcie naruszenia ochrony danych należy rozumieć naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny
sposób przetwarzanych (art. 4 pkt 12 RODO).
Aby zaistniało naruszenie muszą być spełnione łącznie trzy przesłanki:







naruszenie musi dotyczyć danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych przez podmiot, którego dotyczy naruszenie;
skutkiem naruszenia musi być zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do danych osobowych;
naruszenie jest skutkiem złamania zasad bezpieczeństwa danych.
Można wyróżnić trzy typy naruszenia ochrony danych osobowych:


naruszenie poufności – polega na ujawnieniu danych osobowych nieuprawnionej osobie;

Przykład: Przypadkowe wysłanie danych osobowych ucznia do niewłaściwego rodzica.


naruszenie dostępności – polega na trwałej utracie lub zniszczeniu danych osobowych;

Przykład I: Zgubienie lub kradzież nośnika zawierającego kopię danych kontaktowych rodziców.
Przykład II: Pracownik przypadkowo lub osoba nieupoważniona celowo usuwa dane z e-dziennika. Administrator próbuje odzyskać dane z kopii zapasowej, jednak jego działania nie przynoszą rezultatu.


naruszenie integralności – polega na zmianie treści danych osobowych w sposób nieautoryzowany.

Przykład: Pracownik szkoły przez pomyłkę zmienia nazwiska rodziców uczniów poprzez dopisanie litery „s”
na końcu każdego z nich.
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Ważne!

W przypadku naruszenia administrator danych osobowych niezwłocznie (w miarę możliwości nie później niż w terminie 72 godzin od stwierdzenie naruszenia) zgłasza je Pre-

!

zesowi UODO, chyba że jest mało prawdopodobne, żeby naruszenie powodowało uszczerbek w prawach
lub wolnościach osób fizycznych.

Zgłoszenie naruszenia organowi nadzorczemu powinno, co najmniej zawierać takie informacje, jak:







charakter naruszenia, w tym w miarę możliwości rodzaj danych oraz przybliżoną liczbę osób,
których naruszenie dotyczy,



imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu
kon-taktowego, od którego można uzyskać więcej informacji,
przewidywane konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych,




zastosowane lub proponowane środki w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w
tym środki służące zminimalizowaniu ewentualnych negatywnych skutków naruszenia.

Zgodnie z art. 34 pkt 1 RODO, jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę,
której dane dotyczą, o takim naruszeniu. Zatem administrator jest zobowiązany do zawiadomienia osoby,
której dane dotyczą, gdy spełnione zostaną łącznie dwie przesłanki:




dojdzie do naruszenia ochrony danych osobowych;



może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą.
Do takich przypadków należą sytuacje, w których naruszenie prowadzi do dyskryminacji, kradzieży
tożsamości, oszustwa, straty finansowej lub uszczerbku na reputacji. Jeżeli naruszenie dotyczy danych wrażliwych, można założyć, że jest prawdopodobne, iż takie naruszenie może prowadzić do
wskazanych wyżej szkód. Nie jest konieczne, aby wysokie ryzyko zmaterializowało się i by faktycznie
doszło do naruszenia praw lub wolności; dlatego nie ma znaczenia, czy ostatecznie ich naruszenie
nastąpi. Wystarczający jest fakt samego pojawienia się wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności.

RODO wymaga, aby osoby fizyczne zostały zawiadomione o naruszeniu ich danych „bez zbędnej zwłoki”. Oznacza
to, że administrator powinien zrealizować przedmiotowy obowiązek tak szybko, jak pozwalają na to okoliczności
danej sprawy. Należy przyjąć, że im poważniejsze jest ryzyko naruszenia praw lub wolności pod-miotu danych,
tym szybciej powinno nastąpić zawiadomienie, jak wskazuje motyw 86 RODO. Poinformowa-nie na czas osób
fizycznych o zaistniałym naruszeniu ma na celu umożliwienie im podjęcia niezbędnych dzia-łań zapobiegawczych
dla ochrony przed negatywnymi skutkami naruszenia. Jako przykład można wskazać wyciek haseł bankowych, w
przypadku którego reakcja banku powinna być natychmiastowa.
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1.10

Wyznaczenie inspektora ochrony danych

Co do zasady wyznaczenie inspektora ochrony danych (IOD) jest uprawnieniem administratora. Jednak
RODO wskazuje przypadki, w których istnieje obowiązek wyznaczenia IOD, w szczególności art. 37 ust. 1 lit.
a RODO wskazuje, że administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych,
zawsze gdy przetwarzania dokonują: organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie
sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości.
Na tej podstawie dyrektorzy szkół publicznych będących jednostkami budżetowymi zobowiązani są do wyznaczenia inspektora ochrony danych oraz zawiadomienia o tym Prezesa UODO. Inspektorem ochrony danych może być osoba zatrudniona w szkole lub osoba wykonująca zadania na podstawie umowy o
świadcze-nie usług. Inspektor ochrony danych osobowych może wykonywać inne zadania i obowiązki,
jednakże admi-nistrator musi zapewnić, żeby takie zadania lub obowiązki nie powodowały konfliktu
interesów (art. 38 ust. 6 RODO).
Jeżeli administrator lub podmiot przetwarzający są organem lub podmiotem publicznym, dla kilku takich organów lub podmiotów można wyznaczyć - z uwzględnieniem ich struktury organizacyjnej i wielkości – jednego inspektora ochrony danych osobowych.
RODO podkreśla, że inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w
szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania zadań, o których mowa w art. 39 RODO. Przenosząc powyższe wskazówki na potrzeby
niniejszego opracowania wskazać należy, że powołany w szkole inspektor ochrony danych powinien odzna-czać
się wiedzą na temat prawa i praktyk w zakresie RODO, pozostałych przepisów unijnych oraz krajowych przepisów
odnoszących się do ochrony danych osobowych, wiedzą w obszarze działania administratora (w tym przypadku
systemu oświaty) i znajomością procedur administracyjnych oraz funkcjonowania jednostki. Ponadto inspektor
ochrony danych powinien posiadać odpowiednią wiedzę na temat procesów przetwarza-nia danych, systemów
informatycznych oraz zabezpieczeń stosowanych w szkole.

Co istotne w zakresie wykonywania swoich zadań określonych w RODO inspektor nie może otrzymywać instrukcji w zakresie sposobu działania, podjęcia środków zaradczych czy też osiągnięcia określonego celu. Inspektor za wykonywanie swoich zadań nie może być odwoływany ani karany przez administratora lub podmiot przetwarzający.

1.11 Przetwarzanie danych w imieniu administratora w ramach powierzenia
przetwarzania danych

W działalności szkół niejednokrotnie dochodzi do udostępnienia danych osobowych innym podmiotom (określanym zgodnie z RODO, jako podmioty przetwarzające) w związku ze zleceniem realizacji określonych zadań,
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np. prowadzenia obsługi dzienników elektronicznych, czy całego systemu monitoringu zainstalowanego w
danej szkole. Zgodnie z art. 4 pkt 8 RODO, podmiotem przetwarzającym może być osoba fizyczna lub
prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu
administratora. Szczegółowe uregulowanie tego stosunku zawiera art. 28 RODO. Szkoła, jako administrator,
może powierzyć wykonanie takiej usługi podmiotom, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło
prawa osób, których dane dotyczą.
Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się przede wszystkim na podstawie umowy określającej:
a) przedmiot i czas trwania przetwarzania,
b) charakter i cel przetwarzania,
c) rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą,
d) obowiązki i prawa administratora.
Ponadto podmiot, któremu administrator danych powierzył ich przetwarzanie, odpowiada wobec administratora danych za przetwarzanie danych niezgodnie z zawartą umową. Zawarcie takiej umowy nie zmienia
statusu ich administratora - jest on w dalszym ciągu odpowiedzialny za ich prawidłowe przetwarzanie. Odnosi się to również do sytuacji ustawowego powierzenia przetwarzania danych, np., gdy obsługę
administra-cyjną, czy księgową pełni jednostka powołana przez organ prowadzący.

1.12

Monitoring wizyjny w szkołach

Monitoring wizyjny jest inwazyjną formą przetwarzania danych osobowych. Dlatego administrator
powinien szczególnie wnikliwie przeanalizować potrzebę jego stosowania. Szkoły są związane zasadami
przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego wynikającymi z RODO oraz przepisów
bezpośrednio odnoszących się do działalności oświatowej (w szczególności nowych przepisów Prawa
oświatowego18). Od 25 maja 2018 r. na szkoły zostały nałożone nowe obowiązki związane z
funkcjonowaniem w nich monitoringu wizyjnego. Wszystkie szkoły i placówki muszą się do nich
dostosować, nawet jeżeli systemy monitoringu wi-zyjnego były w nich prowadzone wcześniej.
Więcej informacji na temat monitoringu wizyjnego znajduje się we wskazówkach Prezesa UODO
dostępnych pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/138/35419.
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Art. 108a ustawy Prawo oświatowe

Wstępna wersja Wskazówek Prezesa UODO dotyczących monitoringu wizyjnego została poddana konsultacjom społecznym, w wyniku których
przygotowano wersję ostateczną tego dokumentu.

Część 2.

02
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Przetwarzanie danych przez
organ prowadzący szkołę
Szkoły co do zasady mogą przetwarzać dane osobowe w ramach realizacji zadań wynikających z przepisów
oświatowych20. Szkoły są również uprawnione do przekazywania zebranych przez siebie danych organom je
prowadzącym, gdy wiąże się to z wykonywaniem przez nie swoich kompetencji lub obowiązków określonych
tymi przepisami prawa. W takiej sytuacji przesłanką legalności przetwarzania tych danych będzie art. 6 ust.
1 lit. c lub lit. e RODO.

2.1

Pojęcie organu prowadzącego szkołę

Organem prowadzącym szkołę może być minister, jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo), inne osoby prawne i fizyczne21.

2.2

Zadania organu prowadzącego

Organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę należy
w szczególności22:






zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki,



zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,



wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,

20

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457), ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z
2018 r., poz. 996), ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2018 r., poz. 917).
21
Art. 3 pkt 5 ustawy o systemie oświaty w zw. z art. 4 pkt 16 ustawy Prawo oświatowe.
22 Art. 10 ust. 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe.
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wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz
wykonywania innych zadań statutowych,



zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wyko-
nywania czynności, o których mowa w ustawie o rachunkowości23 i obsługi organizacyjnej szkoły (nie
dotyczy to organów prowadzących szkoły, które na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy o
rachunkowości, nie są obowiązane do stosowania zasad rachunkowości określonych tą ustawą),

 wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły.

Zadania organu prowadzącego szkołę w samorządach terytorialnych sprawują: wójt (burmistrz, prezydent
miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa, rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa, starosta,
marszałek województwa24.

W odniesieniu do osób prawnych, np. stowarzyszeń, zadania organu prowadzącego szkołę sprawują ich zarządy (organy wykonawcze).





2.3

Sytuacje, w których organ prowadzący szkołę zgodnie z prawem ma
dostęp do danych




Organ prowadzący szkołę ma dostęp (a szkoła mu ten dostęp zapewnia) do danych osobowych przetwarzanych w szkole w związku z realizacją swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa.




Ważne!


!

Dostęp organu prowadzącego do danych osobowych musi być adekwatny do celu przetwarzania
danych, co oznacza, że zakres udostępnianych danych musi być odpowiedni (bez nadmiaru) do celu
przetwarzania (zasada minimalizacji danych)





Organ prowadzący szkołę ma prawo dostępu - na potrzeby kontroli - do objętej zakresem kontroli
dokumen-tacji będącej w posiadaniu szkoły. W takiej sytuacji organ ten będzie odrębnym administratorem
danych oso-bowych przetwarzanych w związku z kontrolą od szkoły lub placówki. Osoba kontrolująca
powinna mieć upo-ważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie przeprowadzenia kontroli,
nadane przez organ prowadzący25.
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Art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650).

24 Art. 29 ustawy Prawo oświatowe.
25 Art. 29 i 32 ust. 4 RODO.
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Jeżeli organ prowadzący szkołę zapewnia jej obsługę administracyjną, prawną, czy finansową, to szkoła,
jako administrator danych, udostępnia dane w ramach powierzenia przetwarzania danych tylko w zakresie
nie-zbędnym do realizacji tego celu oraz po spełnieniu wymogów określonych w art. 28 RODO.

Ważne!
Przed udostępnieniem danych organowi prowadzącemu, np. na potrzeby kontroli, szkoła powinna

!

wiedzieć, jakie dane ma udostępnić oraz rozważyć, czy żądany przez organ prowadzący zakres danych nie jest zbyt
szeroki w stosunku do celu kontroli.

Organ prowadzący szkołę ma dostęp do danych osobowych nauczycieli (tj. imion, nazwisk, stopni awansów
zawodowych, kwalifikacji poszczególnych nauczycieli oraz rodzajów prowadzonych przez nich zajęć, w tym
liczby godzin tych zajęć), zawartych w arkuszu organizacyjnym szkoły26. Arkusz organizacyjny szkoły jest zatwierdzany przez organ prowadzący i stanowi informację publiczną27.

2.4

Sytuacje, w których organ nie może mieć dostępu do danych

Organ prowadzący szkołę nie może mieć dostępu do danych zawartych w aktach osobowych: nauczycieli,
innych niż nauczyciele pracowników pedagogicznych, osób niebędących nauczycielami – np. asystentów nauczycieli (w kontekście zwierzchnictwa służbowego dyrektora szkoły). To dyrektor szkoły ma prawo dostępu
do danych pracowniczych z akt osobowych ww. osób, ponieważ wykonuje w stosunku do tych osób
obowiązki pracodawcy. Organ prowadzący szkołę ma dostęp wyłącznie do danych dyrektora szkoły
(zawartych w jego aktach osobowych), w związku z wykonywaniem czynności w sprawach z zakresu prawa
pracy w stosunku do dyrektora.

Ważne!

!

Organ prowadzący szkołę nie powinien mieć dostępu do danych uczniów (i ich rodzin) zawartych w dokumentacji prowadzonej przez szkołę, które odnoszą się do indywidualnych
problemów psychologicznych, czy pedagogicznych uczniów.

26 Art. 110 ustawy Prawo oświatowe w zw. z § 17 rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649).
Art. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330).

27
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2.5

Przekazanie danych osobowych organowi prowadzącemu

Szkoła może przekazywać gromadzone przez siebie dane osobowe w postaci papierowej lub elektronicznej
organowi prowadzącemu, jeżeli takie działanie ma odpowiednią podstawę prawną oraz spełnione zostały
wymogi bezpieczeństwa danych osobowych28. Organ prowadzący jest obowiązany przetwarzać pozyskane
od szkoły dane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

28

Art. 32 RODO.

Część 3.

03
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Zagadnienia szczegółowe
W niniejszej części zostały omówione wybrane zagadnienia dotyczące różnych aspektów przetwarzania
danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.

3.1

Realizacja obowiązku informacyjnego przez szkołę w trakcie rekrutacji

Przepisy prawa oświatowego regulują zagadnienie realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie przyjmuje się odpowiednio do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych placówek oraz do klas I szkół wszystkich typów oraz klas wstępnych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Do klasy I publicznej szkoły
podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w obwodzie przyjmuje się z urzędu.
W toku postępowania rekrutacyjnego lub zgłaszania dziecka do szkoły lub placówki rodzice zobowiązani są
do dopełnienia wynikających z przepisów czynności. Prawo oświatowe w art. 150 i 151 wskazuje wprost na
treść wniosku i niezbędne załączniki oraz na treść zgłoszenia. Przepisy wskazują m.in. na konieczność
podania danych osobowych kandydata, takich jak: imię, nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, adres
zamieszkania jak również przewidują konieczność dołączenia w określonych przypadkach np.
prawomocnego wyroku sądu ro-dzinnego orzekającego rozwód lub separację lub aktu zgonu oraz
oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem, oświadczenia o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata - jeżeli organ prowadzący określił
kryterium dochodu na osobę w rodzinie kan-dydata.
Należy zatem zwrócić uwagę, że w toku postępowania rekrutacyjnego gromadzone są liczne dane osobowe
kandydata do szkoły, a w przypadku kandydata niepełnoletniego, także dane jego rodziców.
Tym samym należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność przestrzegania przez szkoły obowiązków
wyni-kających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Na etapie pozyskiwania danych
osobowych, szczególne znaczenie ma konieczność spełnienia przez szkoły obowiązku informacyjnego.
Dotyczy to postę-powania rekrutacyjnego do wszystkich szkół i placówek.
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Ważne!

!

Obowiązek informacyjny na gruncie przepisów RODO to obowiązek przekazania oso-bie,
której dane dotyczą, informacji na temat przetwarzania danych osobowych. Rea-lizacja
obowiązku informacyjnego oraz zapewnienie zgodności z prawem przetwarza-

nia danych osobowych spoczywa na szkole.

Informowanie osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu ich danych, stanowi jeden z podstawowych
obo-wiązków administratora określonych w art. 13 i 14 RODO.
RODO wyróżnia dwie sytuacje, w których może mieć miejsce zbieranie danych osobowych:





zbieranie danych od osoby, której dane dotyczą (tzw. pierwotne gromadzenie danych osobowych, o
którym mowa w art. 13 RODO),



zbieranie danych nie od osoby, której dane dotyczą (tzw. wtórne gromadzenie danych osobowych,
o którym mowa w art. 14 RODO).

W tym miejscu należy również podkreślić, że przepisy RODO przewidują możliwość zwolnienia z obowiązku
informacyjnego. Kwestia ta została odmiennie uregulowana w zależności od tego, czy mamy do czynienia z
pierwotnym czy z wtórnym pozyskiwaniem danych.
W przypadku pierwotnego pozyskiwania danych, ustawodawca przewidział zwolnienie z obowiązku
informa-cyjnego wyłącznie w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już informacjami.
W przypadku wtórnego pozyskiwania danych, RODO wymienia cztery przypadki, w których administrator
jest zwolniony z obowiązku informacyjnego. Są to sytuacje, gdy:






osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami,



udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku; w szczególności w przypadku przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym,
do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, lub o ile spełnienie tego
obowiązku, może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania. W takich przypadkach administrator musi podjąć odpowiednie środki, by chronić prawa i wolności oraz
prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, w tym udostępnia informacje publicznie,



pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,



dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej
przewidzianym w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy.



Zarówno w przypadku zgłoszenia, jak i wniosku o przyjęcie do szkoły, co do zasady mamy do czynienia ze
zbieraniem danych osobowych od osoby, której dane dotyczą. W świetle przepisów RODO w takim
przypadku istnieje obowiązek informacyjny. Sposób jego spełnienia jest dowolny, ale należy pamiętać, że
trzeba go speł-nić podczas pozyskiwania danych osobowych.
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Art. 152 Prawa oświatowego uprawnia organy prowadzące szkoły publiczne do określenia wzoru wniosku
lub zgłoszenia. Niejednokrotnie na proponowanych przez organy prowadzące dotychczasowych wzorach zawarte są informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Prawidłową praktyką, zgodną z aktualnie
obowiązującymi przepisami, będzie zatem np. dołączanie odpowiedniej klauzuli informacyjnej bezpośrednio
do wzoru wniosku czy zgłoszenia lub jako załącznika w postaci elektronicznej
Sporządzenie wzoru wniosku lub zgłoszenia nie jest jednak obowiązkiem organu prowadzącego. Zatem w
przypadku, gdy nie został sporządzony taki wzór lub kandydat do szkoły czy jego opiekun prawny nie zdecydował się skorzystać ze wzoru, klauzula informacyjna powinna być wręczana podczas składania dokumentów.
Przepisy Prawa oświatowego uprawniają do przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego z wykorzystaniem systemów informatycznych. W takiej sytuacji możliwe jest sporządzenie formularza elektronicznego
zawierającego odpowiednią klauzulę informacyjną, co stanowić będzie niezbędny element formularza.
Oczywisty wydaje się fakt, że realizacja obowiązku informacyjnego powinna odbywać się poprzez
doręczanie prawidłowej klauzuli odpowiednio pełnoletnim kandydatom do szkół lub opiekunom prawnym
działającym w imieniu kandydatów niepełnoletnich.
Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W takiej sytuacji w
świetle tych przepisów wierzycielem obowiązku jest:





w przypadku obowiązku szkolnego - dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie
dziecko mieszka,



w przypadku obowiązku nauki - organ gminy (jej organ wykonawczy, tj. wójt, burmistrz, prezydent
miasta).

Natomiast organem egzekucyjnym w zakresie wszystkich obowiązków edukacyjnych jest wójt, burmistrz lub
prezydent miasta.
Organ gminy jest organem odpowiedzialnym za przekazanie dyrektorom szkół obwodowych informacji o
dzieciach i młodzieży zamieszkałych w gminie, sporządzanych na podstawie ewidencji ludności. Dyrektor
obwodowej szkoły podstawowej jest organem kontrolującym spełnienie obowiązku szkolnego. Jest on
zobo-wiązany do prowadzenia księgi ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu.
Mając na uwadze powyższe w kontekście uregulowanego w RODO obowiązku informacyjnego wskazać należy, że w wyniku realizacji tego obowiązku, dyrektor szkoły pozyskuje dane osobowe nie od osoby, której
dane dotyczą. Mając na uwadze, że przekazywanie powyższych danych wynika wprost z przepisów Prawa
oświatowego (art. 41 i 42) uznać należy, że szkoła nie musi informować o pozyskaniu danych z gminy. Natomiast na etapie prowadzenia rekrutacji, gdy do szkoły zgłaszają się kandydaci, obowiązek informacyjny musi
być spełniony niezależnie od tego czy mieszkają oni w obwodzie szkoły, czy też poza nim.

Ważne!

Obowiązek informacyjny należy spełnić w sposób jasny, przejrzysty i łatwo dostępny dla
osoby, której dane dotyczą. Należy unikać języka prawniczego i dostosować treść do

!

odbiorcy. Realizacja obowiązku informacyjnego wymaga analizy wszystkich kanałów ko-munikacji między
szkołą a różnymi osobami, których dane dotyczą.
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Ważne!

W zależności od sposobu zbierania danych szkoła może w różny sposób spełniać obowiązek informacyjny. Nota informacyjna może być umieszczona w formularzu, wywieszona w miejscu, gdzie osoby, których dane dotyczą podają swoje dane.

!

3.2

W wielu sytuacjach, by zapewnić większą przejrzystość, można skorzystać z warstwowych
spo-sobów informowania. W pierwszej kolejności przekazuje się tylko podstawowe
informacje, umożliwiając osobie, której dane dotyczą, łatwe zapoznanie się z pełną
informacją wymaganą przez RODO.

Obowiązek informacyjny w kontekście zaproszenia na uroczystości
i wydarzenia szkolne

W ramach prowadzonej działalności edukacyjnej i wychowawczej, szkoły organizują liczne uroczystości i wydarzenia, jak np. koncerty, przedstawienia. Niejednokrotnie na udział w tego typu wydarzeniach zapraszani
są szczególni goście. Kluczową kwestią w tej sytuacji jest decyzja, w jaki sposób zapewnić takim osobom
prawo do informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych, bez konieczności dołączania do zaproszeń dodatkowych kart zawierających pełną treść obowiązku informacyjnego. Rozwiązaniem w takim przypadku
wy-daje się być tzw. warstwowe przekazywanie informacji.

Warstwowe przekazywanie informacji polega na wskazaniu osobie, której dane dotyczą, jedynie najistotniejszych elementów wynikających z art. 13 lub 14 RODO (np. kto jest administratorem, w jakim celu dane są
przetwarzane), odsyłając jednocześnie do pełnej treści obowiązku informacyjnego, np. na konkretnej stronie
internetowej. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne w przypadku, gdy administrator z uwagi na kontekst przetwarzania danych oraz narzędzia komunikacji nie ma możliwości, żeby wykonać w pełni obowiązek informa-cyjny
lub byłoby to utrudnione. Z uwagi na powyższe wydaje się, że w przypadku kierowania zaproszeń na uroczystości
odbywające się w szkole dopuszczalne jest warstwowe przekazywanie informacji.

Ważne!

W zależności od tego, kogo zapraszamy i jakie jest źródło danych osobowych gościa, w

!

każdym indywidualnym przypadku należy rozważyć konieczność i sposób wypełnienia
obowiązku informacyjnego.
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3.3

Publikacja list uczniów przyjętych do szkoły

Szkoły i placówki publikują listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i
nie-przyjętych w swojej siedzibie. Wynika to wprost z art. 157 ust. 2 pkt 2 i art. 158 ust. 1, 3 i 4 ustawy
Prawo oświatowe. Szkoły i placówki zostały więc zobowiązane do podania do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, publicznej innej
formy wy-chowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki listy zawierającej imiona i
nazwiska kan-dydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu, przyjęciu albo
nieprzyjęciu kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole
podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki,
na zajęcia w publicznej pla-cówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach
pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Listy powinny zawierać imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabe-tycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
Publikacja jest ograniczona w czasie – zgodnie z art. 158 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe.
Uznać zatem należy, że polski prawodawca wprost zdecydował, w jakim zakresie oraz w jaki sposób
powinny zostać opublikowane listy uczniów. Zatem publikowanie wyników procesu rekrutacyjnego na
stronie inter-netowej szkoły jest niedopuszczalne, niezależnie od tego, czy na taką publikację wyraził zgodę
uczeń lub opie-kun prawny ucznia.

3.4

Przetwarzanie danych przez pielęgniarkę w szkole

Zgodnie z przepisami prawa uczniowie są w szkole objęci podstawową opieką zdrowotną. Jej realizacja odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy podmiotem leczniczym i szkołą oraz umowy o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między podmiotem leczniczym i Narodowym Funduszem
Zdrowia. Zasady funkcjonowania gabinetu profilaktyki zdrowotnej zostały szczegółowo uregulowane w
prze-pisach prawa. Należy wskazać, że pielęgniarka lub higienistka szkolna nie jest pracownikiem szkoły
oraz nie jest podległa służbowo dyrektorowi szkoły. Na dyrektorze ciąży obowiązek zapewnienia uczniom
dostępu do gabinetu profilaktyki zdrowotnej (zawarcie umowy i zapewnienie miejsca). Poza kompetencją
dyrektorów szkoły są natomiast kwestie samego świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, jak i zasady
postępowania z dokumentacją tworzoną w wyniku jej świadczenia.
Obowiązek właściwego przechowywania dokumentacji medycznej ciąży na podmiocie leczniczym świadczą-cym
opiekę zdrowotną w szkole. Zasady obchodzenia się z tego typu dokumentacją określają zwłaszcza prze-pisy
ustawy o prawach pacjenta oraz rozporządzeń wykonawczych. W związku z niezależnością świadczenia opieki
zdrowotnej, zarówno szkołę, jak i podmiot leczniczy należy traktować jako odrębnych administratorów danych,
którzy sami, każdy w swoim zakresie i celu, określają sposoby przetwarzania danych osobowych.

Dokumentacja medyczna uczniów jest przechowywana w gabinecie profilaktyki zdrowotnej znajdującym się
w szkole przez okres pobierania przez niego nauki w danej szkole. W przypadku zmiany szkoły, tak zebraną
dokumentację medyczną powinni odebrać opiekunowie prawni lub faktyczni ucznia celem przekazania jej
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nowej szkole. Natomiast gdy uczeń kończy edukację, pielęgniarka lub higienistka szkolna przekazuje dokumentację lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, który sprawuje opiekę zdrowotną nad uczniem na
pod-stawie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarzowi rodzinnemu). W
przypadku np. zaprzestania wykonywania działalności leczniczej, podmiot udzielający świadczeń
zdrowotnych przekazuje dokumentację medyczną podmiotowi przejmującemu jego zadania. Powinno to
nastąpić w sposób zapew-niający zabezpieczenie jej przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą oraz
dostępem osób nieuprawnio-nych.

3.5

Przetwarzanie danych uczniów w dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Dokumentowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach regulują przepisy ustawy –
Prawo oświatowe oraz akty wykonawcze29.
Publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, publiczne szkoły oraz publiczne
placówki udzielają uczniom uczęszczającym do tych przedszkoli, szkół i placówek, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą organizuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki.
Specjaliści, którzy udzielają uczniom tej pomocy, prowadzą dokumentację w formie dzienników zajęć. Po-nadto
w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka, ucznia, czy uczestnika objętego pomocą psychologicznopedagogiczną, placówki gromadzą dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w
szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza
oraz innego specjalistę, a także gromadzą indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci są prowadzone w związku z realizacją
przez szkoły swoich systemowych zadań. Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej
ucz-niowi stanowi część dokumentacji przebiegu nauczania i zawiera dane osobowe, w tym dane
szczególnie chronione. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest uregulowane przepisami
prawa. Z tego względu spełnione są przesłanki określone w art. 6 i art. 9 RODO.
Należy zaznaczyć, że pojęcie dokumentacji nie jest tożsame z pojęciem danych osobowych. RODO w art. 15
wprowadziło prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą. Zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO, administrator, w przypadku szkoły – reprezentujący ją dyrektor, dostarcza (na wniosek) osobie, której dane doty-czą,
kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Osoba, której dane dotyczą, nie jest uprawniona do
żądania innych niż dotyczących jej danych. Uprawnienie przewidziane w art. 15 ust. 3 RODO, dotyczące
możliwości pozyskania kopii danych ma, jako jedno z najważniejszych praw podmiotu danych, charakter gwarancyjny i kontrolny, pozwalający np. na zweryfikowanie zgodności przetwarzania danych z prawem.

29 Rozporządzenie

z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszko-lach,
szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591) oraz rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z

2014 r. poz. 1170)
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3.6

Udzielanie informacji o uczniu osobom trzecim

W przypadku dzieci w wieku szkolnym dość często zdarza się, że podczas nieobecności rodziców, opiekę nad nimi
sprawują dziadkowie lub rodzeństwo. Przyjętą dobrą praktyką jest zgłaszanie przez opiekunów praw-nych osoby
lub osób, które mogą pozyskiwać informacje o dziecku, gdy opiekun prawny nie jest dostępny.

Każdorazowe udostępnienie danych dotyczących ucznia innym podmiotom trzecim musi mieć podstawę w
obowiązujących przepisach prawa, na które powinny się one powołać. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, przetwarzanie (w tym udostępnianie) jest dozwolone, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Zakres udostępnianych danych osobowych nie powinien
być szerszy niż jest to niezbędne do realizacji zadań nałożonych przepisami prawa na podmiot wnioskujący
o udostępnienie danych.

Udzielanie informacji przez telefon
Przy przetwarzaniu danych osobowych zawsze należy wziąć pod uwagę to, czy przetwarzanie danych osobowych wiąże się lub może wiązać się z naruszeniem praw lub dóbr tej osoby. Najważniejsze jest zidentyfiko-wanie
dzwoniącego oraz ustalenie, czy jest on uprawniony do pozyskania informacji o dziecku. Należy bo-wiem
pamiętać, że szkoła jest zobowiązana zapewnić, aby dane nie były udostępniane osobom nieupoważ-nionym.
Dlatego w takich sytuacjach ważne jest dążenie do potwierdzenie, że osoba dzwoniąca jest tą, za którą się
podaje. Informacjami służącymi do weryfikacji dzwoniącego może być np. imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka,
imiona rodziców, w co dziecko jest ubrane, w której jest klasie, nazwisko wychowawcy itp.

W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby usiłującej pozyskać informacje dotyczące dziecka,
powinno się odmówić ich udzielenia, ewentualnie podać informacje ogólne lub odesłać do informacji
opublikowanych np. na stronie szkoły.

Udzielanie informacji przez telefon w sytuacjach nagłych
Szkoły powinny być przygotowane na to, by w nagłych sytuacjach móc skontaktować się z rodzicem lub
opie-kunem prawnym ucznia tak, aby móc przekazywać lub pozyskiwać niezbędne informacje. Dzięki temu
nie powinno dochodzić do sytuacji, w której odmawia się prawnemu opiekunowi lub osobie upoważnionej
udzie-lenia informacji o nagłym zdarzeniu czy zaistniałym niebezpieczeństwie dotyczącym dziecka.
W sytuacjach kryzysowych zazwyczaj nie ma potrzeby udzielania szczegółowych informacji o stanie zdrowia.
Wystarczającymi informacjami przekazywanymi przez telefon może być np. wskazanie, gdzie obecnie znajduje się dziecko, miejsce zdarzenia, rodzaj zdarzenia. Udostępnienie informacji o przebywaniu dziecka w
szpi-talu będzie miało oparcie w przesłance określonej w art. 9 ust. 2 lit. c RODO – tj. jest niezbędne do
ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane
dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody. Konieczna jest jednak ostrożność, komu
udziela się ta-kich informacji.
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3.7

Wykonywanie obowiązków służbowych przez nauczycieli poza szkołą

Bardzo ważnym obowiązkiem ciążącym na szkole, jako administratorze danych, jest właściwe
zabezpieczenie danych osobowych. Zgodnie z art. 32 RODO, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt
wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator i podmiot
przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień
bezpieczeństwa odpowiada-jący temu ryzyku. Obowiązek ten wiąże się z podjęciem działań technicznych
oraz organizacyjnych. Jednocze-śnie – jak pokazuje praktyka - odpowiednie zabezpieczenie danych nie
wymaga wdrożenia wyrafinowanych środków technicznych. Niejednokrotnie wystarczające jest
zastosowanie środków technicznych, które są po-wszechnie dostępne, jak również środków
organizacyjnych w dużej mierze będących wyrazem zdrowego roz-sądku.
Wynoszenie do domu przez nauczycieli arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych czy klasówek stwarza ryzyko
naruszenia ochrony danych osobowych poprzez ich utratę, zniszczenie, zmianę treści, uszkodzenie czy też
udostępnienie osobom nieupoważnionym (chociażby innym domownikom).

Ważne!

W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą administratora, należy w
każdym przypadku rozważyć możliwości odpowiedniego zabezpieczenia danych osobo-

!

3.8

wych, uwzględniając stopień ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych i ewentualnie
wdrożyć odpowiednie środki minimalizujące to ryzyko lub zrezygnować z tego rodzaju praktyki.

Informacja o zastępstwach

Dyrektor, wykonując swoje obowiązki w zakresie właściwej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, powinien organizować zastępstwa doraźne za nieobecnego nauczyciela oraz informo-wać
nauczycieli, uczniów i ich rodziców o takich zastępstwach. Dyrektor może udostępnić informacje o za-stępstwach
w pokoju nauczycielskim, jeżeli zostało to przewidziane w regulaminie przydzielania i organizo-wania zastępstw
doraźnych za nieobecnych nauczycieli stworzonym na podstawie ustawy Karta Nauczy-ciela30. W tym miejscu
wskazać należy, że szkoła powinna przetwarzać dane zgodnie z zasadą minimalizacji, tj. dane powinny być
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (art. 5 ust. 1
pkt c RODO). Ponadto wskazać należy, że szkoła może przetwarzać (udostępniać)
30 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).

30
dane osobowe nauczycieli, jeśli dane te nie dotyczą prywatnej sfery jego życia, także bez zgody osoby,
której one dotyczą, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Z tego powodu
przekazanie informacji o zastępstwie uczniom i ich rodzicom (imię i nazwisko nauczyciela zastępującego)
będzie zgodne z przepisami, ale dodatkowa informacja – np. o stanie zdrowia nauczyciela zastępowanego –
nie będzie już zgodna z zasadą minimalizacji.

3.9

Wykorzystywanie adresów e-mail do kontaktu nauczyciela z rodzicami

Szkoła może wykorzystywać adresy e-mail do kontaktu z rodzicami, jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.
Wyko-rzystując pocztę elektroniczną do kontaktów z rodzicami, szkoła powinna - zgodnie art. 32 RODO wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiedni
do ryzyka. Niemniej należy pamiętać, że istnieją bezpieczniejsze kanały komunikacji z rodzicami, np. poprzez
usługę e-dziennika.

Ważne!

Nauczyciele do e-mailowego kontaktu z rodzicami powinni korzystać ze służbowych adresów e-mail oraz odpowiednio zabezpieczać dane osobowe udostępniane w przesyłanych
!

3.10

wiadomościach. Nauczyciele nie powinni być zmuszani przez dyrektorów do
wykorzystywa-nia w tym celu prywatnego e-maila.

Pozostawienie podpisanych podręczników w szkole

Uczniowie mogą pozostawiać w szkole podręczniki, biorąc pod uwagę, że są one podpisane imieniem i nazwiskiem. Należy jednak pamiętać, że administratorem danych osobowych ucznia jest szkoła i to na niej spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych przed ich dostępem przez osoby nieuprawnione. Jeżeli zatem szkoła przewiduje możliwość pozostawiania przez uczniów podręczników w szkole, to
zgodnie z art. 24 ust. 1 RODO uwzględniając ryzyko naruszenia praw lub wolności uczniów o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, musi wdrożyć właściwe środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO. Zabezpieczenia powinny zapobiegać dostępowi do danych przez osobę
nieuprawnioną, a także chronić dane przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
Przykładem zabezpieczenia danych, które znajdują się m.in. na podręcznikach czy też innych przyborach
szkolnych, jest możliwość korzystania przez uczniów z indywidualnych szafek, które są zamykane na klucz lub
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za pomocą szyfru, który ustala indywidualnie uczeń. W przypadku bardzo małych dzieci dobrym rozwiązaniem jest przechowywanie książek i innych artykułów szkolnych w sali lekcyjnej w specjalnej szafce, która
po zakończeniu zajęć jest zamykana przez nauczyciela i osoby trzecie korzystające z takiej sali nie mają
dostępu do tych danych.

3.11

Karty dostępu w szkole

Co natomiast w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych nie wynika wprost z przepisów dotyczących
szeroko rozumianej oświaty?
W takiej sytuacji, gdy podstawa przetwarzania nie wynika z przepisów prawa, niezbędne jest poszukiwanie
uzasadnienia osobno dla każdej operacji na danych osobowych.
Jednym z takich przykładów uzasadnionego przetwarzania danych osobowych jest z pewnością zabezpiecze-nie
dostępu do szkoły tylko dla uprawnionych do tego osób, wśród których niewątpliwie znajdować się będą dzieci.
Trzeba jednak pamiętać o tym, aby były to środki adekwatne do celów, jakim mają służyć oraz aby dane
przetwarzane za pomocą tych środków były jak najbardziej ograniczone i odpowiednio zabezpieczone. To szkoły
bowiem będą musiały zadbać o odpowiednie zabezpieczenie danych, które przetwarzają.
Pojawia się zatem pytanie o możliwość stosowania odpowiednich kart dostępu, przy użyciu których wstęp na
teren placówki będą miały tylko osoby upoważnione. Jest to niejednoznaczna sytuacja, ponieważ stosowanie
tego typu zabezpieczeń nie wynika wprost z przepisów prawa. Podstawy zatem należy szukać posiłkując się
innymi uregulowaniami odnoszącymi się do przesłanek przetwarzania danych osobowych. Wspominaliśmy o
przesłance z art. 6 ust. 1 pkt a RODO, jaką jest zgoda. Kolejną, której zastosowanie można rozważyć pod kątem
stosowania odpowiednich systemów zabezpieczeń, jest przesłanka z art. 6 ust. 1 pkt e RODO, czyli przetwarzania
danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, takim jak utrzymy-wanie bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach.

Szkoła w zakresie swojego statutu może zadecydować, że wstęp na teren szkoły mogą mieć tylko osoby wyposażone w odpowiednie identyfikatory. Istotne jest jednocześnie, jaką formę będzie miał taki czytnik, czy
będzie on powiązany z systemem, który w wyniku odpowiednich powiązań algorytmicznych będzie w stanie
połączyć daną kartę magnetyczną z uczniem, czy będzie tylko narzędziem dostępu niepołączonym z dodatkowym systemem. Potrzebna jest zatem analiza, jakie dane będą przetwarzane i przez jaki czas. Należy pamiętać, że jeżeli dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, szkoła nie może przetwarzać
tych danych w innym celu, np. dla prowadzenia ewidencji czasu pracy nauczyciela.
W odniesieniu do wskazanych wyżej kwestii należy przypomnieć, że przetwarzanie danych biometrycznych w
celach kontroli dostępu na teren szkoły pozbawione jest nie tylko podstawy prawnej, ale także logicznego i
racjonalnego uzasadnienia. Przetwarzanie takie, np. w drodze skanowania odcisków palców byłoby pozyskiwaniem danych ponad miarę, z naruszeniem zasady adekwatności oraz uzasadnionego celu. Ograniczenie
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dostępu na teren szkoły, jak już wspomnieliśmy wyżej, można rozważać pod kątem stosowania kart magnetycznych w drodze właściwie zaprojektowanego i zabezpieczonego systemu.
Należy pamiętać, że oprócz zadania edukacyjnego, to bezpieczeństwo uczniów jest jednym z
najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed dyrekcją oraz kadrą nauczycielską. W dzisiejszych czasach
nietrudno znaleźć roz-wiązania z dziedziny nowych technologii, które to bezpieczeństwo mogą zwiększyć ważne, aby przy ich sto-sowaniu nie naruszać prawa oraz prywatności uczniów i nauczycieli.

3.12

Wywieszanie danych osobowych uczniów na tablicach na terenie szkoły
lub umieszczanie ich na stronie internetowej

Obowiązki prawne szkoły jako administratora danych
Szkoła ma zapewniać każdemu uczniowi warunki niezbędne do kształcenia się oraz do jego wychowania i
opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, tj. wspierać dziecko w rozwoju ku pełnej dojrzałości
fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i
uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.31
Umieszczanie na tablicach na terenie szkoły danych osobowych uczniów w celu ich wyróżnienia za
szczególne osiągnięcia, jak również wywieszanie pod różnego rodzaju pracami artystycznymi podpisów
zawierających pełne imiona i nazwiska uczniów, którzy te prace wykonali, nie wymaga wcześniejszej zgody
rodziców lub opiekunów prawnych, czy samych uczniów, jeżeli są pełnoletni, gdyż jest to związane z
zadaniem realizowa-nym przez szkołę w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Należy pamiętać, że
taka praktyka stanowi element działań motywacyjnych, nagradzających wysiłek włożony w realizację
powierzonych dzieciom zadań. Przyczynia się też do wzmocnienia poczucia własnej wartości ucznia.
Gdyby jednak wspomniana praktyka wystawiania prac godziła w ocenie rodziców w jego dobro, rodzice takiego ucznia na podstawie art. 21 ust. 1 RODO mogą skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją takiej osoby.
Obowiązek uzyskania zgody
Są jednak sytuacje, w których przetwarzanie danych dzieci lub rodziców jest dopuszczalne wyłącznie na
pod-stawie zgody rodzica lub opiekuna prawnego albo ucznia, jeżeli jest pełnoletni.
Publikacja zdjęć uczniów na stronie internetowej nie znajduje oparcia w żadnym przepisie prawa. Zagadnienie to wiąże się nie tylko z ochroną danych osobowych dzieci, lecz także z ochroną ich wizerunku - rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej - art. 81 ust.1 ustawy o prawie

31 Art. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe.
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autorskim i prawach pokrewnych.32 Niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach, wizerunek
pozostaje ponadto pod ochroną prawa cywilnego - art. 23 Kodeksu cywilnego.33
Publikacja zdjęć dziecka na stronie internetowej ułatwia identyfikację konkretnego ucznia i powiązanie go z
konkretną szkołą, co rodzi różnego rodzaju niebezpieczeństwa.
Z tego względu niezbędne jest umożliwienie rodzicom/opiekunom lub pełnoletniemu uczniowi podjęcia
swo-bodnej decyzji w tym zakresie. Zgoda ta jednak nie może być ogólna, lecz precyzyjnie określać, jakie
dane i w jakim celu mają zostać udostępnione w konkretnym przypadku. Jeżeli zatem szkoła będzie chciała
opubliko-wać wizerunek ucznia na stronie internetowej, do tego rodzaju działania wymagana będzie
odrębna zgoda. Trzeba przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO osoba, której dane dotyczą, ma
prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Powyższy przepis nakłada na administratora obowiązek
poinformowania osoby, której dane dotyczą, o tym prawie zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być
zaś równie łatwe, jak jej wyrażenie.
Przy zarządzaniu danymi osobowymi uczniów trzeba mieć na uwadze dwa interesy: interes prawny, opierający się na skrupulatnym oraz rzetelnym traktowaniu przepisów RODO oraz interes i dobro dziecka, które
ma prawo do wszechstronnego rozwoju, realizacji własnych pasji i talentów, a także nagradzania za
osiągnięcia. Administrator powinien w sposób odpowiedni wyważyć te wartości.

Fotografia to nie dane biometryczne
Co do zasady przetwarzanie wizerunku w postaci fotografii samo przez się nie stanowi jeszcze o przetwarzaniu danych biometrycznych. Zgodnie z definicją wyrażoną w art. 4 pkt 14 RODO dane biometryczne
oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech
fizycznych, fizjolo-gicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają
jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne. Zatem
fotografie są objęte definicją "danych biometrycznych" tylko w przypadkach, gdy są przetwarzane
specjalnymi metodami technicznymi, umożliwia-jącymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub
potwierdzenie jej tożsamości. Takich danych osobo-wych nie należy przetwarzać, chyba że RODO dopuszcza
ich przetwarzanie w szczególnych przypadkach, przy czym należy uwzględnić, że prawo państw
członkowskich może obejmować przepisy szczegółowe o ochronie danych dostosowujące zastosowanie
przepisów RODO tak, by można było wypełnić obowiązki prawne lub wykonać zadanie realizowane w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powie-rzonej administratorowi.

3.13

Przetwarzanie danych – konkursy, zdjęcia szkolne

Powyżej zasygnalizowaliśmy, że na administratorze danych ciąży obowiązek uzyskania zgody od uprawnionej
osoby na publikację jej danych osobowych, a w szczególności jej wizerunku. Taka zgoda jest wymagana, gdy
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Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191).

33 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).
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uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa. Należy pamiętać,
że wykorzystywanie danych osobowych uczniów – np. na stronach szkoły - i rozpowszechnianie wizerunku
wymaga zezwolenia osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany. Podstawa do publikowania wizerunku
takich osób określona jest m.in. w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ważne w tym miejscu jest to, abyśmy pamiętali,
że zgodę należy uzyskać od opiekuna prawnego dziecka. Przypomnieć należy, że zgodnie z motywem 171
preambuły RODO, szkoła nie będzie zobligowana do pozyskiwania zgody na wykorzystanie danych uczniów
od rodziców, pod warunkiem że zebrane dotychczas zgody odpowiadają warunkom RODO. Zgoda taka
(udzie-lona najpóźniej w momencie rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych) powinna być wyrażona
wprost, powinna ona określać osobę, która zgody udziela, oraz osobę, której dane osobowe mają być
udostępnione, podmiot, któremu zgoda jest udzielana, okres, na który taka zgoda jest udzielana, zakres
danych osobowych, które mają być przetwarzane oraz cel przetwarzania. Nie bez znaczenia na powyższe
ma uregulowanie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym
„Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”.
Zatem jeżeli przetwarzanie wizerunku będzie mieściło się w ramach przytoczonej definicji, można przyjąć,
że zgoda uwidocznionych na nich osób lub rodziców tych osób nie jest konieczna, co jednocześnie oznacza,
że możliwe jest rozpowszechnianie zdjęć z zabaw szkolnych, wycieczek, na których sylwetka stanowi jedynie
szczegół całości uwiecznionej na zdjęciu.

Ważne!

!

Pamiętać jednak należy, by takie zdjęcie nie naruszało dóbr osobistych przedstawionych na nim osób oraz ich prawa do prywatności.

Skoro wiadomo już kiedy i na jakiej podstawie można publikować wizerunek ucznia, spróbujmy odnieść się
do kwestii, w której dane osobowe uczniów, w szczególności w postaci wizerunku, byłyby przetwarzane,
gdyby brali oni udział w olimpiadzie, konkursie, turnieju bądź innych zawodach wiedzy. Co wtedy należy
zro-bić?
Organizator konkursu, olimpiady czy turnieju, planując takie wydarzenie, musi tak je przygotować, by jego
działania były zgodne z zasadami przetwarzania danych osobowych, zwłaszcza z art. 5 oraz art. 7 RODO. Powinien ocenić, jakie ryzyka dla praw uczestników, mogą wiązać się z przetwarzaniem ich danych osobowych
na potrzeby konkursu. Powinien też zadbać o to, żeby przygotować jasne i rzetelne klauzule informacyjne.
Trzeba pamiętać, że wymagana w takich sytuacjach zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi odnosić się
do każdego rodzaju operacji przetwarzania, w tym - jeżeli jest to przewidywane - do rozpowszechniania
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wizerunków utrwalonych przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Bardzo ważne jest zaakcentowanie, że zgodę na przetwarzanie danych w ramach konkursu może wyrazić bezpośrednio opiekun prawny
ucznia lub, w przypadku uczniów pełnoletnich, sam uczeń. Dyrektor nie jest upoważniony do wyrażenia takiej
zgody. Jak już wskazaliśmy, przesłanki wyrażenia zgody określone są w art. 7 RODO. Bardzo ważne jest, by
sposób wycofania zgody był równie łatwy jak jej wyrażenia. Dodatkowo zgoda taka powinna być dobrowolna.
Jednocześnie należy zasygnalizować, że jeżeli szkoła będzie organizatorem międzyszkolnego konkursu lub
olimpiady to wówczas, jeżeli będzie przetwarzać dane osobowe uczniów innych placówek. Na takie operacje
będzie potrzebowała odpowiednio wyrażonej zgody opiekunów prawnych dziecka lub pełnoletniego ucznia.

Ważne!

!

Pamiętać należy, że odpowiedzialność za legalne przetwarzanie danych ciąży na administratorze danych, czyli organizatorze olimpiady, konkursu lub turnieju, któremu na potrzeby ww. zawodów wiedzy udostępnianie są dane osobowe uczniów-uczestników.

Ułatwieniem dla powyższych sytuacji z pewnością byłaby praktyka dotycząca poinformowania przez szkołę,
np. na początku roku szkolnego, uczniów i rodziców o planowanych czynnościach wykonywania zdjęć i ich
ewentualnego wykorzystywania na stronach szkoły. Takie informacyjne zebranie da możliwość uniknięcia
ewentualnych nieporozumień czy poważniejszych sporów oraz umożliwi zgłoszenie sprzeciwu wobec planowanej przez szkołę formy przetwarzania danych.

3.14

Przetwarzanie danych uczniów na uroczystościach szkolnych

Publiczne wyczytywanie w czasie uroczystości szkolnej imion i nazwisk uczniów wyróżnionych za wybitne
osiągnięcia edukacyjne uznać należy za czynności dozwolone i niewymagające uprzedniej zgody opiekuna
prawnego ucznia - albo w przypadku ucznia pełnoletniego - przez samego ucznia.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i ustawą Prawo oświatowe, szkoła nie potrzebuje zgody, jeśli
przetwarza dane uczniów w celach wynikających z tych ustaw, a związanych z nauką i wychowaniem
uczniów, a zatem w ustawowych celach oświatowych.
Pobyt w szkole służy nie tylko edukacji przedmiotowej, ale także edukacji społecznej, wyrabianiu
właściwych postaw, zachowań, to najlepszy czas dla ucznia na „zaszczepienie” wzorców postępowania. O
tej prospołecz-nej i wychowawczej roli szkoły wspominają już pierwsze uregulowania ustawy Prawo
oświatowe. Zgodnie z jej art. 1 pkt 1, system oświaty, którego nieodzownym elementem jest szkoła,
zapewnia realizację prawa każdego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i
młodzieży do wychowania i opieki (…). Punkt 2 stanowi, że celem systemu oświaty jest wspomaganie przez
szkołę wychowawczej roli rodziny. Punkt 3 natomiast wspomina o wspieraniu dziecka w rozwoju ku pełnej
dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej (…).
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To na szkole jako instytucji ciąży obowiązek kreowania właściwych postaw, formowania pozytywnych
zacho-wań i odruchów. Temu niewątpliwie służy prezentowanie społeczności szkolnej osób, które właściwą
po-stawą w trakcie roku szkolnego i ciężką pracą zasługują na szczególne wyróżnienie. Tym samym
spełniona jest w takiej sytuacji przesłanka legalności określona w art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
Gdyby jednak w ocenie opiekunów prawnych ucznia wspomniana praktyka godziła w jego dobro, opiekunowie prawni takiego ucznia mogą skorzystać z unormowań art. 21 ust. 1 RODO regulującego prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją takiej osoby.
Podsumowując, przetwarzanie danych osobowych polegające na wyróżnianiu uczniów za osiągnięcia
eduka-cyjne na uroczystościach szkolnych służy realizacji zadania w interesie publicznym tj., wspierania
wychowaw-czej roli rodziny, prawa dzieci do wychowania oraz wspierania dziecka w rozwoju ku pełnej
dojrzałości w sferze emocjonalnej, intelektualnej i społecznej. Takie przetwarzanie ma zatem oparcie w
przesłance okre-ślonej w art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

3.15

Pozyskiwanie przez podmioty zewnętrzne danych osobowych
uczniów przy wykorzystaniu imiennych ankiet

Pozyskiwanie danych osobowych uczniów lub ich rodziców poprzez wypełnienie przez uczniów lub opiekunów prawnych imiennych ankiet przekazanych im w szkole przez firmy zewnętrzne lub przez nauczycieli, w
celu przedłożenia im oferty przez te firmy może odbywać się wyłącznie za wyraźną zgodą rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez
osoby małoletnie pozostaje bezskutecznym oświadczeniem woli do czasu jej potwierdzenia przez rodziców
czy też opiekunów prawnych małoletnich.
Podkreślić należy, że zgoda dyrektora szkoły, poszczególnych nauczycieli lub wychowawców na przetwarzanie danych osobowych dzieci lub ich rodziców nie jest wystarczająca, by można było mówić o legalnym wykorzystywaniu tych danych.
Szkoła, poza wypełnianiem swoich dydaktyczno-wychowawczych obowiązków, powinna jednocześnie czuwać nad zapewnieniem ochrony prywatności uczniów. Nauczyciele nie są uprawnieni do udostępnienia
pod-miotom zewnętrznym danych uczniów z dziennika zajęć lekcyjnych lub innych posiadanych przez szkołę
do-kumentów. Nie są też uprawnieni do wyrażenia w imieniu uczniów skutecznej zgody na przetwarzanie
danych uczniów. Dlatego nauczyciele nie powinni podejmować czynności, które narażają na
niebezpieczeństwo za-równo prywatność uczniów, jak i ich rodziców.
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3.17

Udostępnienie danych osobowych absolwentowi

Dyrektor szkoły może udostępnić absolwentowi szkoły, dane uczniów z określonego rocznika lub określonej
klasy (której sam był uczniem), w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon w
celu zorganizowania zjazdu absolwentów, tylko i wyłącznie w przypadku, gdy wcześniej osoba, której dane
osobowe będą udostępniane, wyrazi na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3.18

E-dziennik

Dziennik elektroniczny może być prowadzony w szkole na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji
Naro-dowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i
pla-cówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
doku-mentacji. Zgodnie z § 21 ww. rozporządzenia MEN, dzienniki mogą być prowadzone w postaci
elektronicznej. Za zgodą organu prowadzącego szkołę, mogą być prowadzone wyłącznie w postaci
elektronicznej. Na pod-stawie § 21 ust. 3 rozporządzenia MEN prowadzenie dziennika elektronicznego
wymaga zachowania selek-tywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny czy
zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób nieuprawnionych.
Jeżeli szkoła zleca zapewnienie funkcjonowania dziennika elektronicznego podmiotowi zewnętrznemu, to
przetwarzanie danych przez ten podmiot ma miejsce na podstawie umowy. Zgodnie z art. 28 ust. 1 RODO,
jeśli przetwarzanie danych osobowych ucznia ma być dokonywane w imieniu administratora (szkoły i placówki oświatowej), korzysta on jedynie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie
chroniło prawa uczniów, których dane dotyczą.
RODO w swoich postanowieniach wskazuje na formę pisemną umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, w tym formę elektroniczną. Zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO, koniecznymi elementami umowy
powierzenia są określenie przedmiotu i czasu trwania przetwarzania, charakter oraz cel przetwarzania,
rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora.

!
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