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DYREKTOR SZKOŁY / PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W ROLI PRACODAWCY 
I ORGANU NADZORU W ROKU SZKOLNYM 2022 /2023. WSPÓŁPRACA 
DYREKTORA Z ORGANEM NADZORU I ORGANEM PROWADZĄCYM NA 
RZECZ POPRAWY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI– szkolenie 
Ogólnopolskie Dyrektorów Szkół/Placówek Oświatowych oraz Pracowników 
Organów Prowadzących i Organów Nadzoru 

Moduł I. Aktualne przepisy oraz praktyczne aspekty organizacji pracy oraz zadania 
Dyrektora Szkoły/Placówki, Organów Nadzoru oraz Prowadzącego  w  roku szkolnym 
2022/2023 

Polityka oświatowa na rok szkolny 2022/23.  

Dokument "Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej" stanowi podstawę do 
planowania przez organy nadzoru pedagogicznego, a także placówki doskonalenia 
nauczycieli działań w nadchodzącym roku szkolnym. Wyszczególniono w nim 
podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki edukacyjnej państwa, w 
szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego. 

W dokumencie wskazano dziewięć kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w 
roku szkolnym 2022/2023. 

Zgodnie z dokumentem kierunki te to: 

1. wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji; 
2.wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć 
edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz ochrona i wzmacnianie zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży;  

3.działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz 
sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka 
łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

Na kolejnych pozycjach na liście priorytetów wskazano: 

4. doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w 
szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb, doskonalenie kompetencji 
nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej; 

5. wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą 
egzaminu maturalnego od roku 2023. 

Kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 będą także: 

 6.doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami, 
wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 oraz rozwijanie umiejętności 
metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych oraz wsparcie 
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edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do 
treści publikowanych w internecie i mediach społecznościowych. 

Wsparcie dla nauczycieli 

Wśród kierunków wskazano także: 

7. wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu 
umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem 
pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu "Laboratoria przyszłości", a także 
podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i 
uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 

W dokumencie wyznaczono również zakres kontroli prowadzonych przez kuratorów oświaty 
w ramach nadzoru pedagogicznego. 

8.W przedszkolach, w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, 
branżowych szkołach I stopnia - zarówno ogólnodostępnych jak i integracyjnych - 
kontrolowana będzie realizacja zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego 
uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych. 

W publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych kontroli podlegać będzie 
zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących 
obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi 
obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach 
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. 

9.W szkołach ponadpodstawowych kontrolowana będzie realizacja zajęć wychowanie do 
życia w rodzinie. 

W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i w centrach kształcenia zawodowego 
kontroli podlegać będzie organizacja i realizacja turnusów dokształcania teoretycznego 
młodocianych pracowników. 

W niepublicznych bursach i niepublicznych domach wczasów dziecięcych kontrolowana 
będzie organizacja ich pracy.  

Nowe zmiany w podstawach programowych od 1 września 2023r. 

 
Określenia podstawy programowej dla przedmiotu język łaciński, uzupełnienia 
podstawy programowej języka polskiego o gry i zastąpienia podstaw przedsiębiorczości 
przedmiotem biznes i zarządzenie – takie m.in. zmiany wprowadzają trzy nowelizacje 
rozporządzeń ministra edukacji i nauki.  

Chodzi o nowelizację rozporządzenia 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 
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szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, 
nowelizację rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 
liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia oraz o nowelizację 
rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. 

W podstawie programowej kształcenia ogólnego opisane jest, co uczeń powinien umieć z 
danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym. Programy nauczania i podręczniki muszą 
być z nią zgodne. Nauczyciel ma obowiązek realizacji treści zawartych w podstawie. 

Wprowadzone nowelizacjami zmiany dotyczą: podstawy programowej przedmiotu technika 
(klasy IV-VI szkoły podstawowej), określenia podstawy programowej dla przedmiotu język 
łaciński (język ten będzie mógł być nauczany jako drugi język obcy począwszy od klasy VII 
szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych: liceum ogólnokształcącym i 
technikum), uzupełnienia podstawy programowej języka polskiego dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum o zalecane gry o walorach edukacyjnych, zastąpienia 
podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkołach 
ponadpodstawowych podstawą programową przedmiotu biznes i zarządzenie, uchylenia 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w 
szkole policealnej. 

 
Przedmiot technika. Jakie zmiany?  

Zmiany podstawy programowej przedmiotu technika polegają na znaczącym rozszerzeniu 
treści nauczania związanych z wychowaniem komunikacyjnym i bezpieczeństwem w ruchu 
drogowym. Zmieniona podstawa programowa przedmiotu technika będzie obowiązywać od 
roku szkolnego 2023/2024 w klasie IV szkoły podstawowej, w kolejnych latach – 
sukcesywnie w klasie V i klasie VI. 

Język łaciński w klasach VII-VIII  

Określenie nowej podstawy programowej dla przedmiotu język łaciński umożliwi nauczanie 
go w klasach VII-VIII szkoły podstawowej, w liceum ogólnokształcącym i technikum – 
zamiast drugiego języka obcego nowożytnego. W konsekwencji tej zmiany od roku szkolnego 
2023/2024 uczniowie klasy VII szkoły podstawowej, klasy I liceum ogólnokształcącego i 
technikum będą mogli wybrać (jeżeli szkoła będzie miała taką ofertę) język łaciński. W 
przypadku szkół ponadpodstawowych możliwość nauki języka łacińskiego (zamiast drugiego 
języka obcego nowożytnego) będzie niezależna od dotychczasowej możliwości uczenia się w 
liceum i technikum przedmiotu język łaciński i kultura antyczna (w zakresie podstawowym 
lub w zakresie rozszerzonym). 

Matura. Jakie zmiany w egzaminie?  

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że planowane są również zmiany w egzaminie 
maturalnym, polegające na możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego języka 
z przedmiotów obowiązkowych, w części pisemnej. Zmiany w tym zakresie przewidziane są 
od roku szkolnego 2026/2027. Na poziomie rozszerzonym (tak jak dotychczas) uczniowie 
będą mogli przystąpić do egzaminu z przedmiotu język łaciński i kultura antyczna. 
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Zmiana w podstawie programowej przedmiotu język polski dla liceum ogólnokształcącego i 
technikum polega na uzupełnieniu wykazów lektur o gry o walorach edukacyjnych: "This 
War of Mine" (11BitStudios), "Gra Szyfrów" (Instytut Pamięci Narodowej). Gry te są 
dostępne bezpłatnie m.in. za pośrednictwem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej 
www.zpe.gov.pl. 

Nowy przedmiot: Biznes i zarządzanie  

Kolejna zmiana to zastąpienie podstawy programowej przedmiotu podstawy 
przedsiębiorczości podstawą programową przedmiotu biznes i zarządzenie (zakres 
podstawowy) oraz określenie podstawy programowej dla przedmiotu biznes i zarządzanie 
(zakres rozszerzony). 

Przedmiot biznes i zarządzanie, ma zastąpić sukcesywnie, począwszy od roku szkolnego 
2023/2024 w szkołach ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącym, technikum i 
branżowej szkole I stopnia) przedmiot podstawy przedsiębiorczości (w wymiarze 2 godzin 
tygodniowo w cyklu kształcenia), będzie również możliwy do realizacji w liceum 
ogólnokształcącym i technikum w zakresie rozszerzonym, jako jeden z przedmiotów do 
wyboru przez uczniów w wymiarze 8 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia. 

W konsekwencji absolwenci liceum ogólnokształcącego, począwszy od roku szkolnego 
2026/2027, będą mogli również przystąpić do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu na 
poziomie rozszerzonym (rok później absolwenci 5-letniego technikum). 

Nowy przedmiot biznes i zarządzanie bazuje na założeniach przedmiotu podstawy 
przedsiębiorczości, ale uzupełnia je o wymiar praktyczny. Koncepcja przedmiotu kładzie 
nacisk na pracę w grupach, rozwijanie kompetencji uczniów z zakresu finansów osobistych 
oraz analizę case studies. W ramach zakresu podstawowego, który będzie obligatoryjny dla 
każdego ucznia szkoły ponadpodstawowej, będą osiągane efekty kształcenia związane 
głównie z kształtowaniem kompetencji przedsiębiorczych (w tym zarządzania sobą i 
finansami osobistymi) oraz podstawowymi umiejętnościami analizy elementów otoczenia 
biznesowego pod kątem identyfikacji możliwych szans do uruchomienia własnej działalności 
gospodarczej, ale też przygotowaniem do wejścia na rynek pracy. 

Efekty kształcenia dla przedmiotu biznes i zarządzanie w zakresie rozszerzonym koncentrują 
się na opracowaniu planu przedsięwzięcia biznesowego lub społecznego, a następnie 
realizowaniu projektu zespołowego i umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem, a także 
rozszerzonej analizy otoczenia społeczno-gospodarczego. 

MEiN informuje, że proponowane treści nauczania przedmiotu biznes i zarządzanie obejmują 
zagadnienia ujęte dotychczas w podstawie programowej przedmiotu podstawy 
przedsiębiorczości, więc nauczyciele mający kwalifikacje do nauczania przedmiotu podstawy 
przedsiębiorczości będą mogli uczyć nowego przedmiotu biznes i zarządzanie. 

W przypadku przedmiotu biznes i zarządzanie w rozporządzeniu w sprawie ramowych 
planów nauczania przewidziano realizację tego przedmiotu w liceum ogólnokształcącym i 
technikum w klasach I i II (przedmiot podstawy przedsiębiorczości był realizowany w klasach 
II i III). 
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Jednocześnie w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania przewidziano 
elastyczność dla dyrektorów szkół, jeżeli chodzi o planowanie tych zajęć – będzie można je 
także realizować tylko w klasie I albo tylko w klasie II wymienionych szkół, przy czym 
dyrektor szkoły, podejmując tę decyzję, jest obowiązany zachować wymiar godzin określony 
na realizację tego przedmiotu w zakresie podstawowym w czteroletnim (w liceum 
ogólnokształcącym) lub pięcioletnim (w technikum) okresie nauczania, tj. 2 godziny 
tygodniowo. 

Dla zakresu rozszerzonego tego przedmiotu w liceum ogólnokształcącym dla młodzieży oraz 
technikum przewidzianych jest 8 godzin tygodniowo w okresie nauczania. W przypadku 
liceum dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie stacjonarnej i zaocznej przedmiot biznes 
i zarządzanie został dodany do katalogu przedmiotów, które mogą być realizowane w zakresie 
rozszerzonym w wymiarze odpowiednio 6 godzin tygodniowo i 108 godzin w czteroletnim 
okresie nauczania. 

W przypadku branżowej szkoły I stopnia w ramowych planach nauczania zmiana polega 
wyłącznie na zmianie nazwy przedmiotu (biznes i zarządzenie zamiast podstawy 
przedsiębiorczości; tak jak dotychczas przedmiot będzie nauczany w klasie I w wymiarze 2 
godzin tygodniowo).  
 

Projekt rozporządzenia MEiN ws. wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli  

projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie ws. 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w 
dniu wolnym od pracy. 

MEiN proponuje podwyżkę w wysokości 7,8 proc. Proponowany przez resort edukacji wzrost 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli z pierwszej grupy 
zaszeregowania płacowego (tj. posiadających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem 
pedagogicznym) wynosi dla nauczycieli: 

1) nieposiadających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących) – wzrost o 
266 zł; 

2) mianowanych – wzrost o 293 zł; 

3) dyplomowanych – wzrost o 326 zł. 

Proponowana przez MEiN wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego: 

Poziom wykształcenia – tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 

 Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego (nauczyciel początkujący) – 
3 690 zł brutto 

 Nauczyciel mianowany – 3 890 zł brutto 
 Nauczyciel dyplomowany – 4 550 zł brutto. 
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Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w 
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych 
ustaw  

Dz. U. poz. 185 
Data ogłoszenia: 2023-01-27 
Data wejścia w życie: 2023-01-28, z wyjątkiem: 
1) art. 1: 
a) pkt 3 lit. b tiret pierwsze, który wchodzi w życie w terminie określonym w komunikacie 
ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 34, 
b) pkt 6 w zakresie dodawanego art. 10 ust. 8, który wchodzi w życie w terminie określonym 
w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 35, 
c) pkt 8: 
– lit. a oraz lit. b w zakresie dodawanych ust. 17a oraz 17c–17f, które wchodzą w życie z 
dniem 1 marca 2023 r., 
– lit. b w zakresie dodawanego ust. 17b, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r., 
d) pkt 9 lit. c i d, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 
dnia 24 lutego 2022 r., 
e) pkt 9 lit. e, pkt 10, pkt 21 lit. a–c i f, pkt 31 lit. a i c oraz pkt 32, które wchodzą w życie z 
dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r., 
f) pkt 21 lit. g i h, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.; 
2) art. 4, art. 5, art. 7 oraz art. 20 pkt 4, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu 
ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.; 
3) art. 11, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.; 
4) art. 13, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia; 
5) art. 17, który wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2023 r. 

Niniejszą ustawą zmienia się także ustawy:  
1) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, 
2) ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz 
ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży 
Granicznej, 
ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 15 
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 26 października 1995 
r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. o 
obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 
bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, 
ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 
8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, , ustawę 
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach, ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, 
ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, ustawę 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, ustawę z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy 
państwowej, ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób 



7 

 

realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, ustawę z dnia 23 marca 2022 r. o 
szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz ustawę z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa 
branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego  

Dz. U. poz. 183 
Data ogłoszenia: 2023-01-26 
Data wejścia w życie: 2023-09-01 

Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie: 
1) zmiany nazwy branży – dotychczasowa „branża chemiczna” otrzyma nazwę „branża 
chemiczna i ochrony środowiska” (§ 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. c tiret pierwsze), 
2) wprowadzenia do systemu oświaty nowych zawodów przyporządkowanych do „branży 
chemicznej i ochrony środowiska”, tj.: 
a) operator maszyn i urządzeń gospodarki odpadami (§ 1 pkt 2 lit. c tiret drugie) – kształcenie 
w tym zawodzie będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia; zawód ten będzie stanowił 
również „podbudowę” do kształcenia w zawodzie technik gospodarki odpadami, 
b) technik gospodarki odpadami (§ 1 pkt 2 lit. c tiret czwarte) – kształcenie w tym zawodzie 
będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na „podbudowie” zawodu 
operator maszyn i urządzeń gospodarki odpadami), 
c) pracownik pomocniczy operatora maszyn i urządzeń gospodarki odpadami (§ 1 pkt 2 lit. c 
tiret trzecie) – w zawodzie tym będą mogły kształcić się wyłącznie osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w branżowej szkole I stopnia; 
3) zmiany nazwy branży – dotychczasowa „branża poligraficzna” otrzyma nazwę „branża 
poligraficzno-księgarska” (§ 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. f tiret pierwsze), 
4) przeniesienia zawodu technik księgarstwa z „branży handlowej” do „branży poligraficzno-
księgarskiej” (§ 1 pkt 2 lit. e i lit. f tiret trzecie), 
5) wprowadzenia do systemu oświaty nowych zawodów: 
a) przyporządkowanego do „branży poligraficzno-księgarskiej” zawodu animator rynku 
książki (§ 1 pkt 2 lit. f tiret drugie) – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w 
dwuletniej szkole policealnej, 
b) przyporządkowanych do „branży audiowizualnej” zawodów: 
– administrator produkcji filmowej i telewizyjnej (§ 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze) – kształcenie 
w tym zawodzie będzie realizowane w rocznej szkole policealnej, 
– technik animacji filmowej (§ 1 pkt 2 lit. a tiret drugie) – kształcenie w tym zawodzie będzie 
realizowane w dwuletniej szkole policealnej; 
6) wprowadzenia do systemu oświaty nowego zawodu przyporządkowanego do „branży 
budowlanej”, tj. technik aranżacji wnętrz (§ 1 pkt 2 lit. b) – kształcenie w tym zawodzie 
będzie realizowane w technikum; 
7) wprowadzenia do systemu oświaty nowych zawodów przyporządkowanych do „branży 
drzewno-meblarskiej”, tj.: 
a) operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego (§ 1 pkt 2 lit. d tiret pierwsze) – 
kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia; zawód ten 
będzie stanowił również „podbudowę” do kształcenia w zawodzie technik przemysłu 
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drzewnego, 
b) technik przemysłu drzewnego (§ 1 pkt 2 lit. d tiret trzecie) – kształcenie w tym zawodzie 
będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na „podbudowie” zawodu 
operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego), 
8) wykreślenia zawodu mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej (§ 1 pkt 2 lit. d tiret 
drugie). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające 
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. 108 
Data ogłoszenia: 2023-01-13 
Data wejścia w życie: 2023-01-14 

Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia 
do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1762, z późn. zm.), na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – 
Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730), polegających na 
zmniejszeniu liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli przez likwidację stopnia 
nauczyciela stażysty i stopnia nauczyciela kontraktowego oraz zastąpieniu oceny dorobku 
zawodowego za okres stażu oceną pracy.  
W związku z powyższym, rozporządzenie uchyla przepisy umożliwiające zajmowanie przez 
nauczyciela kontraktowego stanowiska kierownika szkoły polskiej (z dniem 14 października 
2022 r. kierownicy szkół polskich stali się dyrektorami szkół polskich na mocy § 4 
rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo 
przebywających za granicą; Dz. U. poz. 2097), wicedyrektora i innego stanowiska 
kierowniczego w publicznym przedszkolu, publicznej szkole lub placówce oraz zespole 
publicznych przedszkoli, szkół lub placówek, a także wicedyrektora publicznej szkoły lub 
zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym 
lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej.  
Zgodnie bowiem z art. 9a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, od dnia 1 września 2022 r. w 
systemie awansu zawodowego nauczycieli nie funkcjonuje już stopień nauczyciela 
kontraktowego (obecnie funkcjonują dwa stopnie awansu zawodowego, tj. nauczyciel 
mianowany i nauczyciel dyplomowany). Zatem, zgodnie z rozporządzeniem stanowisko: 
1) dyrektora szkoły polskiej, 
2) wicedyrektora lub kierownicze inne niż wymienione w § 1–9 i § 10 rozporządzenia w 
publicznym przedszkolu, publicznej szkole i placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, 
szkół lub placówek,  
3) wicedyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie 
dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej 
Polskiej 
– będzie mógł zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany. 
Konsekwencją zmian wprowadzonych do ustawy – Karta Nauczyciela jest również uchylenie 
przepisów przewidujących obowiązek posiadania przez nauczyciela zajmującego stanowisko 
dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze pozytywnej oceny dorobku 
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zawodowego w okresie ostatniego roku odpowiednio przed przystąpieniem do konkursu na 
stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora, wicedyrektora i innego 
stanowiska kierowniczego.  
W związku z powyższym nowelizacja rozporządzenia przewiduje, że stanowisko: 
1) dyrektora, wicedyrektora i stanowisko kierownicze inne niż wymienione w § 1–9 i § 10 
rozporządzenia w publicznym przedszkolu, publicznej szkole lub placówce oraz zespole 
publicznych przedszkoli, szkół lub placówek, 
2) dyrektora i wicedyrektora publicznej szkoły oraz zespołu publicznych szkół przy 
przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie 
wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej 
– będzie mógł zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który uzyskał co najmniej 
bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo w przypadku nauczyciela 
akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni, 
przed odpowiednio przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed 
powierzeniem stanowiska dyrektora, wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego. 
W konsekwencji uchylenia przepisów dotyczących pozytywnej oceny dorobku zawodowego 
konieczna stała się również zmiana § 12 rozporządzenia (§ 1 pkt 6 rozporządzenia). 
Zgodnie z projektem rozporządzenia, stanowisko wicedyrektora szkoły polskiej będzie mógł 
zajmować nauczyciel 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 rozporządzenia. 
Wyżej wskazane stanowisko będzie mógł zajmować również nauczyciel 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) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub 
równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne oraz 
3) posiada znajomość języka kraju pobytu lub języka angielskiego, odpowiadającą co 
najmniej poziomowi biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego Rady Europy oraz 
4) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2 i 5–11 rozporządzenia. 
Wymagania te są tożsame z wymaganiami niezbędnymi do zajmowania stanowiska dyrektora 
szkoły polskiej. 
W § 2 powyższego rozporządzenia zawarto przepisy przejściowe, zgodnie z którymi do dnia 
31 sierpnia 2027 r., stanowisko:  
1) dyrektora i wicedyrektora szkoły polskiej, 
2) wicedyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki oraz zespołu 
publicznych przedszkoli, szkół lub placówek, publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół 
przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie 
wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, 
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3) kierownicze inne niż wymienione w § 1–9 i § 10 rozporządzenia w publicznym przedszkolu, 
publicznej szkole i placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek 
– będzie mógł zajmować również nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego 
przed dniem 1 września 2022 r. oraz spełnia pozostałe niezbędne wymagania określone w 
rozporządzeniu. 

Ponadto z uwagi na to, że z dniem 1 września 2022 r. weszły w życie zmiany w zakresie 
awansu zawodowego nauczycieli polegające na odstąpieniu od dokonywania oceny dorobku 
zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz przepisy przejściowe, które umożliwiają 
określonym grupom nauczycieli ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego na 
dotychczasowych zasadach, w projekcie rozporządzenia przewidziano również przepisy 
przejściowe, zgodnie z którymi do dnia 31 sierpnia 2027 r. za spełnienie wymogu uzyskania 
co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy będzie uznawane: 
1) w przypadku stanowiska dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły, placówki 
oraz zespołu publicznych przedszkoli, szkół lub placówek, a także publicznej szkoły i zespołu 
publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub 
przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej – również uzyskanie pozytywnej 
oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na 
stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, o którym 
mowa w art. 63 ust. 11 ustawy, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym 
mowa w art. 63 ust. 12 ustawy (§ 2 ust. 2 pkt 1 projektu rozporządzenia); 
2) w przypadku stanowiska wicedyrektora lub stanowiska kierowniczego innego niż 
wymienione w § 1–9 i § 10 rozporządzenia w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i 
placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek, a także wicedyrektora 
publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, 
urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej – również 
uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed 
powierzeniem stanowiska wicedyrektora lub stanowiska kierowniczego (§ 2 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia). 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  

Dz. U. poz. 103 
Data ogłoszenia: 2023-01-13 

Ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583), z 
uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 
1) ustawą z dnia 23 marca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w 
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 682), 
2) ustawą z dnia 23 marca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w 
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 683), 
3) ustawą z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i 
gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (Dz. U. poz. 
684), 
4) ustawą z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w 
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związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. poz. 830), 
5) ustawą z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w 
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 930), 
6) ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem 
publicznych systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 1002), 
7) ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 1087), 
8) ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w 
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. poz. 1383), 
9) ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania 
programów mieszkaniowych (Dz. U. poz. 1561), 
10) ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), 
11) ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1733), 
12) ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia 
procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2185) 
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 9 listopada 2022 r 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2022 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. 1782 
Data ogłoszenia: 2022-08-25 
Data wejścia w życie: 2022-09-01 

Znowelizowano rozporządzenie 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 i 1599). W § 70 w ust. 2 rozporządzenia doprecyzowano, że okres pobytu wychowanka w 
domu wczasów dziecięcych nie może być krótszy niż 5 dni i dłuższy niż 12 tygodni, a do liczby 
dni pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych wlicza się także dzień przyjazdu i dzień 
wyjazdu wychowanka. 
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Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
w szkołach publicznych  

Dz. U. poz. 1780 
Data ogłoszenia: 2022-08-25 
Data wejścia w życie: 2022-09-01 

Zmiana 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) polega na wprowadzeniu obowiązku zwolnienia ucznia branżowej szkoły I stopnia 
lub technikum, który nie ukończył szkoły i powtarza klasę programowo najwyższą, z 
odbywania praktycznej nauki zawodu lub obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 
kształcenia zawodowego teoretycznego po spełnieniu określonych warunków (dodany § 5b). 
Zwolnienie ucznia będzie następowało, jeżeli uczeń ten w wyniku klasyfikacji końcowej 
otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z 
zakresu odpowiednio teoretycznego kształcenia zawodowego (w tym zajęć realizowanych na 
turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników) lub praktycznej nauki 
zawodu oraz zdał odpowiednio egzaminy zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji 
wyodrębnionych w zawodzie, w którym kształci się, lub egzamin czeladniczy w zawodzie, w 
którym  kształci  się. 
W dokumentacji przebiegu nauczania ucznia, który zostanie zwolniony z obowiązku odbycia 
praktycznej nauki zawodu lub teoretycznego kształcenia zawodowego, będzie wpisywało 
odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona” oraz numer odpowiednio certyfikatu 
zawodowego (certyfikatów zawodowych w przypadku zawodów dwukwalifikacyjnych) albo 
numer  świadectwa  czeladniczego. 
Uregulowano także przypadek ucznia branżowej szkoły I stopnia, realizującego dotychczas 
naukę zawodu jako młodociany pracownik, który zdał odpowiednio egzamin zawodowy lub 
egzamin czeladniczy w nauczanym zawodzie, a nie ukończył szkoły i powtarza klasę. Uczeń 
ten po zdaniu egzaminu zawodowego lub egzaminu czeladniczego przestaje być pracownikiem 
młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego w rozumieniu przepisów 
wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510). Do ucznia tego będą miały zastosowanie regulacje 
dodanego § 5b rozporządzenia, a także dodawanego § 5c, w którym wprowadzono 
rozwiązanie polegające na tym, że jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uczeń ten nie 
otrzymał pozytywnych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych z zakresu praktycznej nauki zawodu, będzie on miał obowiązek realizacji stażu 
uczniowskiego zgodnie z przepisami art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.). 
Ponadto wprowadzona została zmiana porządkującą polegającą na dodaniu w 
rozporządzeniu § 5a. Zgodnie z art. 121a ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe, dyrektor szkoły może zwolnić ucznia, który odbył staż uczniowski, z obowiązku 
odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części. W związku z tym w rozporządzeniu 
dodany został przepis § 5a wskazujący, że w przypadku ucznia, który na podstawie odbytego 
stażu uczniowskiego będzie zwolniony z całości lub części praktycznej nauki zawodu, w 
dokumentacji przebiegu nauczania tego ucznia będzie się wpisywać odpowiednio „zwolniony 
w całości z praktycznej nauki zawodu” albo „zwolniona w całości z praktycznej nauki 
zawodu”, albo „zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu”, albo „zwolniona w części z 
praktycznej nauki zawodu” oraz podstawę prawną zwolnienia. 
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu 
dla szkół  

Dz. U. poz. 1770 
Data ogłoszenia: 2022-08-24 
Data wejścia w życie: 2022-08-25 

Rozporządzenie  określa: 
1) szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół 
podstawowych oraz sposób i tryb realizacji tych zadań; 
2) szczegółowe warunki uczestnictwa szkół podstawowych w programie, w tym terminy 
składania wniosków i oświadczeń. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  

Dz. U. poz. 1769 
Data ogłoszenia: 2022-08-23 
Data wejścia w życie: 2022-08-24 

Konieczność zmiany nowelizowanego rozporządzenia jest związana z wprowadzeniem 
obowiązku zatrudniania – od dnia 1 września 2022 r. – w przedszkolach, szkołach i zespołach 
przedszkoli i szkół niebędących specjalnymi, nauczycieli pedagogów specjalnych, 
wynikającego z przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, 
wprowadzonych ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116) i potrzebą określenia wymagań kwalifikacyjnych 
dla  tej  grupy  nauczycieli. 
W związku z powyższym wprowadzone zostały następujące zmiany w rozporządzeniu: 
1. Kwalifikacje wymagane od osób zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i oddziałach 
specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych (dodany § 15a nowelizowanego 
rozporządzenia) 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w specjalnych przedszkolach, szkołach i 
oddziałach zorganizowanych w podmiotach leczniczych będzie posiadała osoba, która ma 
kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w § 3 i § 4 
nowelizowanego rozporządzenia, a w przypadku nauczania języków obcych w tych 
przedszkolach, szkołach i oddziałach – w § 12 nowelizowanego rozporządzenia. Nie będzie 
zatem konieczne posiadanie przygotowania w zakresie pedagogiki leczniczej czy 
terapeutycznej. 
2. Kwalifikacje wymagane od osób zatrudnionych na stanowisku pedagoga specjalnego 
(dodany  §  19a  nowelizowanego  rozporządzenia) 
Osoba na stanowisku pedagoga specjalnego będzie zobowiązana do ukończenia: 
1) jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna i posiadania 
przygotowania  pedagogicznego  lub  
2) jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie 
pedagogiki specjalnej, i posiadania przygotowania pedagogicznego, lub 
3) jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie 
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pedagogiki, i posiadania przygotowania pedagogicznego, a ponadto ukończenia kursu 
kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej lub w 
zakresie edukacji włączającej. 
3.  Przepisy  epizodyczne  i  końcowe 
W dodawanym § 30a nowelizowanego rozporządzenia przewidziano, że do dnia 31 sierpnia 
2026 r. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego: 
1) w przedszkolach, o których mowa w § 4 – będzie posiadała również osoba, która ma 
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i klasach I–III szkoły 
podstawowej, określone w § 4, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie 
wczesnego  wspomagania  rozwoju  dziecka;  
2) w szkołach i przedszkolach, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 – będzie posiadała również 
osoba, która ma kwalifikacje określone w § 3 ust. 1 i § 4, a ponadto ukończyła kurs 
kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2022 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. 1757 
Data ogłoszenia: 2022-08-22 
Data wejścia w życie: 2022-09-01 

Znowelizowano rozporządzenie 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 i 1596). W § 68 w ust. 2 rozporządzenia doprecyzowano, że okres pobytu 
wychowanka w domu wczasów dziecięcych nie może być krótszy niż 5 dni i dłuższy niż 12 
tygodni, a do liczby dni pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych wlicza się także 
dzień przyjazdu i dzień wyjazdu wychowanka. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022  

Dz. U. poz. 1752 
Data ogłoszenia: 2022-08-22 
Data wejścia w życie: 2022-08-23 

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. poz. 2453, z późn. zm.) jest konsekwencją zmiany ustawy 
– Karta Nauczyciela, tj. wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z 
podwyższeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji  
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Dz. U. poz. 1739 
Data ogłoszenia: 2022-08-19 
Data wejścia w życie: 2022-08-20 

Nowelizacja wprowadza w roku 2022 rozwiązanie przewidujące możliwość dołączenia do 
wniosku o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji związanej z dostosowaniem obiektu lub remontu dokumentu poświadczającego 
posiadanie przez wnioskodawcę prawa upoważniającego wnioskodawcę do użytkowania 
nieruchomości budowlanej w dniu złożenia wniosku oraz przez okres nie krótszy niż 5 lat od 
dnia planowanego zakończenia tej inwestycji lub remontu.  
Dokument ten będzie mógł być dołączony do wniosku zamiast dokumentu, o którym mowa 
odpowiednio w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a i ust. 2 pkt 1 nowelizowanego rozporządzenia, tj. 
dokumentu poświadczającego posiadanie przez wnioskodawcę prawa własności do obiektu, 
który ma zostać dostosowany lub wyremontowany, oraz prawa użytkowania wieczystego do 
nieruchomości gruntowej, na której położony jest obiekt. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o 
uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe  

Dz. U. poz. 1735 
Data ogłoszenia: 2022-08-18 
Data wejścia w życie: 2022-09-01 

Konieczność wprowadzenia zmian wynika z wprowadzenia do klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa branżowego nowych zawodów: technik izolacji przemysłowych, technik montażu i 
automatyki stolarki budowlanej oraz technik przemysłu jachtowego. 
Kształcenie w zawodach technik izolacji przemysłowych, technik montażu i automatyki 
stolarki budowlanej oraz technik przemysłu jachtowego będzie mogło być prowadzone m.in. 
w branżowej szkole II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia (oraz absolwentów 
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej – zgodnie z art. 95 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.), którzy ukończyli kształcenie w zawodach: 
monter izolacji przemysłowych, monter stolarki budowlanej, szkutnik albo monter jachtów i 
łodzi. 
W związku z powyższym, w załączniku nr 1 do zmienianego rozporządzenia została określona 
możliwość uzyskania dyplomu zawodowego w zawodach technik izolacji przemysłowych, 
technik montażu i automatyki stolarki budowlanej oraz technik przemysłu jachtowego. 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych 
innych ustaw  

Dz. U. poz. 1730 
Data ogłoszenia: 2022-08-18 
Data wejścia w życie: 2022-09-01, z wyjątkiem: 
1) art. 2, art. 4, art. 5 pkt 1, art. 6, art. 7, art. 23, art. 24 i art. 28 ust. 3, które wchodzą w życie 
z dniem 19 sierpnia 2022 r.; 
2) art. 1 pkt 25 lit. h, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r. 
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Niniejszą ustawą zmienia się także ustawy:  
1) ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; 
2) ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 
3) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; 
4) ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej; 
5) ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz  
6) ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

Najważniejsze rozwiązania: 
1) Ścieżka awansu zawodowego nauczycieli zostanie uproszczona, a liczba stopni awansu 
zawodowego została zmniejszona; 
2) nauczyciel będzie odbywał przygotowanie do zawodu ze wsparciem mentora (w wymiarze 3 
lat i 9 miesięcy lub w wymiarze skróconym do 2 lat i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela 
posiadającego stopień naukowy lub nauczyciela, który wcześniej prowadził zajęcia w szkole 
za granicą); 
3) dyrektor szkoły będzie mógł wyrazić zgodę na odbywanie przygotowania do zawodu 
nauczyciela w wymiarze skróconym do 2 lat i 9 miesięcy – dotyczy to nauczycieli, którzy 
wcześniej byli nauczycielami akademickimi i legitymowali się co najmniej trzyletnim okresem 
pracy w uczelni, a także nauczycieli, którzy w dniu nawiązania po raz pierwszy stosunku 
pracy w szkole posiadali co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy; 
4) pierwszym stopniem awansu zawodowego będzie stopień nauczyciela mianowanego; 
5) ostatnim etapem będzie uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego (po 
przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy lub okresu skróconego do 4 lat i 9 
miesięcy w przypadku nauczyciela posiadającego stopień naukowy lub nauczyciela, który 
wcześniej prowadził zajęcia w szkole za granicą); 
6) zlikwidowany zostanie stopień nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego; 
7) nowe przepisy przewidują powiązanie oceny pracy ze ścieżką awansu zawodowego 
nauczycieli; 
8) średnie wynagrodzenie nauczycieli będzie stanowiło dla: 
a) nauczyciela początkującego – 120% kwoty bazowej, 
b) nauczyciela mianowanego – 144% kwoty bazowej, 
c) nauczyciela dyplomowanego – 184% kwoty bazowej; 
9) utrzymane zostanie świadczenie na start dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole – 
do otrzymania tego świadczenia będą uprawnieni nauczyciele odbywający przygotowanie do 
zawodu nauczyciela; 
10) na stałe wprowadzono rozwiązanie dotyczące informowania na stronie kuratorium 
oświaty o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.  

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 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  
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Dz. U. poz. 1717 
Data ogłoszenia: 2022-08-17 
Data wejścia w życie: 2022-09-01 

Niniejsze rozporządzenie wprowadza zmiany w załącznikach nr 2 i 4a do 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, z 2018 r. poz. 1679, z 2021 r. poz. 1533, z 
2022 r. poz. 609) określających odpowiednio podstawę programową kształcenia ogólnego dla 
szkoły podstawowej oraz branżowej szkoły I stopnia dla uczniów będących absolwentami 
ośmioletniej  szkoły  podstawowej.  Zmiany  polegają  na:  
1) wyodrębnieniu podstawy programowej dla przedmiotu język mniejszości narodowej – język 
niemiecki; 
2) zmianie podstawy programowej dla przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i 
młodzieży będących obywatelami Ukrainy  

Dz. U. poz. 1711 
Data ogłoszenia: 2022-08-16 
Data wejścia w życie: 2022-08-17 

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji 
kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. 
poz. 645, 795 i 1047) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w przypadku uczniów, którzy rozpoczną naukę w klasie VIII szkoły podstawowej, a w 
przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej 
– w ostatnim roku nauki odpowiadającym klasie VIII szkoły podstawowej, po 30 września 
2022 r. złożenie deklaracji w sprawie egzaminu ósmoklasisty będzie następowało do 15 
marca 2023 r. Dyrektor szkoły będzie obowiązany przekazać wykaz tych uczniów do 
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do 22 marca 2023 r.; 
2) w przypadku uczniów, którzy rozpoczną naukę w ostatniej klasie liceum 
ogólnokształcącego, technikum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w 
zakresie liceum ogólnokształcącego po 30 września 2022 r. i którzy zamierzają w tym samym 
roku szkolnym przystąpić do egzaminu maturalnego, datą graniczną złożenia deklaracji 
przystąpienia do tego egzaminu będzie 15 marca 2023 r. Dyrektor szkoły będzie obowiązany 
przekazać wykaz tych uczniów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 
22  marca  2023  r.; 
3) w przypadku uczniów, którzy rozpoczną naukę w branżowej szkole I stopnia lub technikum 
po 15 września 2022 r. i którzy zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego, datą 
graniczną złożenia deklaracji przystąpienia do tego egzaminu będzie 15 marca 2023 r. 
Dyrektor szkoły będzie obowiązany przekazać wykaz tych uczniów do dyrektora okręgowej 
komisji egzaminacyjnej do 22 marca 2023 r.; 
4) w roku szkolnym 2022/2023 uczeń będący obywatelem Ukrainy uczęszczający do oddziału 
przygotowawczego nie będzie podlegał klasyfikacji śródrocznej – w przypadkach wskazanych 
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w  §  6  ust.  1  rozporządzenia; 
5) w § 6d ust. 1 określono warunki ukończenia w roku szkolnym 2022/2023 szkoły 
podstawowej przez uczniów będących obywatelami Ukrainy. Ustęp 2 tego przepisu 
przewiduje, że w arkuszu ocen oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ucznia 
będącego obywatelem Ukrainy, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych: muzyka, plastyka, przyroda i technika będzie wstawiana pozioma kreska. 
Ustęp 3 tego przepisu określa, że w przypadku ucznia, który w roku szkolnym 2021/2022 
otrzymał promocję do klasy VIII, w arkuszu ocen oraz na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych: przyroda i technika będzie wstawiana pozioma kreska. Ostatni ustęp tego 
przepisu stanowi, że w przypadku nieuzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
uczeń będzie powtarzał klasę VIII i przystępował ponownie do egzaminu ósmoklasisty. 
Nowelizacja rozporządzenia utrzymuje w roku szkolnym 2022/2023 następujące rozwiązania: 
1) możliwość powoływania do składu zespołu egzaminacyjnego sprawdzającego prace 
egzaminacyjne obywateli Ukrainy, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu 
maturalnego, osób niebędących egzaminatorami wpisanymi do ewidencji egzaminatorów, 
znających język ukraiński. Osoby te będą obowiązane odbyć szkolenie dla egzaminatorów; 
2) możliwość prowadzenia zajęć obejmujących wybrane treści z podstawy programowej 
kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w oddziale przygotowawczym 
zorganizowanym w branżowej szkole I stopnia lub technikum; 
3) wyłączenie obowiązku klasyfikacji rocznej ucznia będącego obywatelem Ukrainy 
uczęszczającego do oddziału przygotowawczego, w przypadku gdy rada pedagogiczna uzna, 
że nie zna on języka polskiego lub znajomość języka polskiego nie jest wystarczająca do 
nauki, lub gdy zakres realizowanych w szkole zajęć edukacyjnych uniemożliwia 
przeprowadzenie  klasyfikacji  rocznej  tego  ucznia;  
4) możliwość zwiększenia liczebności oddziału przedszkolnego oraz oddziału klas I–III szkoły 
podstawowej o dzieci lub uczniów będących obywatelami Ukrainy; 
5) możliwość funkcjonowania oddziału integracyjnego lub specjalnego w przedszkolu lub w 
szkole, w tym także na zajęciach świetlicowych oraz w grupie w specjalnym ośrodku szkolno-
wychowawczym oraz specjalnym ośrodku wychowawczym oraz oddziałach łączonych w 
szkołach specjalnych ze zwiększoną liczbą dzieci lub uczniów niepełnosprawnych będących 
obywatelami  Ukrainy; 
6) zasady organizowania dodatkowych zajęć z języka polskiego. Zajęcia te mają odbywać się 
w minimalnym wymiarze 6 godzin tygodniowo i mogą być prowadzone indywidualnie lub w 
grupach  do  15  uczniów; 
7) możliwość przyjmowania niepełnosprawnych dzieci lub uczniów będących obywatelami 
Ukrainy do przedszkoli, szkół i placówek specjalnych na podstawie oświadczenia rodzica lub 
osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem lub uczniem o złożeniu do publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, wniosku o wydanie 
orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego; 
8) możliwość modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego, ze względu na włączenie 
uczniów będących obywatelami Ukrainy w funkcjonowanie szkoły;  
9) możliwość zatrudniania w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym 
publicznych poradniach specjalistycznych oraz w publicznych placówkach oświatowo-
wychowawczych, osób, które nie są nauczycielami. Zatrudnienie tych osób będzie 
następowało za zgodą kuratora oświaty. 
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Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum 
ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia  

Dz. U. poz. 1705 
Data ogłoszenia: 2022-08-16 
Data wejścia w życie: 2022-09-01 

W rozporządzeniu 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, z 2020 r. poz. 1248, z 2021 r. poz. 1537 oraz z 
2022 r. poz. 622) wprowadzone zostają zmiany w zakresie: 
1) wykazu lektur z języka polskiego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i 
pięcioletniego technikum (zmiany w załączniku nr 1 do rozporządzenia) oraz 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 
podstawy programowej dla przedmiotu historia tańca w zakresie rozszerzonym (zmiany w 
załączniku nr 1 do rozporządzenia). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2022 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. 1701 
Data ogłoszenia: 2022-08-12 
Data wejścia w życie: 2022-08-13 

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2017 r. 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. 1042 oraz z 
2021  r.  poz.  1207)  wprowadza: 
1) w § 8 ust. 1a rozporządzenia możliwość organizowania atrakcyjnych form wspierania 
nauki języka polskiego oraz podtrzymywania polskiej tożsamości narodowej, połączonych z 
poznawaniem dziedzictwa kulturowego i historycznego swojego ojczystego kraju, a minister 
właściwy do spraw oświaty i wychowania będzie mógł zlecić ww. zadanie organizacjom 
pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), 
jednostkom samorządu terytorialnego oraz publicznym lub niepublicznym uczelniom; 
2) § 8 ust. 5 rozporządzenia umożliwi ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania 
powierzenie zadania związanego z działaniami dotyczącymi współpracy szkół uczących języka 
polskiego i innych przedmiotów w języku polskim działających za granicą ze szkołami 
działającymi w Polsce oraz zadania związanego z organizowaniem wyjazdów i pobytów 
edukacyjnych w Polsce jednostce organizacyjnej podległej temu ministrowi, 
wyspecjalizowanej w organizowaniu kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo 
przebywających za granicą oraz realizującej zadania dotyczące wspomagania nauczania 
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języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w 
języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników 
migrujących. 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich  

Dz. U. poz. 1700 
Data ogłoszenia: 2022-08-12 
Data wejścia w życie: 2022-09-01, z wyjątkiem art. 135 ust. 1 i 2, art. 186 ust. 1 i 2, art. 243 
ust. 1, art. 321, art. 324–338 w zakresie okręgowych ośrodków wychowawczych, art. 340 w 
zakresie okręgowych ośrodków wychowawczych, art. 341 w zakresie okręgowych ośrodków 
wychowawczych, art. 343, art. 348 w zakresie okręgowych ośrodków wychowawczych, art. 
361, art. 363, art. 385 pkt 1 i 2, art. 389 pkt 1 i 3–7, art. 393, art. 400, art. 401 ust. 2 i art. 415 
pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 13 sierpnia 2022 r. 

Niniejsza ustawa uchyla ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 
nieletnich. 
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy:  
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, 
ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 
ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, 
oraz 
ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,  
ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi,  
ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,  
ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, 
ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  
ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawę z dnia 17 maja 
1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o 
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 4 
lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, 
ustawę z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego, ustawę z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku 
Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z 
dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w 
Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 20 lutego 1997 r. o 
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę 
z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w 
Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawę z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, ustawę z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, ustawę z 
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, ustawę z dnia 20 
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marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawę z dnia 24 maja 2013 r. o środkach 
przymusu bezpośredniego i broni palnej, ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu 
zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, ustawę z dnia 27 października 2017 r. o 
podstawowej opiece zdrowotnej, ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych 
osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości i 
ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu 
informacji sektora publicznego. 

Najistotniejsze rozwiązania to: 
1) wprowadzenie możliwości pobytu nieletnich matek z małoletnimi dziećmi w 
młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla 
nieletnich oraz nowych okręgowych ośrodkach wychowawczych w celu umożliwienia im 
wykonywania pieczy albo uczestniczenia w sprawowaniu bieżącej pieczy nad dzieckiem; 
2) wprowadzenie nowego środka wychowawczego w postaci możliwości umieszczenia 
nieletniego w okręgowym ośrodku wychowawczym; 
3) uregulowanie procedury stosowania i przedłużania stosowania środków tymczasowych 
wobec nieletnich; 
4) wprowadzenie określenia dolnej granicy wieku odpowiedzialności nieletnich w sprawach o 
demoralizację na poziomie 10 lat; 
5) doprecyzowanie pojęcia czynu karalnego; 
6) wprowadzenie możliwości stosowania wobec nieletnich przez dyrektora szkoły, do 
której uczęszcza nieletni, oraz przez Policję środków oddziaływania wychowawczego, 
jeżeli będzie to wystarczające w drobnych sprawach o demoralizację i czyny karalne, 
bez konieczności zawiadamiania sądu rodzinnego; 
7) wprowadzenie możliwości orzeczenia przez sąd rodzinny wobec nieletnich, którzy 
dopuścili się najcięższych czynów karalnych, zagrożenia przedłużeniem wykonywania środka 
poprawczego po ukończeniu przez nieletniego 21 lat albo przedłużenia wykonywania środka 
poprawczego po ukończeniu przez nieletniego 21 lat – nie dłużej jednak niż do ukończenia 
przez nieletniego 24 lat; 
8) powołanie komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka 
wychowawczego, której zadaniem będzie kierowanie i przenoszenie nieletnich do 
odpowiedniego ośrodka, po zasięgnięciu opinii członków tej komisji, celem wytypowania 
placówki, która zapewni odpowiednie odziaływania wychowawcze i resocjalizacyjne wobec 
nieletniego, przy uwzględnieniu jego potrzeb edukacyjnych i deficytów rozwojowych; 
9) powołanie komisji do spraw środka leczniczego dla nieletnich, która będzie wskazywała 
odpowiedni dla nieletniego zakład leczniczy w celu wykonania orzeczonego wobec niego 
środka leczniczego;  
10) wprowadzenie na poziomie ustawy uregulowania podstaw prawnych prowadzenia 
postępowania wykonawczego obejmującego postępowanie sądowe oraz wykonywanie 
poszczególnych środków wychowawczych, środka leczniczego i środka poprawczego; 
11) wprowadzenie na poziomie ustawy uregulowania podstaw prawnych funkcjonowania 
zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i nowych okręgowych ośrodków 
wychowawczych poprzez określenie kwestii ustrojowych związanych z organami placówek, 
ochroną danych osobowych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie wymagań 
egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 
2022/2023 i 2023/2024  
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Dz. U. poz. 1698 
Data ogłoszenia: 2022-08-12 
Data wejścia w życie: 2022-08-13 

Rozporządzenie określa wymagania egzaminacyjne dla egzaminu maturalnego, o którym 
mowa w art. 297 ust. 2 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, z 2019 r. poz. 
1287 oraz z 2022 r. poz. 1116), przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu 
maturalnego  

Dz. U. poz. 1644 
Data ogłoszenia: 2022-08-05 
Data wejścia w życie: 2022-08-06 

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 
26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 482), które traci moc z dniem 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
W porównaniu do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2021 r. w 
sprawie egzaminu maturalnego niniejsze rozporządzenie wprowadza następujące zmiany. 
1. Dodanie do wykazu przedmiotów dodatkowych przedmiotu historia tańca. 
Wprowadzenie przedmiotu historia tańca do wykazu przedmiotów dodatkowych, z których jest 
przeprowadzany egzamin maturalny poprzedziły zmiany w rozporządzeniu 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, 
z późn. zm.), określającym cele kształcenia i treści nauczania dla przedmiotów nauczanych w 
szkołach ponadpodstawowych. Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra 
Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej 
szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 1537).  
2. Wskazanie zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego dla przedmiotów dodatkowych, z którego jest przeprowadzany egzamin 
maturalny. 
Zgodnie z art. 44zze ust. 2 ustawy w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 12 
maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, egzamin 
maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych jest przeprowadzany na poziomie 
rozszerzonym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego dla: 
1) zakresu podstawowego i rozszerzonego z jednego przedmiotu; 
2) zakresu rozszerzonego z jednego przedmiotu; 
3) zakresu podstawowego z jednego przedmiotu i zakresu rozszerzonego z drugiego 
przedmiotu. 
3. Zmiana w zakresie dotyczącym składania deklaracji maturalnej – postać papierowa 
lub elektroniczna. 
Rozporządzenie przewiduje możliwość złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu 
maturalnego również w postaci elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznego systemu 
wspomagającego przeprowadzanie egzaminu maturalnego, udostępnianego szkole przez 
okręgową komisję egzaminacyjną. 
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Rozporządzenie przewiduje następujące regulacje dotyczące deklaracji przystąpienia do 
egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej: 
1) warunkiem umożliwiającym złożenie deklaracji jest uzyskanie przez zdającego 
identyfikatora (loginu) i hasła dostępu, od, odpowiednio, dyrektora szkoły lub dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej, lub skorzystanie z profilu zaufanego; 
2) dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektorzy okręgowych komisji 
egzaminacyjnych będą podawali do publicznej wiadomości odpowiednio na stronie 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych, adres 
strony internetowej z dostępem do elektronicznego systemu wspomagającego 
przeprowadzenie egzaminu maturalnego, dzięki któremu zdający mogą złożyć deklarację 
przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej; 
3) zdający, który otrzymał identyfikator (login) i hasło dostępu oraz złożył deklarację w 
postaci elektronicznej, nie może złożyć jej w postaci papierowej; 
4) dyrektor szkoły przekaże uczniom identyfikator (login) i hasło dostępu do dnia 25 września 
roku szkolnego, w którym zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego; 
5) zdający inny niż uczeń będzie składał do dyrektora szkoły, którą ukończył lub dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o nadanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu 
w celu złożenia deklaracji w postaci elektronicznej w terminach przewidzianych w 
rozporządzeniu, tj. do dnia do dnia 20 września roku szkolnego, w którym zamierza 
przystąpić do egzaminu maturalnego – w przypadku 
6) deklaracji wstępnej lub do dnia 15 stycznia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić 
do egzaminu maturalnego – w przypadku, gdy nie złożył deklaracji wstępnej i zdających, 
którzy deklarację będą składali do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej; 
7) odpowiednio dyrektor szkoły lub dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie 
przekazywał w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania pisemnego zgłoszenia od 
absolwenta lub osoby, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego, o zamiarze 
złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej – 
identyfikator (login) i hasło dostępu; 
8) zdający, którzy zgodnie z przepisami rozporządzenia, powinni dołączyć do deklaracji 
określone dokumenty, będą je składali jako odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów 
sporządzonych w postaci papierowej (np. zdjęcie, skan) oraz oświadczali o zgodności z 
oryginałem dołączanych do deklaracji odwzorowanych cyfrowo elektronicznych 
dokumentów. 
4. Ujednolicenie terminu składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego i 
zmiana terminu przekazania informacji o miejscu przystąpienia do egzaminu 
maturalnego. 
Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami zdający, który zamierzał przystąpić do 
egzaminu maturalnego, składał pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu. 
Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach składał deklarację dyrektorowi 
szkoły, którą ukończył. Wstępną deklarację należało złożyć nie później niż do dnia 30 
września, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym 
absolwent zamierzał przystąpić do egzaminu maturalnego. 
Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, mógł nie składać wstępnej 
deklaracji. Z kolei, jeżeli absolwent złożył wstępną deklarację, a nie złożył ostatecznej 
deklaracji we wskazanym powyżej terminie, z dniem 8 lutego roku szkolnego, w którym 
zamierzał przystąpić do egzaminu maturalnego, wstępna deklaracja stawała się ostateczną 
deklaracją. 
W rozporządzeniu określono, że w przypadku: 
1) likwidacji lub przekształcenia szkoły, do której uczęszczał zdający (do tej pory był to 
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termin 31 grudnia roku szkolnego, w którym absolwent/osoba zamierzał przystąpić do 
egzaminu maturalnego); 
2) uzyskania przez zdającego świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego na 
podstawie egzaminów eksternistycznych (do tej pory był to termin 31 grudnia roku 
szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu maturalnego); 
3) dopuszczenia zdającego do egzaminów eksternistycznych, który zamierza w danym roku 
szkolnym przystąpić do wszystkich egzaminów wymaganych do uzyskania świadectwa 
ukończenia liceum ogólnokształcącego oraz do egzaminu maturalnego (do tej pory był to 
termin 31 grudnia roku szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu 
maturalnego); 
4) posiadania przez dającego świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą i 
uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument potwierdzający wykształcenie średnie lub 
średnie branżowe, o których mowa w art. 93 ust. 2 i 3 ustawy (do tej pory był to termin 31 
grudnia roku szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu 
maturalnego); 
5) uzyskania przez zdającego potwierdzenia posiadania wykształcenia średniego lub 
średniego branżowe zgodnie z art. 93a ustawy (do tej pory był to termin 31 grudnia roku 
szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu maturalnego); 
6) posiadania przez zdającego świadectwa szkolnego uzyskanego za granicą, uznanego za 
równorzędne świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły 
ponadpodstawowej w drodze nostryfikacji, o której mowa w art. 93 ust. 2 ustawy, w 
brzmieniu obowiązującym przed dniem 31 marca 2015 r. (do tej pory był to termin 31 grudnia 
roku szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu maturalnego) 
– zdający składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze 
względu na miejsce zamieszkania zdającego, nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, 
w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. 
Ponadto zmianie uległ termin, w którym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej 
informuje zdającego o miejscu przystąpienia do egzaminu maturalnego (do tej pory był to 
termin 10 marca roku szkolnego, w którym zdający zamierzał przystąpić do egzaminu 
maturalnego) – termin ten został wydłużony do dnia 31 marca roku szkolnego, w którym 
zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. 
Zmianie uległ także termin składania przez zdającego wniosku wraz z uzasadnieniem oraz 
deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą zdający 
ukończył – nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zdający zamierza 
przystąpić do egzaminu maturalnego (do tej pory był to termin 31 grudnia roku szkolnego, w 
którym zdający zamierzał przystąpić do egzaminu maturalnego). Jednocześnie zmianie uległ 
termin, w którym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje zdającego o miejscu 
przystąpienia do egzaminu maturalnego (do tej pory był to termin 10 marca roku szkolnego, 
w którym zdający zamierzał przystąpić do egzaminu maturalnego) – termin ten został 
wydłużony do dnia 31 marca roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do 
egzaminu maturalnego. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  

Dz. U. poz. 1636 
Data ogłoszenia: 2022-08-04 
Data wejścia w życie: 2022-08-05 
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Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem 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), które traci moc z dniem wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.  
W przepisach nowego rozporządzenia zachowana została większość dotychczasowych 
regulacji przewidzianych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 
2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty. Natomiast w związku z wprowadzonymi zmianami ustawą z dnia 12 maja 2022 
r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, polegającymi na 
rezygnacji z przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu 
obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub 
historia w rozporządzeniu przewidziano zmiany w tym zakresie, tj.: 
1) zmieniono przepis dotyczący wykazu uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty 
(przygotowywanego przez dyrektora szkoły) polegający na: 
a) zawężeniu informacji do uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z 
matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku 
regionalnym uczniach (§ 11 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia), 
b) skreśleniu informacji o przedmiotach do wyboru, z których uczniowie przystąpią do 
egzaminu ósmoklasisty (§ 11 ust. 1 rozporządzenia); 
2) zmieniono przepis dotyczący niezwłocznego informowania dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej (w przypadku, gdy informacja o zmianach w wykazie uczniów 
przystępujących do egzaminu ósmoklasisty została już przekazana do dyrektora okręgowej 
komisji egzaminacyjnej) w zakresie dotyczącym nieuwzględniania w ww. informacji 
(przekazywanej do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej) o zmianie przedmiotu do 
wyboru (§ 12); 
3) zmieniono przepis stanowiący o dniach, w których jest przeprowadzany egzamin 
ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów poprzez wykreślenie regulacji dotyczących 
egzaminu z przedmiotu do wyboru i czasu trwania tego egzaminu, przy czym bez zmian 
pozostaje kolejność przeprowadzania pozostałych trzech egzaminów z: języka polskiego, 
matematyki i języka obcego (§ 19 rozporządzenia); 
4) usunięto rozwiązania stanowiące o obowiązku uwzględniania informacji o egzaminie 
ósmoklasisty z przedmiotów do wyboru w wykazie uczniów i protokole przebiegu egzaminu 
ósmoklasisty, sporządzanych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, a także w 
protokole zbiorczym przygotowywanym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (§ 
25 rozporządzenia). 
W rozporządzeniu wprowadzono również dodatkową zmianę dotyczącą ogłaszania: 
1) komunikatu w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty; 
2) komunikatu w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać 
w trakcie egzaminu ósmoklasisty; 
3) komunikatu w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty; 
4) informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 
Przyjęto, że wszystkie ww. komunikaty i informacja będą ogłaszane w jednym terminie, tj. nie 
później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest 
przeprowadzany egzamin ósmoklasisty. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania 
egzaminu maturalnego  



26 

 

Dz. U. poz. 1625 
Data ogłoszenia: 2022-08-03 
Data wejścia w życie: 2022-08-04 

Zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 
2223, z 2017 r. poz. 2112, z 2019 r. poz. 626 oraz z 2021 r. poz. 1427) przewidują 
następujące regulacje dotyczące deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci 
elektronicznej: 
1) warunkiem umożliwiającym złożenie deklaracji jest uzyskanie przez zdającego 
identyfikatora (loginu) i hasła dostępu, od, odpowiednio, dyrektora szkoły lub dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej, lub skorzystanie z profilu zaufanego; 
2) dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektorzy okręgowych komisji 
egzaminacyjnych będą podawali do publicznej wiadomości odpowiednio na stronie 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych, adres 
strony internetowej z dostępem do elektronicznego systemu wspomagającego 
przeprowadzenie egzaminu maturalnego, dzięki któremu zdający mogą złożyć deklarację 
przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej; 
3) zdający, który otrzymał identyfikator (login) i hasło dostępu oraz złożył deklarację w 
postaci elektronicznej, nie może złożyć jej w postaci papierowej; 
4) dyrektor szkoły przekaże uczniom identyfikator (login) i hasło dostępu do dnia 25 września 
roku szkolnego, w którym zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego; 
5) zdający inny niż uczeń będzie składał do dyrektora szkoły, którą ukończył lub dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o nadanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu 
w celu złożenia deklaracji w postaci elektronicznej w terminach przewidzianych w 
rozporządzenia, tj. do dnia do dnia 20 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić 
do egzaminu maturalnego – w przypadku deklaracji wstępnej, lub do dnia 15 stycznia roku 
szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego – w przypadku gdy nie 
złożył deklaracji wstępnej i zdających, którzy deklarację będą składali do dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej; 
6) odpowiednio dyrektor szkoły lub dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie 
przekazywał w terminie siedmiu dni roboczych od otrzymania pisemnego zgłoszenia od 
absolwenta lub osoby, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego, o zamiarze 
złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej – 
identyfikator (login) i hasło dostępu; 
7) zdający, którzy zgodnie z przepisami rozporządzenia, powinni dołączyć do deklaracji 
określone dokumenty, będą je składali jako odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów 
sporządzonych w postaci papierowej (np. zdjęcie, skan) oraz oświadczali o zgodności z 
oryginałem dołączanych do deklaracji odwzorowanych cyfrowo elektronicznych dokumentów. 
Niezależnie od opisanej możliwości deklaracje wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami 
mogą być nadalskładane przez zdających w dotychczasowy sposób, w postaci papierowej. 

W rozporządzenia określono, że w przypadku: 
1) likwidacji lub przekształcenia szkoły, do której uczęszczał zdający (do tej pory był to termin 
31 grudnia roku szkolnego, w którym absolwent/osoba zamierzał przystąpić do egzaminu 
maturalnego); 
2) uzyskania przez zdającego świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego na 
podstawie egzaminów eksternistycznych (do tej pory był to termin 31 grudnia roku szkolnego, 
w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu maturalnego); 
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3) dopuszczenia zdającego do egzaminów eksternistycznych, który zamierza w danym roku 
szkolnym przystąpić do wszystkich egzaminów wymaganych do uzyskania świadectwa 
ukończenia liceum ogólnokształcącego oraz do egzaminu maturalnego (do tej pory był to 
termin 31 grudnia roku szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu 
maturalnego); 
4) posiadania przez dającego świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą i 
uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument potwierdzający wykształcenie średnie lub 
średnie branżowe, o których mowa w art. 93 ust. 2 i 3 ustawy (do tej pory był to termin 31 
grudnia roku szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu 
maturalnego); 
5) uzyskania przez zdającego potwierdzenia posiadania wykształcenia średniego lub 
średniego branżowe zgodnie z art. 93a ustawy (do tej pory był to termin 31 grudnia roku 
szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu maturalnego); 
6) posiadania przez zdającego świadectwa szkolnego uzyskanego za granicą, uznanego za 
równorzędne świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły 
ponadpodstawowej w drodze nostryfikacji, o której mowa w art. 93 ust. 2 ustawy, w brzmieniu 
obowiązującym przed dniem 31 marca 2015 r. (do tej pory był to termin 31 grudnia roku 
szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu maturalnego) 
– zdający składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze 
względu na miejsce zamieszkania zdającego, nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, 
w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. 

Ponadto zmianie uległ termin, w którym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej 
informuje zdającego o miejscu przystąpienia do egzaminu maturalnego (do tej pory był to 
termin 10 marca roku szkolnego, w którym zdający zamierzał przystąpić do egzaminu 
maturalnego) – termin ten został wydłużony do dnia 31 marca roku szkolnego, w którym 
zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. 
Zmianie uległ także termin składania przez zdającego wniosku wraz z uzasadnieniem oraz 
deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą zdający 
ukończył – nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zdający zamierza 
przystąpić do egzaminu maturalnego (do tej pory był to termin 31 grudnia roku szkolnego, w 
którym zdający zamierzał przystąpić do egzaminu maturalnego). Jednocześnie zmianie uległ 
termin, w którym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje zdającego o miejscu 
przystąpienia do egzaminu maturalnego (do tej pory był to termin 10 marca roku szkolnego, 
w którym zdający zamierzał przystąpić do egzaminu maturalnego) – termin ten został 
wydłużony do dnia 31 marca roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do 
egzaminu maturalnego. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu 
zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz 
przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, 
pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i 
doradców zawodowych  

Dz. U. poz. 1610 
Data ogłoszenia: 2022-08-01 
Data wejścia w życie: 2022-09-01 
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Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie 
wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz 
przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1552). 

W nowym rozporządzeniu, w stosunku do dotychczasowych przepisów zostały uzupełnione 
zadania nauczycieli pedagogów specjalnych (§ 3 ust. 2 nowego rozporządzenia).  
Zadania realizowane przez pedagogów specjalnych uzupełniają zadania realizowane przez 
innych nauczycieli specjalistów w zakresie rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych 
uczniów lub wychowanków oraz planowania dla nich wsparcia odpowiadającego ich 
potrzebom rozwojowym i edukacyjnym. Zadania te zostały określone w zmianach przepisów 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280, z 2022 r. poz. 1594) oraz rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i 
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. 
U. poz. 532, z późn. zm.). 
Zadania realizowane przez nauczycieli pedagogów specjalnych w ramach tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć obejmują: 
1) rekomendowanie dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki do realizacji działań w 
zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu 
przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 
2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1062, z późn. zm.), 
2) prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
uczniów lub wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 
uzdolnień uczniów lub wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 
w funkcjonowaniu uczniów lub wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
funkcjonowanie ucznia lub wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i 
placówki, we współpracy z nauczycielami,  
3) wspieranie nauczycieli w realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego, 
4) wspieranie nauczycieli we wdrażaniu indywidualizacji kształcenia poprzez dostosowanie 
sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych i możliwości 
psychofizycznych ucznia oraz dobór metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do 
potrzeb uczniów. 

Nauczyciele pedagodzy specjalni, w zależności od zadań realizowanych w szkole, w ramach 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, będą realizowali zadania związane z: 
1) dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży 
objętych kształceniem specjalnym, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 
127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w przepisach 
wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty – w przypadku nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, młodzieżowych 
ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach 
wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-
wychowawczych, 
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2) określaniem niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 
dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 
odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne ucznia lub wychowanka; 
3) udzielaniem uczniom lub wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na 
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
4) prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych.  
Ponadto, w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nauczyciele 
pedagodzy specjalni zatrudnieni w przedszkolach, szkołach podstawowych, specjalnych 
ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach 
rewalidacyjno-wychowawczych będą mogli prowadzić zajęcia w ramach wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka, bowiem zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 
127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w skład zespołu 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wchodzą: pedagog posiadający kwalifikacje 
odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, psycholog, logopeda oraz w zależności 
od potrzeb dziecka i jego rodziny, mogą wchodzić również inni specjaliści. 
Natomiast w przypadku, gdy nauczyciel pedagog specjalny zostanie zatrudniony w 
przedszkolu specjalnym lub szkole specjalnej funkcjonujących w podmiotach leczniczych lub 
jednostkach pomocy społecznej, w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć będzie mógł prowadzić zajęcia oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze, o 
których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 71c ust. 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  

Dz. U. poz. 1594 
Data ogłoszenia: 2022-07-29 
Data wejścia w życie: 2022-09-01 

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280) wprowadza się następujące zmiany:  
1) wsparcie udzielane przez pedagogów specjalnych obejmuje: 
a) podejmowanie działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów 
w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1062, z późn. zm.), 
b) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 
uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo 
w życiu szkoły i placówki, 
c) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 
d) w przypadku uczniów objętych kształceniem specjalnym, współpracę z zespołem 
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nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem, a w przypadku młodzieżowych 
ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz ośrodków 
rewalidacyjno-wychowawczych – także wychowawcami grup wychowawczych prowadzących 
zajęcia z wychowankiem w tym ośrodku, w zakresie zapewnienia im odpowiedniej do potrzeb 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  
e) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 
dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 
odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne ucznia; 
2) zadania pedagogów specjalnych obejmują wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych 
specjalistów w: 
a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 
funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 
uczestnictwo w życiu szkoły, 
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 
c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia, 
d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.  
Zadania realizowane przez pedagogów specjalnych uzupełniają zadania realizowane przez 
innych nauczycieli specjalistów w zakresie rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych 
uczniów oraz planowania dla nich wsparcia odpowiadającego ich potrzebom rozwojowym i 
edukacyjnym. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach  

Dz. U. poz. 1593 
Data ogłoszenia: 2022-07-29 
Data wejścia w życie: 2022-09-01 

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i 
placówkach (Dz. U. poz. 532, z 2017 r. poz. 1643 oraz z 2019 r. poz. 322) wprowadza się 
następujące zmiany:  
3) wsparcie udzielane przez pedagogów specjalnych obejmuje: 
f) podejmowanie działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów 
w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1062, z późn. zm.), 
g) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 
uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo 
w życiu szkoły i placówki, 
h) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 
i) w przypadku uczniów objętych kształceniem specjalnym, współpracę z zespołem nauczycieli 
i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem, a w przypadku młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-
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wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-
wychowawczych – także wychowawcami grup wychowawczych prowadzących zajęcia z 
wychowankiem w tym ośrodku, w zakresie zapewnienia im odpowiedniej do potrzeb pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej,  
j) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 
dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 
odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne ucznia; 
4) zadania pedagogów specjalnych obejmują wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych 
specjalistów w: 
e) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 
funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 
uczestnictwo w życiu szkoły, 
f) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 
g) dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia, 
h) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.  
Zadania realizowane przez pedagogów specjalnych uzupełniają zadania realizowane przez 
innych nauczycieli specjalistów w zakresie rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych 
uczniów oraz planowania dla nich wsparcia odpowiadającego ich potrzebom rozwojowym i 
edukacyjnym. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań 
egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 
2022/2023 i 2023/2024  

Dz. U. poz. 1591 
Data ogłoszenia: 2022-07-29 
Data wejścia w życie: 2022-07-30 

W rozporządzeniu zostały określone wymagania egzaminacyjne będące podstawą 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w dwóch kolejnych latach szkolnych – 2022/2023 i 
2023/2024. Zgodnie z wytyczną zawartą w upoważnieniu do wydania tego rozporządzenia, 
wymagania egzaminacyjne są tożsame z tymi, które obowiązywały uczniów przystępujących 
do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022. Odpowiednio do zakresu 
upoważnienia wymagania egzaminacyjne będą przygotowane z poszczególnych przedmiotów, 
opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań egzaminacyjnych, wybrane spośród 
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie 
przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji  

Dz. U. poz. 1540 
Data ogłoszenia: 2022-07-22 
Data wejścia w życie: 2022-07-22, z tym że § 12 ust. 1 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 
stycznia 
2023 r. 
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Art. 75a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1930 i 2445 oraz z 2022 r. poz. 1116) określa możliwość przekazywania dotacji 
celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji, a 
rozporządzenie określa: 
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania, a także tryb przekazywania 
dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji 
związanych z: 
a) realizacją programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 90x ustawy o systemie 
oświaty; 
b) zakupem nieruchomości oraz budową lub dostosowaniem obiektów, niezbędnych dla 
rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek; 
c) wyposażeniem przedszkoli, szkół lub placówek; 
2) zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie dotacji celowej; 
3) sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lipca 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022  

Dz. U. poz. 1482 
Data ogłoszenia: 2022-07-13 
Data wejścia w życie: 2022-07-14, z tym że § 1 pkt 2 lit. a z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r 

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. poz. 2453, z późn. zm.) jest konsekwencją zmiany 
wprowadzonej ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116), tj. zwiększenia części oświatowej subwencji 
ogólnej o 514 500 tys. zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem 
nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów 
pedagogicznych. 
Niniejsze rozporządzenie wprowadza następujące zmiany polegające na: 
1) dodaniu definicji zespołu, gdyż w wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 12 maja 
2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – związanych z 
zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub 
terapeutów pedagogicznych w oparciu m.in. o liczbę uczniów w zespole konieczne było 
dodanie definicji zespołu, który występuje w opisie poszczególnych wag, a należy mieć na 
uwadze, że dotychczas środki naliczane na ucznia w ramach części oświatowej subwencji 
oświatowej nie zależały od sumy liczb uczniów lub dzieci uczęszczających do jednostek 
systemu oświaty wchodzących w skład zespołu; 
2) podziale kwoty 511 927,5 tys. zł (kwota po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 
2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) na 
podstawie drugiej dodatkowej przeliczeniowej liczby uczniów (ustalanej w oparciu o 15 
nowych wag). Przy ustalaniu wartości poszczególnych wag uwzględniono m.in. liczbę etatów 
w zakresie zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 
logopedów lub terapeutów pedagogicznych, która jest uzależniona od liczby dzieci i uczniów 
w przedszkolach, szkołach oraz zespołach. Dodatkowo do ustalenia wartości wag został 
uwzględniony również obecny poziom zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów 
specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. 
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Ponadto w rozporządzeniu zmianie uległ opis wagi P12 określonej w ust. 4 załącznika do 
rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu 
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 
2022. 

Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w 
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych 
ustaw  

Dz. U. poz. 1383 
Data ogłoszenia: 2022-06-30 
Data wejścia w życie: 2022-07-01, z wyjątkiem: 
1) art. 1 pkt 10 lit. a i b oraz art. 6 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 15 lipca 2022 r.; 
2) art. 1 pkt 11 oraz pkt 13 lit. a, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu 
ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.; 
3) art. 1 pkt 17 oraz art. 7, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r.; 
4) art. 3 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 
dnia 4 czerwca 2022 r.; 
5) art. 6 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r. 

W ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002 i 1087) 
wprowadzone zostały między innymi następujące rozwiązania: 
1) doprecyzowano przepisy pozwalające na eliminację przypadków ubiegania się i pobierania 
świadczeń przez obywateli Ukrainy, którzy wyjechali z Polski; 
2) powiatowe urzędy pracy będą mogły organizować szkolenia z języka polskiego dla 
cudzoziemców; 
3) wprowadzono ułatwienia, jeśli chodzi o organizowanie nauki osób przybyłych z Ukrainy; 
4) wojewodowie uzyskali dostęp do rejestru obywateli Ukrainy, którym nadano numer 
PESEL; 
5) uproszczono procedury związane z przebudową, remontem lub zmianą sposobu 
użytkowania budynków lub ich części, będących w posiadaniu jednostek samorządu 
terytorialnego i przeznaczonych docelowo na cele mieszkalne; 
6) Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie mogła przyjmować w formie darowizny, 
przechowywać i wydawać oraz wywozić na terytorium Ukrainy, obok produktów 
leczniczych, także wyroby medyczne; 
7) zapewniono ochronę obywateli Ukrainy w związku z wykonywaniem przez nich pracy w 
Polsce (chodzi także o umożliwienie inspektorom pracy prowadzenia skutecznych działań 
kontrolnych w tym zakresie); 
8) umożliwiono w roku szkolnym 2022/2023 organizowanie dodatkowej nauki języka 
polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe, dla uczniów przybyłych do Polski, w grupach międzyszkolnych; 
9) wprowadzono możliwość powoływania na stanowiska dyrektorów bez konieczności 
przeprowadzania konkursów, w uzgodnieniu z organem nadzoru pedagogicznego. 

Wprowadzono również zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079 i 1116) w art. 165 ust. 7, 9 i 14: 
1) dla uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz dla uczniów będących obywatelami 
polskimi, którzy kształcili się za granicą i nie znają języka polskiego w stopniu 
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wystarczającym do nauki w szkole zrównano prawa do dodatkowej nauki języka polskiego 
określając, że z tego uprawnienia tego będą mogli korzystać przez okres 24 miesięcy; 
2) wprowadzono możliwość organizacji oddziałów przygotowawczych w szkołach 
mistrzostwa sportowego. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie 
wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 
szkolnym 2022/2023 i 2023/2024  

Dz. U. poz. 1246 
Data ogłoszenia: 2022-06-13 
Data wejścia w życie: 2022-06-13 

Egzamin maturalny dla absolwentów szkół ponadpodstawowych (nowego ustroju szkolnego) 
będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych dla: 
1) absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i ponadpodstawowych szkół 
średnich (w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024); 
2) absolwentów pięcioletniego technikum (w roku szkolnym 2023/2024); 
3) absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I 
stopnia jako absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej (w roku szkolnym 2023/2024). 
Rozporządzenie określa ogólne i szczegółowe wymagania egzaminacyjne z poszczególnych 
przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.  
Wymagania na poziomie podstawowym i rozszerzonym określone zostały dla przedmiotów: 
język polski, matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka 
oraz wiedza o społeczeństwie. 
W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego rozporządzenie określa wymagania dla 
poziomu podstawowego, rozszerzonego oraz poziomu dwujęzycznego. 
Przedmioty: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna maturzyści będą 
mogli zdawać tylko na poziomie rozszerzonym i takie wymagania zostały określone w 
rozporządzeniu. 
Rozporządzenie reguluje również wymagania egzaminacyjne dla matur przeprowadzanych z 
języka mniejszości etnicznej lub narodowej oraz języka regionalnego – kaszubskiego. 

Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw  

Dz. U. poz. 1116 
Data ogłoszenia: 2022-05-26 
Data wejścia w życie: 2022-05-27, z wyjątkiem art. 5 pkt 3, 7–13 i 16 oraz art. 34, które 
wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r 

Ustawa ta poza ustawą o systemie oświaty zmienia także:  
1) ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,  
2) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,  
3) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,  
4) ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,  
5) ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,  
6) ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych i  
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7) ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o 
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. 

Zmiany dotyczą m. in.: 
1. Egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. 
2. Szkoleń dla egzaminatorów. 
3. Zatrudniania specjalistów w przedszkolach i szkołach. 
4. Danych dziedzinowych ucznia w SIO. 
5. Prowadzenia zajęć zdalnych niezależnie od COVID-19. 
6. Nauczania indywidualnego w formie zdalnej. 
7. Akredytacji na kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 
8. Poszerzenia katalogu statutu niepublicznej szkoły i placówki. 
9. Obowiązku uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty w przypadku niepublicznej 
placówki kształcenia ustawicznego lub niepublicznego centrum kształcenia zawodowego. 
10. Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2022 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. 1109 
Data ogłoszenia: 2022-05-25 
Data wejścia w życie: 2022-09-01 

Rozporządzenie wprowadza zmiany w zawodach: monter stolarki budowlanej, monter izolacji 
przemysłowych oraz monter konstrukcji jachtów i łodzi, które są konsekwencją wprowadzenia 
nowych zawodów (technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik izolacji 
przemysłowych i technik przemysłu jachtowego). 
Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu 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 późn. zm.): 
1) określa podstawy programowe kształcenia w nowych zawodach wprowadzonych do 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (monter konstrukcji targowo-
wystawienniczych, technik izolacji przemysłowych, technik montażu i automatyki stolarki 
budowlanej, technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego, technik elektroautomatyk 
okrętowy i technik przemysłu jachtowego); 
2) określa nowe dodatkowe umiejętności zawodowe: „Prowadzenie gospodarstwa rolnego w 
systemie rolnictwa ekologicznego” – w zakresie zawodów przyporządkowanych do branży 
rolno-hodowlanej: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, pszczelarz, rolnik, 
technik hodowca koni, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik pszczelarz, 
technik rolnik, i technik weterynarii oraz zawodów przyporządkowanych do branży 
ogrodniczej: ogrodnik, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
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nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy  

Dz. U. poz. 1057 
Data ogłoszenia: 2022-05-18 
Data wejścia w życie: 2022-05-19, z mocą od dnia 1 maja 2022 r 

Rozporządzenie zmienia tabelę stanowiącą załącznik do rozporządzenia, która określa 
wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Zmiana polega na połączeniu 
dotychczasowego trzeciego poziomu zaszeregowania płacowego (przewidzianego dla 
nauczycieli posiadających „Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania 
pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego 
kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie”) z drugim poziomem zaszeregowania 
płacowego (przewidzianego dotychczas dla nauczycieli posiadających tytuł zawodowy 
magistra bez przygotowania pedagogicznego lub tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z 
przygotowaniem pedagogicznym). W efekcie tej zmiany, dla nauczycieli obecnego trzeciego 
poziomu zaszeregowania płacowego („Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez 
przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub 
nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie”) będą obowiązywały 
takie same minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, jak dla nauczycieli drugiego 
poziomu zaszeregowania płacowego. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022  

Dz. U. poz. 1056 
Data ogłoszenia: 2022-05-18 
Data wejścia w życie: 2022-05-19 

Niniejsze rozporządzenie wprowadza następujące zmiany w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. poz. 2453 
oraz z 2022 r. poz. 352): 
1. Określono, że podział zwiększonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w zakresie 
środków przewidzianych na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli będzie odbywał się 
proporcjonalnie do dodatkowej przeliczeniowej liczby uczniów w danej jednostce samorządu 
terytorialnego. Dodatkowe środki, które otrzymają poszczególne jednostki samorządu 
terytorialnego, uzupełnią kwotę części oświatowej subwencji ogólnej naliczoną im na 2022 r. 
2. Wyłączono z podziału zwiększonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wagę w 
zakresie świadczenia na start dla nauczycieli stażystów. Środki na ten cel zostały już 
naliczone i nie wymagają zwiększenia w wyniku wzrostu wynagrodzenia nauczycieli. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i 
młodzieży będących obywatelami Ukrainy  
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Dz. U. poz. 1047 
Data ogłoszenia: 2022-05-17 
Data wejścia w życie: 2022-05-18 

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji 
kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. 
poz. 645 i 795) wprowadzone zostały następujące rozwiązania: 
1) dodany § 6c rozporządzenia wprowadza regulację umożliwiającą uzyskanie w roku 
szkolnym 2021/2022 przez ucznia będącego obywatelem Ukrainy świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej. W tym przypadku, aby ukończyć szkołę podstawową uczeń musi uzyskać 
pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w 
klasie VIII oraz przystąpić do egzaminu ósmoklasisty; 
2) uczniowie będący obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium Ukrainy i podjęli naukę w klasie programowo najwyższej szkoły 
podstawowej nie uzyskali rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, których 
realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (przyroda – w klasie IV; technika – 
w klasie VI, muzyka i plastyka – w klasie VII), dlatego więc ustalone zostały dla tych uczniów 
odmienne warunki ukończenia szkoły podstawowej – wprowadzona została regulacja, zgodnie 
z którą, w arkuszach ocen tych uczniów oraz na świadectwach ukończenia przez nich szkoły 
podstawowej w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych: muzyka, plastyka, przyroda i technika, będzie wstawiana pozioma kreska; 
3) w rozporządzeniu wskazano, że w przypadku, gdy uczeń klasy VIII szkoły podstawowej nie 
spełni warunków określonych w § 6c ust. 1, musi powtórzyć tę klasę oraz przystąpić do 
egzaminu ósmoklasisty w roku, w którym powtarza klasę VIII. 

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem 
publicznych systemów teleinformatycznych  

Dz. U. poz. 1002 
Data ogłoszenia: 2022-05-12 
Data wejścia w życie: 2022-05-27 

Art. 4 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów 
teleinformatycznych wprowadza zmiany w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 989), które polegają m. in.: 
1) w art. 5 ustawy o OSE uzupełniony jest katalog zadań operatora OSE o działania 
wspierające cyfryzację systemu oświaty lub funkcjonowanie organów prowadzących szkoły i 
samych szkół, które będą realizowane na zlecenie ministra właściwego do spraw 
informatyzacji; 
2) w art. 8 ustawy o OSE: 
a) doprecyzowano procedury korzystania przez operatora OSE z istniejącej infrastruktury 
telekomunikacyjnej lub usług transmisji danych, 
b) umożliwiono zlecenia operatorowi OSE prac w zakresie tworzenia i utrzymywania narzędzi 
teleinformatycznych OSE Centralnemu Ośrodkowi Informatyki, który jest instytucją 
gospodarki budżetowej, wobec której minister właściwy do spraw informatyzacji pełni funkcję 
organu założycielskiego; 
3) w art. 10 ustawy o OSE doprecyzowano uprawnienie operatora OSE do wykorzystania 
środków z kar umownych, wyegzekwowanych od dotychczasowych kontrahentów, na 
realizację zadań operatora OSE; 
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4) w art. 11 ustawy o OSE rozszerzono katalog kosztów, jakie może ponosić operator OSE, o 
wydatki związane z wdrażaniem tych działań. 

Źródło Internet. 

Kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 będą także: 
doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami, wdrażanie 
Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 oraz rozwijanie umiejętności metodycznych 
nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych oraz wsparcie edukacji 
informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści 
publikowanych w internecie i mediach społecznościowych. 

Wśród kierunków wskazano także: wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności 
szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w 
szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu 
"Laboratoria przyszłości", a także podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości 
wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i 
integracyjnych. 

W dokumencie wyznaczono również zakres kontroli prowadzonych przez kuratorów oświaty 
w ramach nadzoru pedagogicznego. 

W przedszkolach, w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, 
branżowych szkołach I stopnia - zarówno ogólnodostępnych jak i integracyjnych - 
kontrolowana będzie realizacja zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego 
uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych. 

W publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych kontroli podlegać będzie 
zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących 
obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi 
obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach 
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. 

W szkołach ponadpodstawowych kontrolowana będzie realizacja zajęć wychowanie do życia 
w rodzinie. 

W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i w centrach kształcenia zawodowego 
kontroli podlegać będzie organizacja i realizacja turnusów dokształcania teoretycznego 
młodocianych pracowników. 

W niepublicznych bursach i niepublicznych domach wczasów dziecięcych kontrolowana 
będzie organizacja ich pracy 

Lista obowiązków dyrektora szkoły jest bardzo obszerna – obejmuje działania dydaktyczne, 
wychowawcze i opiekuńcze oraz cały szereg działań poza dydaktycznych. 

Zakres obowiązków i odpowiedzialności dyrektora szkoły określają: ustawa Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 
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Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.), 
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. 
zm.), ustawa Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) oraz przepisy szczególne. 

Zapisano w nich, że szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, 
przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady 
pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole i ma 
zapewnić bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez 
szkołę. W świetle ustawowych zapisów dyrektor jest odpowiedzialny za proces dydaktyczno-
wychowawczo-opiekuńczy, ale jest także: pracodawcą, organizatorem BHP w szkole, 
zarządcą nieruchomości oraz osobą zarządzającą budżetem. 

Dyrektor jako pracodawca 

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest zarządzanie zasobami ludzkimi. Karta Nauczyciela oraz 
przepisy ustawy wprowadzającej ustawę Prawo oświatowe nakładają na dyrektora szkoły 
obowiązki związane ze stosunkiem pracy. To on prowadzi selekcję oraz rekrutację 
nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. 

Dyrektor obniża obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli, zawiesza nauczycieli 
w wykonywaniu obowiązków, jeśli wszczęto lub złożono wniosek o wszczęcie wobec nich 
postępowania dyscyplinarnego lub karnego, przenosi nauczycieli w stan nieczynny, udziela 
urlopu dla poratowania zdrowia, rozwiązuje z nauczycielami/pracownikami 
niepedagogicznymi stosunek pracy. Dyrektor szkoły ocenia pracę nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych, zatwierdza plany rozwoju zawodowego nauczycieli, przydziela 
opiekunów stażu, ocenia dorobek zawodowy nauczyciela, nadaje nauczycielowi stażyście 
stopnień nauczyciela kontraktowego. 

W jego gestii jest składanie wniosków o przyznanie pracownikom nagród, odznaczeń 
i wyróżnień, nagradzanie i karanie. Dyrektor szkoły kieruje nauczycieli/pracowników 
niepedagogicznych na obowiązkowe badania okresowe lub badania kontrolne oraz szkolenia 
BHP. W zakresie spraw nieobjętych regulacjami Karty Nauczyciela dyrektor szkoły wypełnia 
swoje obowiązki jako pracodawca 

Dyrektor szkoły ocenia pracę nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, zatwierdza 
plany rozwoju zawodowego nauczycieli, przydziela opiekunów stażu, ocenia dorobek 
zawodowy nauczyciela, nadaje nauczycielowi stażyście stopnień nauczyciela kontraktowego. 

zgodnie ze wskazaniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1666) i rozporządzeń wykonawczych. Dyrektor szkoły ma także obowiązek stosować się 
do prawa lokalnego uchwalanego przez organ samorządowy. 

Dyrektor jako zarządca nieruchomości i organizator BHP w szkole 

Dyrektor jako gospodarz szkoły jest odpowiedzialny za jej mienie, stan obiektu i zapewnienie 
materialnych warunków sprawnego funkcjonowania placówki. Powinien dbać o estetyczny 
wygląd budynku szkolnego i wystrój wnętrz oraz otoczenie szkoły, a w miarę potrzeb 
podejmować prace modernizacyjne i remontowe. Obowiązkiem dyrektora jest dbałość 
o właściwe użytkowanie mebli, urządzeń szkolnych i pomocy dydaktycznych. 
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dyrektor, co najmniej raz w roku, ma obowiązek 
dokonać kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania 
z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz 
określić kierunki ich poprawy. 

Przeglądy budynków i instalacji powinni wykonywać (z polecenia dyrektora) specjaliści 
posiadający odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia lub upoważnienia. 

Okresowej kontroli raz w roku wymagają: 

1. teren szkoły (stan ogrodzenia, oświetlenie terenu wokół szkoły, drogi, przejścia 
na terenie szkoły, boiska sportowe), 

2. wejście na teren szkoły, 
3. korytarze, klatki schodowe, schody, 
4. sale lekcyjne i pracownie specjalistyczne, 
5. sala gimnastyczna i sprzęt sportowy, 
6. biblioteka szkolna, 
7. stołówka i kuchnia, 
8. pomieszczenia higieniczno-sanitarne, 
9. poddasze i strych, 
10. piwnice, kotłownia, 
11. instalacje (elektryczna, gazowa, piorunochronna, grzewcza i wentylacyjna, wodno-

kanalizacyjna, przewody kominowe, zabezpieczenia ppoż.). 

Natomiast okresowej kontroli, raz na 5 lat, należy poddać: 

 sprawność techniczną i wartość użytkową całego obiektu budowlanego, 
 estetykę obiektu i otoczenia, 
 instalację elektryczną i piorunochronną w zakresie stanu prawidłowości połączeń, 

osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, 
 oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 

W tabeli 1 przedstawione zostały podstawowe obowiązki dyrektora szkoły w przedmiotowym 
zakresie. 

Dyrektor jako osoba zarządzająca budżetem 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe dyrektor szkoły „dysponuje środkami 
określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub 
placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może 
organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki”. Jego 
działalność i odpowiedzialność w tym zakresie wynika z: 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dyrektor, co najmniej raz w roku, ma obowiązek 
dokonać kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z 
obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz 
określić kierunki ich poprawy. 1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności: 
1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem 
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 art. 62 wymogi wobec osoby kierującej szkolą lub placówką ust. 2; 
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 
4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich 
kompetencji  stanowiących; 
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki 
zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 
wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę 
szkoły  lub  placówki; 
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w 
czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę; 
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 
9) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki; 
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego  ucznia; 
11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 
sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia 
imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki; 
12) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność 
przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie danych 
osobowych. 
2. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w 
przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie 
uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych 
przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez 
kuratora  oświaty  do  innej  szkoły. 
3a. W przypadku ucznia szkoły artystycznej objętego obowiązkiem szkolnym, dyrektor 
szkoły artystycznej może skreślić ucznia z listy uczniów w trybie określonym w ust. 2, po 
uzyskaniu pozytywnej opinii specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 
nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami ust. 1. 
4. Dyrektor szkoły lub placówki skreśla ucznia z listy uczniów na pisemny wniosek rodziców 
lub  pełnoletniego  ucznia. 
5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce 
nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w 
sprawach: 
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki; 
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 
pracownikom  szkoły  lub  placówki; 
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub 
placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 
pozostałych  pracowników  szkoły  lub  placówki. 
6. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły 
lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim. 
7. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, w 
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porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których kształci szkoła, po: 
1) uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym 
zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 rady rynku pracy ust. 5 
pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
oraz 
2) nawiązaniu współpracy odpowiednio z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne 
gospodarstwo rolne, których działalność jest związana z danym zawodem lub branżą, w 
ramach umowy, porozumienia lub ustaleń, o których mowa w art. 120a obowiązki 
pracodawcy kierującego młodocianych na dokształcanie teoretyczne ust. 1, obejmujących co 
najmniej jeden cykl kształcenia w danym zawodzie. 
7a. Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie, o 
której mowa w ust. 7 pkt 1, nie jest wymagana w przypadku: 
1) rozpoczynania kształcenia w zawodzie o charakterze pomocniczym, jeżeli szkoła posiada 
opinię o zasadności kształcenia w zawodzie, dla którego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
branżowego, przewidziano zawód o charakterze pomocniczym; 
2) organizowania w branżowej szkole I stopnia oddziału wyłącznie dla uczniów będących 
młodocianymi  pracownikami. 
7b. Uzyskanie ponownej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w 
danym zawodzie, o której mowa w ust. 7 pkt 1, jest wymagane w przypadku gdy zawód ten 
nie jest wskazany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o 
której mowa w art. 46b prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa 
branżowego ust. 1. 
7c. Współpraca, o której mowa w ust. 7 pkt 2, polega w szczególności na: 
1) tworzeniu  klas  patronackich; 
2) przygotowaniu propozycji programu nauczania zawodu; 
3) realizacji kształcenia zawodowego, w tym praktycznej nauki zawodu; 
4) wyposażeniu warsztatów lub pracowni szkolnych; 
5) organizacji  egzaminu  zawodowego; 
6) doskonaleniu nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym organizowaniu szkoleń 
branżowych; 
7) realizacji doradztwa zawodowego i promocji kształcenia zawodowego. 
7d. Przepisów ust. 7 pkt 2 i ust. 7c, nie stosuje się do branżowych szkół II stopnia. 
8. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5, nie przysługują dyrektorom jednooddziałowych 
przedszkoli oraz kierownikom szkół podstawowych (szkół filialnych) podporządkowanych 
organizacyjnie innej szkole. Uprawnienia te przysługują odpowiednio organowi 
prowadzącemu przedszkole lub dyrektorowi szkoły, któremu szkoła filialna jest 
organizacyjnie podporządkowana. 
9. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w 
szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel 
tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący 

Moduł II. Prawo pracy w Placówce Oświatowej – Karta nauczyciela, Kodeks pracy , 
ustawa o pracownikach samorządowych z uwzględnieniem przepisów funkcjonowania 
Placówki w warunkach szczególnych i kryzysowych. Zatrudnianie i zwalnianie 
pracowników 
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Zatrudnianie nauczycieli 

Nowe zasady zatrudniania nauczycieli dotyczą nauczycieli początkujących 

Z nauczycielami, którzy rozpoczynają pracę w szkole zawsze zawierana jest umowa na 
czas określony na okres dwóch lat. Po przepracowaniu tego okresu, jeżeli nauczyciel uzyska 
co najmniej dobrą ocenę pracy, możliwe będzie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na 
czas nieokreślony. W przypadku jednak nauczycieli, którzy mają już dwuletni staż pracy, ale 
nie uzyskali stopnia awansu zawodowego oraz oceny pracy, umowa może zostać zawarta na 
czas określony na okres tylko jednego roku. 

Z kolei nauczyciele, którzy do 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień awansu zawodowego 
nauczyciela kontraktowego, umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony. Oczywiście, 
pod warunkiem, że nie jest to zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela, 
czyli w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa 
nieobecnego nauczyciela. 

Zgodnie z art. 17 nowelizacji Karty Nauczyciela: stosunek pracy z nauczycielem, który przed 
dniem 1 września 2022 r. uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie 
uzyskał stopnia nauczyciela mianowanego, nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na 
czas nieokreślony, z wyjątkiem określonym w art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela. Oznacza to, 
że tych nauczycieli zatrudnia się na dotychczasowych zasadach, czyli na czas nieokreślony a 
na czas określony wyłącznie z potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa 
nieobecnego nauczyciela. Kolejna umowa powinna być już zawarta na czas nieokreślony. 
Nauczyciel kontraktowy zatrudniony z potrzeby wynikającej z organizacji nauczania może 
pracować na czas określony nie dłużej niż 36 miesięcy. Jak wynika z treści pytania limit ten 
został już wyczerpany. Mimo zmian w zasadach zatrudniania nauczycieli, nauczyciele 
kontraktowi, na podstawie art. 17 ustawy z 5 sierpnia 2022 r., zatrudniani są nadal na czas 
nieokreślony na dotychczasowych zasadach (tj. bez konieczności posiadania co najmniej 
dobrej oceny pracy). 

Nauczyciela można zatrudnić na czas określony 1 roku szkolnego na podstawie art. 10 ust. 3b 
Karty Nauczyciela z uwagi na brak oceny pracy. Ta umowa nie jest wliczana do limitu umów 
na czas określony (art. 10 ust. 14 Karty Nauczyciela). 

Art. 10 ust. 3b dodany od 1 września 2022 r. przewiduje jednak, że nauczyciel, który spełnia 
wymagania, o których mowa w ust. 3a pkt 1–3 (nauczyciel, o którym mowa w pytaniu spełnia 
te warunki), lecz nie spełnia wymogu, o którym mowa w ust. 3a pkt 4 (co najmniej dobra 
ocena pracy) może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony na 
jeden rok szkolny. Umowa taka może być zawarta więcej niż jeden raz. I na tej podstawie 
należy zatrudnić nauczyciela. Jeżeli nauczyciel w nadchodzącym roku szkolnym uzyska co 
najmniej dobrą ocenę pracy, za rok należy go zatrudnić już na czas nieokreślony. 

Za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny można zatrudnić nauczyciela, który nie 
posiada wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska. W takim przypadku 
zawarcie umowy o pracę możliwe jest wyłącznie na czas określony z potrzeby wynikającej z 
organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela. Umowa zawarta na podstawie 
art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela nie jest objęta limitem umów na czas określony. 
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 Mimo zmian w zasadach zatrudniania nauczycieli, nadal możliwe jest zatrudnienie 
nauczyciela na dowolny czas określony, o ile jest to uzasadnione potrzebą wynikającą z 
organizacji nauczania lub koniecznością zastępstwa nieobecnego nauczyciela w pracy (art. 10 
ust. 7 Karty Nauczyciela).  

od: 1 września 2022 r. do: 31 sierpnia 2023 r. 
 
Art.  10.  [Nawiązanie stosunku pracy] 
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. 
2.  173  
 Stosunek pracy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, która: 
1)  
nie posiada stopnia awansu zawodowego oraz 
2)  
posiada wymagane kwalifikacje 

- nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na 2 lata szkolne. 

3.   
 W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w 
ust. 2, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą 
przygotowania pedagogicznego, może być nawiązany stosunek pracy, o ile osoba ta 
zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie pierwszego roku pracy 
w szkole. W przypadku gdy nauczyciel w trakcie pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska 
przygotowania pedagogicznego, dyrektor szkoły rozwiązuje z nauczycielem umowę o pracę z 
końcem tego roku szkolnego bez wypowiedzenia. Dyrektor szkoły może nie rozwiązać 
umowy o pracę z nauczycielem, jeżeli nauczyciel nie uzyskał przygotowania pedagogicznego 
z przyczyn od niego niezależnych i zobowiąże się do uzyskania przygotowania 
pedagogicznego w trakcie drugiego roku pracy w szkole. 
3a.   
 Stosunek pracy z nauczycielem, który: 
1)  
nie posiada stopnia awansu zawodowego oraz 
2)  
posiada wymagane kwalifikacje, oraz 
3)  
posiada co najmniej 2 lata pracy w szkole, oraz 
4)  
posiada co najmniej dobrą ocenę pracy 

- nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 

3b.   
 Nauczyciel, który: 
1)  
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spełnia wymagania, o których mowa w ust. 3a pkt 1-3, lecz nie spełnia wymogu, o którym 
mowa w ust. 3a pkt 4, albo 
2)  
w ciągu 6 lat od rozpoczęcia odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela nie uzyskał 
stopnia nauczyciela mianowanego 

- może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny. 
Umowa taka może być zawarta więcej niż jeden raz. 

3c.   
 Do ustalenia okresu, o którym mowa w ust. 3b pkt 2, przepisy art. 9ca ust. 8 i 9 stosuje się 
odpowiednio. 
4.   
 (uchylony). 
4a.  
(uchylony). 
5.  
Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się 
na podstawie mianowania, jeżeli: 
1)  
posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym; 
2)  
ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; 
3)  
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; 
4)  
nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe; 
4a)  
nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3, w 
okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w 
art. 76 ust. 1 pkt 4; 
5)  
posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska; 
6)  
istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas 
nieokreślony. 
5a.  
Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się 
w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego 
następującego po miesiącu, w którym: 
1)  
nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są warunki określone w 
ust. 5; 
2)  
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w przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w czasie trwania umowy o pracę 
zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 5. 
5b.  
Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, o którym mowa w ust. 5a, potwierdza na 
piśmie dyrektor szkoły. 
6.  
W przypadku braku warunków do zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w ust. 5 pkt 6, 
stosunek pracy z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym nawiązuje się na podstawie 
umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze, z zastrzeżeniem ust. 7. 
7.   
 W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa 
nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, stosunek pracy z nauczycielem 
nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony. 
8.  
Nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem, który nie spełnia warunków, o których 
mowa w ust. 5 pkt 2-5, z zastrzeżeniem ust. 9. 
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. 
8b.  
W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4a, dyrektor szkoły, 
przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, jest obowiązany zasięgnąć informacji z 
rejestru, o którym mowa w art. 85w ust. 1, w trybie określonym w art. 85y ust. 1a. 
9.  
W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby 
posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie spełnia warunku wymienionego w ust. 5 pkt 5. 
10.   
 Do nauczycieli zatrudnionych na podstawie ust. 9 nie stosuje się przepisów rozdziału 3a. Dla 
celów płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele początkujący. 
11.   
 (uchylony). 
12.  
Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej w przypadku 
zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania, zgodnie z ust. 7, a także łączny 
okres zatrudnienia na podstawie tych umów między tymi samymi stronami stosunku pracy, 
nie może przekraczać 36 miesięcy. 
13.  
Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 12, wlicza się umowy o pracę na czas 
określony, o których mowa w ust. 12, zawarte na następujące po sobie okresy, o ile przerwa 
między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 3 
miesięcy. 
14.  
Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony, o których mowa w 
ust. 12, przekracza okres, o którym mowa w ust. 12, z dniem następującym po upływie tego 
okresu, stosunek pracy przekształca się: 



47 

 

1)  
 w przypadku nauczyciela, o którym mowa w ust. 3a - w stosunek pracy na podstawie umowy 
o pracę na czas nieokreślony, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 3b; 
2)  
w przypadku nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego - w stosunek pracy na 
podstawie mianowania, a w przypadku niespełniania warunków, o których mowa w ust. 5 pkt 
1 i 6 - w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 
15.  
Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, o którym mowa w ust. 14, potwierdza na 
piśmie dyrektor szkoły. 
16.  
Przepisów ust. 12-15 nie stosuje się do umów o pracę na czas określony zawartych: 
1)  
w celu zastępstwa nieobecnego nauczyciela, jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy 
zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w 
świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy; 
2)  
z nauczycielem nieposiadającym kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego 
stanowiska, zgodnie z ust. 9; 
3)  
w przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu, zgodnie z art. 177 § 3 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162). 
17.  
Z nauczycielem realizującym zadania doradcy metodycznego stosunek pracy w placówce 
doskonalenia nauczycieli nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony 
obejmujący okres, na który powierzone zostały zadania doradcy metodycznego. 

Od 1 września 2022 r. warunkiem nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego 
jest: 

1. spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, 
2. odbycie przygotowania do zawodu nauczyciela, 
3. posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku odbywania 

przygotowania do zawodu nauczyciela, 
4. uzyskanie pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach oraz 
5. zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną. 

Od 1 września 2022 r. warunkiem nadania nauczycielowi mianowanemu stopnia nauczyciela 
dyplomowanego jest: 

1. spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, 
2. posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku 

pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, a 
także 

3. uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej, która na podstawie dokonanej analizy 
dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowy będzie sprawdzała 
spełnianie przez nauczyciela wymagań dotyczących realizowania zadań lub 
podejmowania działań na rzecz oświaty oraz ich efektów. 
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Od 1 września 2022 r. Karta Nauczyciela przewiduje, że nauczyciel mianowany będzie mógł 
złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela 
dyplomowanego po przepracowaniu w szkole – co do zasady - co najmniej 5 lat i 9 miesięcy 
od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego. 

Nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły będzie 
przydzielał mentora spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. 

Karta Nauczyciela określa zadania mentora jako: 

1. wspieranie nauczyciela w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, 
2. udzielanie pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego i 
3. umożliwienie obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć oraz omawianie z nim 

tych zajęć. 

Dyrektor szkoły będzie dokonywał oceny pracy nauczyciela w drugim oraz ostatnim 
roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela. Odwołanie od oceny pracy 
nauczyciela będzie rozpatrywał zespół oceniający w składzie określonym w ustawie, 
powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki 
doskonalenia nauczycieli - kuratora oświaty. 

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.  
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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.  

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 

Specjaliści w szkołach i przedszkolach od 1 września 2022 r.  

Karta Nauczyciela wprowadza obowiązek zatrudniania nauczycieli specjalistów w 
jednostkach publicznych i niepublicznych: 

przedszkolach innych niż specjalne, w tym w oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, 

szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, 

zespołach powyższych jednostek, 

szkołach artystycznych realizujących treści z zakresu kształcenia ogólnego. 

Szkoły i przedszkola będą musiały zatrudniać takich specjalistów jak: 
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pedagogów, 

psychologów, 

logopedów, 

terapeutów pedagogicznych 

pedagogów specjalnych. 

Obowiązkiem pedagoga specjalnego będzie wsparcie dla nauczycieli innych niż tzw. 
wspomagających, a także realizacja zajęć specjalistycznych bezpośrednio z uczniami oraz 
udzielanie porad i konsultacji rodzicom uczniów. 

3.Korzystanie z uprawnień rodzicielskich a zatrudnienie: 

KODEKS PRACY 2022 

Zmiana w uprawnieniach rodzicielskich pracowników szkoły 

Dwie unijne dyrektywy wymuszają zmiany w Kodeksie pracy. Jedna ma zagwarantować 
większą stabilność zatrudnienia, druga zaś wzmocnić uprawnienia rodzicielskie 
pracowników. Obie zobowiązują do wprowadzenia nowych przepisów już z początkiem 
sierpnia 2022 r. Aktualnie przygotowane zostały założenia do projektu zmian w Kodeksie 
pracy.  

1 

 o 9 tygodni wydłuży się czas urlopu rodzicielskiego, przy czym jest to urlop 
zarezerwowany dla drugiego rodzica, który nie korzystał z tego urlopu; 

 urlop rodzicielski ma być płatny w wysokości 70% podstawy wymiaru, a w przypadku 
wnioskowania o cały urlop bezpośrednio po porodzie – w wysokości 81,5% tej 
podstawy; 

 do 12 miesięcy od narodzin dziecka zostanie skrócony czas na wykorzystanie urlopu 
ojcowskiego; 

 wprowadzenie nowego urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni w roku 
kalendarzowym; 

 wprowadzenie zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni w roku w pilnych, rodzinnych 
sprawach np. z powodu nagłej choroby lub wypadku; 

 elastyczna organizacja pracy na wniosek rodziców dzieci w wieku do lat 8 oraz osób 
opiekujących się najbliższymi z poważnych względów zdrowotnych. 

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; 
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 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. 

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; będzie 41 
 34 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym 

porodzie./42 

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 
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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 
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. 



53 

 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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, 

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.  
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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 
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.  



57 

 

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) 

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.  
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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.  

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.  
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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.  

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. 
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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 
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 
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zgłoszenie się do specjalisty. Tutaj warto poruszyć jeszcze jedną kwestię, a mianowicie: urlop 
na poratowanie zdrowia - dokumenty. Starając się o urlop nauczycielski, oprócz skierowania 
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 
dyrektora szkoły, dokonywał organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem 
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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 
członków w szkole. Wprowadzona zmiana ma zapewnić, aby w konkursie na dyrektora 
uczestniczyły związki reprezentatywne. 
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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), 

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), 
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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  
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). 
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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 początkujących (na czas określony obejmujący2 lata szkolne) 

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. 

ZMIANY DOTYCZĄCE UMÓW O PRACĘ W SZKOLE z Kodeksu pracy 

 wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony będzie wymagało konsultacji 
związkowych; 

 zwolnienie pracownika zatrudnionego na czas określony będzie wymagało 
uzasadnienia; 

 niesłusznie zwolniony z pracy pracownik zatrudniony na czas określony będzie mógł 
żądać przywrócenia do pracy; 

 dyrektor szkoły będzie musiał pisemne uzasadnić odmowę zawarcia umowy na czas 
nieokreślony. 

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 
pracodawcę i pracownika negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 



68 

 

 
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 
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 
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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.”. 

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. 



70 

 

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). 

Zarobki nauczycieli 

Ustawa wprowadza także zmiany w zakresie wynagradzania nauczycieli, które powodują, że 
średnie wynagrodzenie nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela 
będzie stanowiło 120 proc. kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie 
budżetowej (dotychczas średnie wynagrodzenia nauczyciela stażysty stanowiło 100 proc. 
kwoty bazowej). 

Wskaźniki procentowe wpływające na wysokość średniego wynagrodzenia nauczyciela 
mianowanego i nauczyciela dyplomowanego nie zostały zmienione i pozostały na 
poziomie odpowiednio 144 proc. i 184 proc. 

Moduł III. Aktualne przepisy i praktyka  w zakresie awansu zawodowego nauczyciela z 
punktu widzenia Pracodawcy i Nauczyciela. 

Z dniem 1 września 2022 r weszła  nowelizacja Karty Nauczyciela. Chodzi tu przede 
wszystkim o całkowitą reformę systemu awansu zawodowego. Najlepiej zobrazować nową 
ścieżkę awansu zawodowego, krok po kroku. 

Krok 1. Zawarcie umowy o pracę i rozpoczęcie okresu przygotowania do zawodu 

Nauczyciel będzie rozpoczynał pracę bez stopnia awansu zawodowego (nie będzie już 
nazywany stażystą). Jeżeli: 

 będzie zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ wymiaru zajęć, 
 zgodnie z kwalifikacjami, 
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wówczas rozpocznie okres przygotowania do zawodu, który potrwa co do zasady 3 lata i 9 
miesięcy. Okres ten będzie mógł zostać skrócony do 2 lat i 9 miesięcy w przypadku 
nauczyciela, który: 

 posiada  stopień naukowy, 
 przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadził 

zajęcia w szkole za granicą, 
 przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole był nauczycielem akademickim i 

legitymował się co najmniej 3-letnim okresem pracy w uczelni, lub 
 w dniu nawiązania po raz pierwszy stosunku pracy w szkole posiadał co najmniej  5-

letni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy. 

1. Okres przygotowania do zawodu rozpocznie się w każdym momencie roku szkolnego 
(nie tylko w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć) i bez wniosku nauczyciela. 

2. Nie będzie już więc konieczności odbywania stażu w dotychczasowym rozumieniu. 
3. Do okresu przygotowania do zawodu będą zaliczane co do zasady jedynie okresy 

zatrudnienia w wymiarze co najmniej połowy tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć. 

4. Nie będą zaliczane okresy nieobecności nauczyciela w pracy trwające nieprzerwanie 
dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego. 

Wskazany nauczyciel będzie zatrudniany na podstawie umowy o pracę na czas określony 
na 2 lata szkolne. Można będzie też zatrudnić nauczyciela bez przygotowania 
pedagogicznego, ale ten będzie musiał zobowiązać się do uzyskania brakującego 
przygotowania w pierwszym roku pracy. Jeżeli to się nie uda (a tak najprawdopodobniej 
będzie), wówczas dyrektor: 

 rozwiąże umowę z nauczycielem z końcem roku szkolnego, albo 
 odbierze od nauczyciela kolejne zobowiązanie do uzyskania przygotowania 

pedagogicznego w drugim roku pracy (jeżeli nauczyciel nie uzyskał przygotowania z 
przyczyn niezależnych od siebie). 

Nauczyciel rozpoczynający przygotowanie do zawodu otrzyma w ciągu 30 dni dodatek na 
start w wysokości 1 000 zł. 

Od 1 września 2022 r. także obecni nauczyciele kontraktowi mają być nauczycielami bez 
stopnia awansu zawodowego. Mimo to, będą oni zatrudnianie na podstawie umowy o pracę 
na czas nieokreślony, chyba że zaistnieje potrzeba zatrudnienia ich na czas określony 
wynikająca z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela. 

 Krok 2. Przydzielenie mentora 

Dyrektor będzie musiał przydzielić nauczycielowi tzw. mentora. Będzie to odpowiednik 
obecnego opiekuna stażu. Mentorem będzie mógł być nauczyciel mianowany lub 
dyplomowany z wyjątkiem pełniących funkcje kierownicze. Jego zadania będą analogiczne 
jak w przypadku opiekuna stażu tj. udzielanie pomocy nauczycielowi odbywającemu 
przygotowanie do zawodu. 
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Krok 3. Pierwsza ocena pracy 

W trakcie drugiego roku przygotowania do zawodu dyrektor będzie musiał po raz pierwszy 
dokonać oceny pracy nauczyciela. Jeśli zaś dojdzie do ustania zatrudnienia w trakcie 
odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu, wówczas dyrektor dokona oceny 
pracy za okres dotychczas odbytego przygotowania do zawodu nauczyciela lub dodatkowego 
przygotowania do zawodu nauczyciela. Będzie musiał ją ustalić w terminie do 21 dni 
odpowiednio od dnia ustania zatrudnienia. 

Ocena pracy zastąpi ocenę dorobku zawodowego. 

Procedura oceny pracy jako taka nie ulegnie raczej zmianie, z tym że w toku tej oceny trzeba 
będzie zasięgnąć opinii: 

 mentora, 
 rady rodziców. 

Podmioty te będą miały 14 dni na przedstawienie opinii, ale jej brak nie wstrzyma procedury 
oceny. 

Kryteria oceny pracy zostaną od 1 września 2022 r. ponownie uregulowane w rozporządzeniu 
MEiN. 

Krok 4. Pierwsza obserwacja zajęć 

W drugim roku przygotowania do zawodu nauczyciel będzie musiał przeprowadzić zajęcia w 
wymiarze minimum 1 godziny przy obecności. 

 dyrektora szkoły; 
 mentora, 
 doradcy metodycznego albo nauczyciela konsultanta albo przedstawiciela organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny albo nauczyciela dyplomowanego, który naucza 
tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, z tej samej lub innej 
szkoły. 

Obserwacja będzie mogła być przeprowadzona zarówno przed jak i po pierwszej ocenie 
pracy. 

Negatywna ocena pracy na tym etapie wykluczy zatrudnienie w tej samej szkole. Aby móc 
odbyć przygotowanie do zawodu, nauczyciel będzie musiał szukać pracy w innej szkole. 

Krok 5. Dalsze zatrudnienie 

Po 2 latach przygotowania do zawodu dyrektor będzie mógł zatrudnić nauczyciela na 
podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, pod warunkiem, że nauczyciel uzyska co 
najmniej dobrą ocenę pracy (w przypadku uzyskania negatywnej byłby już zwolniony). Przy 
czym możliwa będzie także kolejna umowa o pracę na czas określony, w przypadku: 

 konieczności zastępstwa innego nieobecnego nauczyciela, 



73 

 

 wystąpienia potrzeb podyktowanych organizacją nauczania, 
 gdy nauczyciel nie uzyska co najmniej dobrej oceny pracy (tylko na 1 rok szkolny). 

Takie zatrudnienie na czas określony będzie możliwe więcej niż raz, ale należy pamiętać tu o 
ograniczeniu czasu zatrudnienia na czas określony do 36 miesięcy (nie dotyczy to zastępstw). 

Nowelizacja Karty Nauczyciela zasadniczo nie przewiduje zmian w zasadach liczenia limitu 
umów o pracę na czas określony nauczycieli. Nadal 36-miesięcznemu limitowi będą 
podlegały wyłącznie umowy zawarte z potrzeby wynikającej z organizacji nauczania. Po 
przekroczeniu tego limitu, umowy nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego mają 
przekształcić się w umowy o pracę zawarte na czas nieokreślony, pod warunkiem, że 
nauczyciel spełnia warunki zatrudnienia na tej podstawie m.in. w zakresie oceny pracy. 

 Krok 6. Druga ocena pracy 

W ostatnim roku przygotowania do zawodu dyrektor będzie ponownie oceniał pracę 
nauczyciela – na takich samych zasadach, jak w przypadku pierwszej oceny. Znów konieczne 
będzie uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy. Zaś w toku oceny dyrektor będzie musiał 
zwrócić się ponownie o opinię mentora i rady rodziców. 

Jeśli nauczyciel na tym etapie uzyska negatywną ocenę pracy, wówczas będzie musiał szukać 
zatrudnienia w innej szkole i tam odbyć dodatkowe przygotowanie do zawodu w wymiarze 1 
roku i 9 miesięcy. 

Krok 7. Druga obserwacja zajęć 

Dużą nowością jest wprowadzenie obowiązkowej komisyjnej obserwacji zajęć. Jeżeli 
nauczyciel uzyska co najmniej dobrą ocenę pracy, wówczas dyrektor będzie musiał powołać 
komisję w składzie: 

 dyrektor (przewodniczący) 
 ekspert z listy ekspertów MEN posiadający kwalifikacje z zakresu psychologii lub 

pedagogiki, w tym pedagogiki specjalnej; 
 doradca metodyczny albo nauczyciel konsultant albo przedstawiciel organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny albo nauczyciel dyplomowany, który naucza tego 
samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, z tej samej lub innej szkoły, 

 przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela organizacji związkowej (na żądanie 
nauczyciela). 

Rolą takiej komisji będzie obserwacja 1 godziny zajęć przeprowadzonych przez nauczyciela, 
a następnie ich omówienie z nauczycielem. 

Komisja będzie wydawała pisemną opinię pozytywną lub negatywną. I tak: 

1. Jeżeli nauczyciel uzyska opinię pozytywną, będzie mógł przejść do kroku nr 8. 
2. Jeżeli nauczyciel uzyska opinię negatywną, wówczas będzie mógł wnioskować u 

dyrektora o ponowną komisyjną obserwację zajęć (w terminie 14 dni od otrzymania 
opinii) albo odbyć dodatkowe przygotowanie do zawodu w wymiarze 1 roku i 9 
miesięcy. 



74 

 

3. Jeżeli nauczyciel uzyska ponowną opinię negatywną, wówczas będzie musiał odbyć 
dodatkowe przygotowanie do zawodu w wymiarze 1 roku i 9 miesięcy. 

W okresie dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciel będzie ponownie: 

 miał ustalaną ocenę pracy, 
 podlegał komisyjnej obserwacji zajęć, 

z takimi konsekwencjami, jak w okresie podstawowego przygotowania do zawodu. 

Krok 8. Postępowanie w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego 

Po zakończeniu dość złożonego procesu przygotowania do zawodu nauczyciel będzie mógł 
wreszcie wnioskować do organu prowadzącego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego. 

Aby uzyskać stopień mianowanego, nauczyciel będzie musiał spełniać następujące warunki: 

 spełniać wymogi kwalifikacyjne, 
 mieć przepracowany okres przygotowania do zawodu (w razie konieczności – 

dodatkowego przygotowania do zawodu), 
 posiadać co najmniej dobrą ocenę pracy w ostatnim roku przygotowania do zawodu, 
 uzyskać pozytywną opinię po komisyjnej obserwacji zajęć w ostatnim roku 

przygotowania do zawodu, 
 zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną. 

W razie niezdania egzaminu nauczyciel będzie mógł ponownie odbyć dodatkowe 
przygotowanie do zawodu (1 rok i 9 miesięcy), podczas którego znów zostanie poddany 
komisyjnej obserwacji zajęć. 

To oznacza, że nie będzie już stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. 
Samo postępowanie prawdopodobnie się nie zmieni, choć z ostatecznym osądem musimy 
poczekać przynajmniej do publikacji projektu nowego rozporządzenia dotyczącego awansu 
zawodowego. Oczywiście na dotychczasowych zasadach w przypadku możliwości dalszego 
zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony po uzyskaniu stopnia 
nauczyciela mianowanego nauczycielska umowa o pracę przekształci się w mianowanie. 

Warto dodać, że dyrektor będzie musiał rozwiązać stosunek pracy nauczyciela 
odbywającego przygotowanie do zawodu, jeżeli w ciągu 6 lat od rozpoczęcia tego 
przygotowania nauczyciel nie uzyska stopnia nauczyciela mianowanego. Do 6-letniego 
okresu nie będą jednak zaliczane: 

 okresy zatrudnienia w szkole w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru 
zajęć? 

 okresy nieobecności nauczyciela w pracy trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z 
wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego. 
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Krok 9. Trzecia ocena pracy 

O najwyższy stopień awansu – nauczyciel dyplomowany – będzie można ubiegać się po 
okresie pracy w szkole trwającym co najmniej 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego. Okres ten zostanie skrócony do 4 lat i 9 miesięcy w przypadku 
nauczyciela: 

 posiadającego  stopień naukowy, lub 
 takiego, który przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej 

Polskiej prowadził zajęcia w szkole za granicą. 

Tak jak w przypadku okresu przygotowania do zawodu, będą tu uwzględniane jedynie okresy 
zatrudnienia na stanowisku nauczyciela zgodnie z kwalifikacjami w wymiarze co najmniej 
połowy obowiązkowego wymiaru zajęć. Nie będziemy natomiast uwzględniać nieobecności 
nieprzerwanie dłuższych niż 30-dniowe, z wyjątkiem urlopów wypoczynkowych. 

W tym czasie nauczyciel będzie musiał znów poddać się ocenie pracy – w ostatnim roku 
wskazanego okresu. W tej sytuacji ocena będzie dokonywania nie z urzędu, ale na wniosek 
nauczyciela. Będzie ona obejmowała ostatnie 3 lata pracy.  Tak jak we wcześniejszych 
etapach, w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia przez nauczyciela dyrektor będzie musiał 
dokonać oceny w 21-dniowym terminie. 

Tym razem do awansu wymagana będzie co najmniej bardzo dobra ocena pracy. 

Krok 10. Postępowanie w sprawie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego 

Po upływie wskazanego okresu nauczyciel będzie mógł wreszcie składać wniosek o podjęcie 
postępowania o nadanie stopnia dyplomowanego do właściwego kuratora oświaty. Aby 
osiągnąć sukces, będzie on musiał spełniać następujące warunki: 

 spełniać wymogi kwalifikacyjne, 
 mieć przepracowany odpowiedni okres w szkole, 
 posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w ostatnim roku tego okresu, 
 uzyskać akceptację komisji kwalifikacyjnej. 

W razie braku akceptacji komisji kwalifikacyjnej nauczyciel będzie mógł ponownie 
wnioskować o awans po upływie: 

 9 miesięcy zatrudnienia, 
 2 lat i 9 miesięcy zatrudnienia – w przypadku dwukrotnego braku akceptacji komisji. 

Samo postępowanie o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego zapewne nie ulegnie 
większym zmianom. Wiemy jednak, że ma zmienić się skład komisji kwalifikacyjnej – liczba 
ekspertów z listy MEiN ma zostać zredukowana z 3 do 2. 
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Nie obędzie się bez rozwiązań przejściowych 

Aby wdrożyć aż tak daleko idące zmiany, konieczne jest wprowadzenie złożonych przepisów 
przejściowych. Prezentujemy je poniżej rozbiciu na dotychczasowe stopnie awansu 
zawodowego. 

Nauczyciel stażysta 

Wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego 
złożone i nierozpatrzone do dnia 31 sierpnia 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Nauczyciele, którzy odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do 31 
sierpnia 2022 r. nie uzyskają tego stopnia awansu zawodowego, od 1 września 2022 r. 
staną się nauczycielami bez stopnia awansu zawodowego i bez możliwości dokończenia 
awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Ten stopień awansu zostaje bowiem 
zlikwidowany. Okres realizacji stażu im jednak nie przepadnie. Dotychczasowy okres 
zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru 
zajęć (za wyjątkiem pond 30-dniowych okresów nieobecności) zostanie im zaliczony do 
okresu przygotowania do zawodu nauczyciela. 

Nauczyciel kontraktowy 

1. Jeżeli nauczyciel do 31 sierpnia 2022 r. uzyska stopień kontraktowego, wówczas 
będzie mógł ubiegać się o stopień nauczyciela mianowanego po odbyciu stażu w 
wymiarze 1 roku i 9 miesięcy (maksymalnie do 31 sierpnia 2027 r.). 

2. Jeżeli nauczyciel w dniu 1 września 2022 r. będzie realizował staż na stopień 
mianowanego, wówczas odbędzie go według dotychczasowych zasad (maksymalnie 
do 31 sierpnia 2027 r.). 

3. Jeżeli nauczyciel: 

 nie rozpoczął stażu na stopień mianowanego przed 1 września 2022 r. 
 uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego po stażu trwającym 12 miesięcy (chodzi o 

staż otwarty w roku szkolnym 2018/2019), 

będzie mógł odbyć staż w skróconym wymiarze 9 miesięcy. 

1. Jeżeli nauczyciel do 31 sierpnia 2027 r. nie uzyska stopnia mianowanego (gdy staż 
realizowany był na starych zasadach), wówczas do okresu przygotowania do zawodu 
nauczyciela będzie zostanie wliczony dotychczasowego zatrudnienia w szkole w 
wymiarze minimum 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi 
kwalifikacjami (maksymalnie 3 lata, a w przypadku nauczycieli posiadających stopień 
naukowy maksymalnie 2 lata). 

Nauczyciel mianowany 

1. Jeżeli nauczyciel: 
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 przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczął staż na stopień nauczyciela 
dyplomowanego, 

 do tego dnia nie uzyskał tego stopnia awansu zawodowego, 

stopień nauczyciela dyplomowanego uzyska na starych zasadach. 

1. Jeżeli nauczyciel: 

 uzyskał lub uzyska stopień nauczyciela mianowanego na starych zasadach, 
 do 1 września 2022 r. nie rozpoczął stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, 

będzie miał skrócony okres pracy w szkole wymagany do uzyskania stopnia nauczyciela 
dyplomowanego. Skrócenie będzie przedstawiało się następująco 

 2 lata, jeżeli nauczyciel odbył staż na stopień mianowanego w dotychczasowym 
wymiarze, 

 1 rok – jeżeli nauczyciel odbędzie staż na stopień mianowanego w wymiarze 
skróconym o rok na podstawie przepisów przejściowych dla nauczycieli 
kontraktowych. 

Godziny dostępności w szkole  

Drugą ze zmian jest wprowadzenie tzw. godzin dostępności w szkole. Otóż nauczyciel 
zostanie zobligowany do dodatkowej obecności w szkole w wymiarze: 

 1 godziny tygodniowo – w przypadku zatrudnienia w wymiarze co najmniej połowy 
obowiązkowego wymiaru zajęć, 

 1 godziny na 2 tygodnie – w przypadku zatrudnienia w niższym wymiarze. 

Czas ten ma być przeznaczony na prowadzenie konsultacji z uczniami i ich rodzicami. 

Godziny dostępności w szkole będą realizowane w ramach statutowych zadań szkoły. Tym 
samym nauczycielom nie będzie przysługiwało za nie dodatkowe wynagrodzenie (nie będą to 
godziny ponadwymiarowe). 

Koniec z pensją do końca miesiąca 

Na koniec jeszcze jedna zmiana. Otóż obecnie w przypadku ustania zatrudnienia nauczyciela 
w trakcie miesiąca zachowywał on pensję za cały miesiąc kalendarzowy. Rozwiązanie zostaje 
uchylone (dotychczasowy art. 40 Karty Nauczyciela). To oznacza, że w przypadku ustania 
zatrudnienia przed końcem miesiąca szkoła będzie musiała żądać zwrotu pensji za 
nieprzepracowaną część miesiąca, jeżeli wcześniej zostanie ona wypłacona w całości. 

 
Moduł IV. Agresja w szkole/placówce oświatowej – procedury reagowania i 
zapobiegania 

Od początku roku szkolnego wchodzi w życie nowa ustawa o wspieraniu i resocjalizacji 
nieletnich. Na jej podstawie dyrektor szkoły, jeśli uzna to za wystarczające, może wymierzyć 
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sprawiedliwość uczniowi, który wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu 
karalnego na terenie szkoły w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku 
nauki. Dzięki temu sprawa może nie trafić do sądu.  

Sędzia w szkole  

Nowe kompetencje budzą jednak wątpliwości prawników i samych dyrektorów szkół.  

– Demoralizacja jest pojęciem złożonym i każdorazowo interpretacji, czy do niej doszło, 
dokonywał wcześniej sąd. Na przykładzie demonstracji Strajku Kobiet wiemy, że pojęcie to 
może być dowolnie interpretowane – mówi Patrycja Kasica, adwokatka. I dodaje, że policja 
niejednokrotnie uznawała, że młodzi ludzie biorący udział w zgromadzeniach wykazują 
demoralizację. Kierowała wnioski do sądów, ale te postępowania przeważnie umarzały.  

Na stosowanie środków oddziaływania wychowawczego dyrektor musi mieć jednak zgodę 
rodziców i samego ucznia. Inaczej sprawa trafi do sądu rodzinnego. Nowe rozwiązania mają 
więc charakter opcjonalny.  

Kary nie będzie można też stosować, gdy nieletni dopuścił się przestępstwa ściganego z 
urzędu lub przestępstwa skarbowego. Dyrektorzy szkół muszą się więc podszkolić z prawa 
karnego.  

Katalog kar  

Ustawa przewiduje pięć rodzajów środków oddziaływania wychowawczego: pouczenie, 
ostrzeżenie ustne albo na piśmie, przeproszenie pokrzywdzonego, przywrócenie stanu 
poprzedniego lub wykonanie określonych prac porządkowych na rzecz szkoły. Co istotne, 
zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania kary 
określonej w statucie szkoły. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich zapis ten każe zapytać o 
możliwość podwójnego karania za to samo przewinienie. Niejasne jest również, co dokładnie 
oznaczają prace porządkowe. Pojęcie to nie zostało uszczegółowione ani w samej ustawie, ani 
w uzasadnieniu do jej projektu. Są jednak obawy, że działania dyrekcji mogą opóźnić 
udzielenie fachowego wsparcia.  

– Od woli dyrekcji będzie zależeć, czy młodzieży w kryzysie uda się pomóc we właściwej 
współpracy z pedagogiem czy psychologiem i rodzicami. Dlatego tak istotne jest, aby ocenę, 
czy istnieje konieczność wszczęcia postępowania, pozostawić sądowi  

Sami dyrektorzy szkół są ostrożni.  

Agresja, przemoc, konflikt – czym się różnią? 

Pojęcia agresji, przemocy i konfliktu często używane są zamiennie. Jednak warto je rozróżnić, 
ponieważ mają odmienne źródła i konsekwencje. Różnie powinniśmy też na nie reagować. 

Agresja jest świadomym zachowaniem, mającym na celu wyrządzenie drugiej osobie 
krzywdę. Może to być krzywda fizyczna, psychologiczna lub społeczna. Jest incydentalnym, 
pojedynczym zdarzeniem. 
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Mówiąc o przemocy, warto zaznaczyć, że jest to proces, a nie pojedyncze zdarzenie. Trwa 
zazwyczaj długotrwale. W przemocy najczęściej występuje nierównomierny podział sił – jest 
sprawca i ofiara. Często można wyróżnić okresy względnego spokoju i okresy wzmożonej 
agresji [1]. Przykładem przemocy jest tzw. bullying w szkole, czyli systematyczne i 
długotrwałe dręczenie, prześladowanie słabszego ucznia. Zarówno agresja, jak i przemoc 
rówieśnicza wymagają natychmiastowej reakcji nauczyciela i rodziców. 

Zupełnie inaczej jest podczas konfliktu. Konflikty zdarzają się bardzo często, nie tylko w 
warunkach szkolnych, ale i w każdym obszarze życia. O konflikcie mówimy wtedy, kiedy 
obie strony mają sprzeczne zdania lub zamiary. Warto pozwolić dzieciom samodzielnie 
rozwiązywać swoje konflikty, by uczyły się radzić sobie w trudnych sytuacjach. Koniecznie 
jednak trzeba obserwować, czy konflikt nie przeradza się w agresję! Kiedy widzimy, że dzieci 
nie potrafią rozwiązać swojego konfliktu lub gdy zaczynają zachowywać się w sposób nie 
akceptowalny, warto pomóc im w tej sytuacji, wysłuchując obu stron. 

Rodzaje agresji w szkole 

W szkole najczęściej możemy zaobserwować następujące rodzaje agresji: 

 agresja słowna – to wyzwiska, dokuczanie, plotkowanie, grożenie, prześmiewcze 
uwagi, poniżanie. Z tym rodzajem agresji spotka się prawie każde dziecko w ciągu 
całego okresu nauki w szkole. Jest tak powszechna, że wiele osób nie traktuje jej jako 
agresji. To błąd! Agresja słowna może być tak samo trudna dla ucznia jak agresja 
fizyczna, a jej skutki mogą nieść długotrwałe traumy i zaburzenia emocjonalne 

 agresja fizyczna – to bicie, kopanie, szarpanie, przetrzymywanie. Często połączona 
jest z poniżaniem i wyśmiewaniem. Agresję fizyczną w szkole łatwo jest zauważyć, 
choć zdarza się, że ofiara ukrywa swoje obrażenia, chroniąc tym samym sprawcę 

 agresja społeczna – to wszelkie wykluczanie z grupy rówieśniczej, poniżanie na tle 
wszystkich uczniów, izolowanie, ale również zabranianie odzywania się. Wpływa 
negatywnie nie tylko na kontakty społeczne, ale i na poczucie własnej wartości i 
pewności siebie 

 agresja cyfrowa – to umieszczanie w Internecie  obraźliwych wpisów i komentarzy 
na temat drugiej osoby, wyzywanie na czatach, szeroko rozumiany hejt, publikowanie 
poniżających i zmodyfikowanych zdjęć w mediach społecznościowych , włamywanie 
się na konto w mediach społecznościowych . Trudno jest jej przeciwdziałać, ponieważ 
uczniowie grupują się w różnych portalach społecznościowych, do których 
nauczyciele i rodzice nie mają dostępu 

Dlaczego dzieci wykazują agresję w szkole? 

Bardzo często zadajemy sobie pytanie: skąd w dzieciach tyle agresji? Jako rodzice nie 
możemy zrozumieć, dlaczego taki młody człowiek ma w sobie tyle woli krzywdzenia innych. 
Szczególnie jeśli to nasze dziecko jest ofiarą. 

Zrozumienie motywów agresji w szkole jest kluczowe, aby jej zapobiegać. Każde dziecko 
może oczywiście mieć swoje własne ukryte powody, dla których stosuje przemoc, dlatego 
niezbędna jest dokładna analiza i obserwacja sytuacji dziecka. 
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Najczęstsze przyczyny agresji w szkole: 

 chęć imponowania innym 
 złe wzorce domowe (rozwiązywanie problemów poprzez bicie) 
 próba zwrócenia na siebie uwagi rówieśników 
 duże napięcie emocjonalne i skumulowana frustracja 
 nieumiejętność poradzenia sobie z problemami 
 używanie środków psychoaktywnych 
 niesprzyjające warunki w szkole 
 bierność nauczycieli i dyrekcji 
 brak programów profilaktycznych w szkole 

Przyczyny agresji w szkole są podstawą do pracy z psychologiem. Dziecko, które stosuje 
przemoc rówieśniczą, potrzebuje pomocy w takim samym stopniu, jak jego ofiara. 
Niewłaściwe wzorce rodzinne, nieumiejętność rozwiązywania swoich problemów oraz 
narastająca złość i frustracja – to wszystko często przerasta młodego człowieka. Agresja jest 
więc jedynym sposobem, który zna, by poradzić sobie z tym, co czuje. Samo karanie za 
zachowania agresywne niczego nie zmieni. Każdy sprawca przemocy w szkole wymaga 
pomocy i opieki, na wielu polach. 

Warto zaznaczyć, że agresji sprzyjają także warunki panujące w placówce. Niekorzystna 
lokalizacja szkoły, zaniedbane i opuszczone pomieszczenia, ponure otoczenie, przeładowane 
klasy. To wszystko jeszcze bardziej wyzwala agresję uczniów. 

Dzieci często ukrywają przed innymi, że są ofiarami przemocy. Nawet przed najbliższymi. 
Czują wstyd i poczucie winy. Dodatkowo nierzadko są zastraszane przez sprawców. Nie 
oznacza to jednak, że czujny rodzic nie jest w stanie dostrzec tych subtelnych sygnałów. 

Jeżeli twoje dziecko nagle zmieniło swoje zachowanie i stosunek do szkoły, powinna się 
nam zapalić czerwona lampka. Niepokój powinny wzbudzić następujące zachowania: 

 wagarowanie i unikanie chodzenia do szkoły 
 „urywanie się” z ostatnich lub pierwszych lekcji 
 duża drażliwość i zmienność nastrojów 
 objawy psychosomatyczne (bóle głowy, brzucha, wymioty) 
 nagłe pogorszenie wyników w nauce 
 niepokój, kiedy rodzic kontaktuje się z nauczycielem 
 obrażenia fizyczne, siniaki, zadrapania 
 osłabienie kontaktów z przyjaciółmi ze szkoły 
 wycofanie i unikanie rozmów 

Jak pomóc dziecku, które doświadcza agresji w szkole? 

Nie bagatelizuj tego, co mówi dziecko 

Czasami dziecko daje nam subtelne sygnały, że ma problemy z rówieśnikami w szkole. Są to 
na przykład luźno powiedziane stwierdzenia typu: „Nikt mnie nie lubi”, „Wszyscy się ze mną 
śmieją”, „Kolega jak zwykle mnie popchnął”, „Koleżanka nastawia wszystkich przeciwko 
mnie”. Warto więc drążyć i dopytywać się o szczegóły: „Czy zawsze kolega się tak 
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zachowuje?”, „Co jeszcze robi?”, „Czy cię uderzył?”, „Jak mogę ci w tym pomóc?”. Nigdy 
nie bagatelizuj tego, co mówi dziecko, nawet jeśli to pojedynczy i niegroźny konflikt. 
Dzięki temu w przyszłości, jeżeli konflikt będzie poważniejszy, dziecko będzie wiedziało, że 
może liczyć na twoją pomoc, i chętniej o nią poprosi. 

Rozmawiaj i wspieraj 

Jeżeli już wiesz, że twoje dziecko stało się ofiarą przemocy rówieśniczej, to szczera rozmowa 
jest podstawą. Nie chodzi tylko o to, by wypytać o szczegóły sytuacji, ale dać swoje wsparcie 
emocjonalne. Nie oceniaj, kto sprowokował bójkę, nie karć ani nie pouczaj, że mógł uciec etc. 
Czasem wysłuchanie i powiedzenie „Jestem przy tobie. Pomogę ci” może zdziałać cuda. 

Nie rób nic bez zgody dziecka 

Jedną z przyczyn, dla których dziecko nie chce powiedzieć rodzicom o tym, że doświadcza 
przemocy, jest obawa przed utratą kontroli. Wszelkie rozmowy z nauczycielem poza wiedzą 
dziecka, spotkania z rodzicami sprawcy lub dyscyplinowanie sprawcy bez zgody dziecka to 
niedopuszczalne działania. Każdy krok i każda interwencja powinny być uzgadniane wspólnie 
z dzieckiem, które doświadcza przemocy. 

Spotkaj się z nauczycielem i dyrekcją szkoły 

Rozmowa z nauczycielem i dyrekcją szkoły jest niezbędna, by trwale rozwiązać problem (za 
zgodą dziecka). W trakcie spotkania należy omówić wszystkie niepokojące zachowania 
dziecka, poznać opinie nauczycieli i wspólnie ustalić plan dalszego postępowania. 
Najprawdopodobniej konieczne będzie spotkanie również z rodzicami sprawcy przemocy. 

Poszukaj wsparcia psychologa 

Bycie ofiarą przemocy w szkole, szczególnie jeśli ta sytuacja trwa długo lub jest w nią 
zaangażowana cała klasa, to traumatyczne przeżycie. Często prowadzi także do depresji. 
Ważne jest to, by znaleźć profesjonalne wsparcie dla swojego dziecka. Być może są obszary i 
sytuacje, o których nasze dziecko nie chce mówić nam, za to chętnie powie o nich 
psychologowi. Profesjonalne wsparcie pomoże także oswoić traumę i ukoić trudne emocje. 
Przede wszystkim uzbroi dziecko w szereg umiejętności, które pozwolą mu w przyszłości 
radzić sobie z takimi sytuacjami. 

Przeciwdziałaj podobnym sytuacjom 

Ty jako rodzic i nauczyciele – wszyscy powinni zastanowić się, co zrobić, by zapobiegać 
takim sytuacjom w przyszłości. Szkoła powinna mieć osobny plan profilaktyki przemocy 
rówieśniczej, ale ty również możesz działać. Jeżeli dziecko ma trudności w kontaktach 
rówieśniczych (a co za tym idzie, jest podatne na agresję społeczną), warto zapisać je na 
Trening Umiejętności Społecznych. Jest on organizowany w wielu poradniach i gabinetach 
psychologicznych. 

Warto również wzmacniać samoocenę i odporność psychiczną dziecka poprzez regularne 
uczęszczanie na spotkania z psychologiem. Trzeba także dbać o bliski kontakt i pielęgnować 
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wspólne relacje. To wszystko powoduje, że dziecko nabywa ważnych umiejętności radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach. 

Uważnie obserwuj 

Rozwiązanie konfliktu lub przemocy wśród dzieci nie powoduje, że problem zniknął raz na 
zawsze. Dlatego trzeba uważnie obserwować dziecko i reagować na każdy sygnał. 

Agresja w szkole – rola nauczyciela 

Za pojawienie się agresji w szkole nie jest odpowiedzialne dziecko ani nawet sprawca, który 
przecież również jest dzieckiem. Przemoc nigdy nie pojawia się nagle i bez przyczyny. 
Zarówno sprawca, jak i ofiara wysyła sygnały dużo wcześniej. Dlatego tak ważna jest rola 
nauczyciela, który na co dzień spędza czas z dziećmi. 

Rodzic nie jest w stanie monitorować tego, co dzieje się w szkole. Nauczyciel odgrywa więc 
kluczową rolę w zapobieganiu przemocy w szkole. Musi przede wszystkim uważnie 
obserwować nie tylko każde dziecko, ale i znać relacje w klasie. Ważna jest również stała 
współpraca i bliski kontakt z rodzicami uczniów. 

Profilaktyka przeciw agresji w szkole 

W wielu szkołach prowadzone są różne programy profilaktyki przemocy rówieśniczej. W 
programach powinni brać udział nie tylko nauczyciele, ale również uczniowie i ich rodzice. 
Obejmują one najczęściej szkolenia dla nauczycieli, spotkania z rodzicami i rozmowy 
wychowawcze z uczniami. Każda szkoła powinna mieć swój plan w razie pojawienia się 
zachowań przemocowych. Warto się o niego dopytać, gdy zapisujemy dziecko do danej 
placówki. 

Aby skutecznie zapobiegać agresji w szkole, przydatna okazuje się tzw. technika mappingu, 
która została zaczerpnięta ze szkół skandynawskich. Polega ona na tym, że nauczyciel wraz z 
uczniami rysuje mapę szkoły i wspólnie zaznaczane są miejsca, w których uczniowie nie 
czują się bezpiecznie. Można również wybrać się na spacer po szkole z całą klasą i 
pokazywać te miejsca. Dzięki temu nauczyciele wnikają trochę w świat uczniów i poznają ich 
punkt widzenia. 

Oprócz techniki mappingu przydatna jest także psychoedukacja uczniów – dotycząca nie 
tylko przemocy, ale także emocji i empatii. Najlepiej, jeśli taką psychoedukację prowadzi 
doświadczony pedagog lub psycholog. Każde dziecko powinno mieć również swobodny 
dostęp do pedagoga lub psychologa szkolnego, by w razie potrzeby móc powiedzieć o 
swoich problemach. 

Niezastąpione w profilaktyce przemocy w szkole jest zachęcanie uczniów do zachowań 
prospołecznych. Zazwyczaj w szkole nagradzane są dobre wyniki w nauce, udział w 
konkursach szkolnych lub pozaszkolnych. Rzadziej dostrzega się wartość w tym, że uczeń 
jest empatyczny i pomocny dla rówieśników. Dobrym pomysłem jest stworzenie specjalnego 
systemu motywacyjnego, który rozwija empatię i gotowość pomocy kolegom i koleżankom w 
potrzebie. 
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Agresja i przemoc w szkole to zjawiska powszechne. Nie oznacza to jednak, że nasze dziecko 
będzie musiało być ofiarą lub obserwatorem takich niewłaściwych zachowań. Nie warto 
pozostawiać dzieci samych z tym problemem, nawet jeśli dorośli nie rozumieją konfliktów 
między rówieśnikami. Agresji należy przeciwdziałać. Przy zaangażowaniu nauczycieli, 
rodziców, dyrekcji i uczniów można to robić skutecznie. 

Moduł V. 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 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), 

Zakres zadań, jaki można przydzielić nauczycielowi w ramach czasu pracy, budzi 
wątpliwości nauczycieli i dyrektorów. Tymczasem przepisy wyraźnie wskazują, że w ramach 
czasu pracy i otrzymywanego wynagrodzenia nauczyciel nie tylko realizuje pensum. Musi 
także wykonywać m.in. zadania statutowe oraz inne prace wynikające z przepisów.  

Trzy rodzaje zajęć i zadań w ramach czasu pracy 

Zakres obowiązków nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach i szkołach 
określa Karta Nauczyciela. W ramach czasu pracy nauczyciel zobowiązany jest wykonywać: 

1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze z uczniami (wychowankami) lub na 
ich rzecz, wynikające z planu nauczania lub powierzonych zadań (tzw. pensum), 

2. zadania statutowe szkoły lub przedszkola, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze 
uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, 

3. zadania w ramach przygotowywania się do zajęć oraz działania związane z 
doskonaleniem zawodowym oraz samokształceniem. 
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Czym są inne zadania i zajęcia wynikające ze statutu 

Najwięcej wątpliwości budzi zlecanie nauczycielom tzw. innych zadań i zajęć wynikających 
ze statutu przedszkola. O zajęciach takich decyduje statut szkoły lub przedszkola oraz plan 
pracy ustalony przez dyrektora placówki. 

Rodzaj tych zajęć ustalany jest indywidualnie w każdym przedszkolu lub szkole i powinien 
wynikać z potrzeb i zainteresowań dzieci lub uczniów. 

Zatem nauczyciel, oprócz obowiązkowego pensum, może zostać zobligowany przez dyrektora 
do wykonywania innych zadań i zajęć wynikających ze statutu placówki w ramach 
otrzymywanego wynagrodzenia, tj. np.: 

 przygotowanie uroczystości szkolnej lub przedszkolnej, 
 przygotowanie do konkursów, 
 zajęcia opiekuńcze, 
 wycieczki, 
 wyjścia poza teren szkoły lub przedszkola, 
 rady pedagogiczne, 
 opracowanie programów nauczania, 
 opracowanie pomocy dydaktycznych, 
 zebrania z rodzicami, 
 dni otwarte w szkole lub przedszkolu, 
 realizacja określonych działań na terenie szkoły lub przedszkola, np. ekologicznych, 

zbiórki żywności, ubrań, zabawek, elektrośmieci itp. 

Nie wszystkie zajęcia w ramach zadań statutowych szkoły 

W przedszkolu oraz szkole publicznej zadaniami tymi nie mogą być jednak objęte zajęcia z 
zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nie mogą być to również zajęcia 
świetlicowe. Zakaz przydzielania takich zadań w ramach zadań statutowych szkoły wynika 
wprost z art. 42 ust. 2d ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 

Inaczej w szkołach i przedszkolach niepublicznych 

W szkołach i przedszkolach niepublicznych czas pracy nauczyciela wynika z: 

 umowy o pracę, 
 regulaminu pracy, 
 innych przepisów wewnętrznych obowiązujących w danej placówce. 

Również zajęcia wykonywane w ramach ustalonego czasu pracy, wynikają z przepisów 
wewnętrznych oraz określonego przez dyrektora zakresu obowiązków. 

W placówkach niepublicznych zakres obowiązków nauczycieli określa pracodawca. Nie 
istnieje uniwersalny katalog obowiązków, których nie można przydzielić zatrudnionym 
nauczycielom. 
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- 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, 

- 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, 
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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, 

- 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, 
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- 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 

Moduł X. Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty i Dyrektora Placówki/Szkoły 

 Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi sprawowanie nadzoru 
pedagogicznego sprowadza się do podejmowania działań zakładających poprawę 
efektywności systemu oświaty poprzez ukierunkowanie wszelkich czynności z nim 
związanych na działania mające na celu ocenę jakości działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek w dążeniu 
do uzyskania pożądanej (możliwie najwyższej) jakości. Należy zatem stwierdzić, że filozofia 
obecnego nadzoru pedagogicznego zakłada, iż istotą zmiany wprowadzanej w szkole w 
ramach realizowanego nadzoru jest doprowadzenie do sytuacji, w której tak dyrektor, jak i 
nauczyciele będą podporządkowywać wszystkie podejmowane działania jej jakościowemu 
progresowi, w sposób szczególny ukierunkowanemu na rozwój każdego ucznia 
wykorzystujący potencjał, jakim dysponuje „tu i teraz”.  
W podejmowaniu działań należy więc uwzględniać ramy wyznaczone przez prawo. Z tych też 
względów wszelkie działania prowadzone w szkołach i placówkach muszą być zawsze oparte 
na jednoznacznych regulacjach prawnych.  
Wspomniane zmienione przepisy nieco inaczej definiują i opisują kwestie dotyczące nadzoru 
pedagogicznego. Otóż w ustawie Prawo oświatowe kwestie istoty nadzoru pedagogicznego 
uregulowane są w art. 55, który stanowi, że nadzór pedagogiczny teraz polega na:  

 obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia 
i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
oraz innej działalności statutowej szkół i placówek, 

 ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
oraz innej działalności statutowej szkół i placówek, 

 udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich 
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

 inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań 
w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, 
organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji 
uczniów.  
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W myśl tych samych przepisów nadzorowi pedagogicznemu podlegają w szczególności:  

 posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia 
przydzielonych im zajęć1,  

 realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania, 
 przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów, 
 przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 
 przestrzeganie statutu szkoły lub placówki, 
 przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych 

prawach, 
 zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania 

i opieki. 

Już tylko pobieżne zapoznanie się z prezentowanymi zapisami pozwala na zauważenie kilku 
istotnych różnic w podejściu do kwestii kwalifikacji nauczycieli lub realizacji obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki. Powyższe zapisy w sposób jednoznaczny wytyczają zadania 
dyrektorów, które mają do wykonania w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego.  
Okazuje się, że potrzeba nowelizacji dotychczasowego rozporządzenia wynikała 
z dotychczasowych doświadczeń związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego. 
W sposób szczególny doświadczenia te wynikały z przebiegu realizacji nadzoru w formie 
ewaluacji – tak zewnętrznej, jak i wewnętrznej. W opinii wielu środowisk oświatowych i osób 
związanych z nadzorem pedagogicznym korzyści z realizacji tej konkretnej formy nadzoru 
pedagogicznego były niewspółmierne do nakładu czasu i pracy koniecznych 
do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego. Ze względu na to, że w swojej istocie ewaluacja 
jest procesem badawczym, a nie pojedynczym, doraźnym działaniem, dowodzono, 
że ewaluacja jako taka była bardzo czasochłonna i generowała w znacznej mierze 
„biurokrację” szkolną. Wynikało to z faktu, że przepisy prawa nie wymagały co prawda 
tworzenia na potrzeby ewaluacji żadnej dodatkowej dokumentacji, to w szkołach, właśnie 
w związku z ewaluacją, w szczególności ewaluacją wewnętrzną, bardzo często tworzone były 
dodatkowe sprawozdania, opracowania i zestawienia mające potwierdzać działania szkoły lub 
placówki podejmowane w danym zakresie lub obszarze. Ponadto wielu nauczycieli miało 
poważne problemy z prawidłowym konstruowaniem właściwych narzędzi badawczych. 
Ewaluacja to przecież proces ewidentnie badawczy, realizowany z wykorzystaniem 
podstawowych grup metod badawczych. Niestety, nie wszyscy nauczyciele potrafili 
właściwie stosować poszczególne metody badawcze. Problemy dotyczyły zwłaszcza 
prawidłowej realizacji zasady triangulacji, analizowania wyników ewaluacyjnych oraz 
wnioskowania.  
Zmienione rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego zmniejszyło liczbę możliwych 
form sprawowania nadzoru pedagogicznego również przez dyrektora szkoły. W wyniku 
dokonanej nowelizacji rozporządzenia, ocena jakości pracy szkoły lub placówki będzie teraz 
dokonywana wyłącznie w ramach kontroli. Do tej pory zgodnie z prawem nadzór 
pedagogiczny realizowano poprzez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 55 
ustawy Prawo oświatowe w trybie działań planowych i doraźnych. W ramach kontroli 
dokonywano wyłącznie oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 
szkoły lub placówki. Rezygnacja z ewaluacji i włączenie obszarów pracy szkoły (dotychczas 
badanych w ramach ewaluacji) do zakresu kontroli, powinno pozwolić na ocenę działalności 
szkół i placówek nie tylko pod kątem zgodności ich działania z przepisami prawa, lecz także 
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prawidłowości realizacji procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły 
i placówki. Zatem po ostatnich zmianach kontrola będzie prowadzona w szkole lub placówce 
odpowiednio do zakresu nadzoru pedagogicznego wynikającego z art. 55 ustawy Prawo 
oświatowe w celu oceny: 

 stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki, 

 przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce, 
 efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej szkoły lub placówki. 

Podsumowując, od 6 września 2021 r. (rozporządzenie weszło w życie 4 września, a była to 
sobota, zatem praktycznie zmienione rozporządzenie obowiązuje od poniedziałku 6 września) 
nadzór pedagogiczny będzie sprawowany tylko w dwóch formach: kontroli i wspomagania. 
Należy zaznaczyć, że kontrole planowe, tak jak dotychczas, będą prowadzone 
z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez Ministra Edukacji i Nauki. 
W nowym rozporządzeniu określono również, 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 2 
tygodni, a czynności kontrolne dotyczące oceny stanu przestrzegania przepisów prawa 
dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 
statutowej szkoły lub placówki nie powinny trwać dłużej niż 2 dni. Wprowadzone 
rozwiązanie zwiększa zakres swobody w ustalaniu ram czasowych danej kontroli z uwagi 
na jej tematykę i związaną z nią potrzebę prowadzenia określonych czynności, takich jak np. 
obserwacja zajęć, analiza dokumentacji, analiza informacji pozyskanych z wykorzystaniem 
narzędzi nadzoru pedagogicznego od rodziców, nauczycieli i uczniów oraz rozmowy 
z dyrektorem i nauczycielami w celu uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień 
dotyczących organizacji procesu kształcenia. 
Trzeba jednak przyznać, że nakład pracy przy opracowywaniu wyników kontroli dotyczącej 
przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki będzie 
zdecydowanie większy niż w przypadku kontroli prowadzonych wyłącznie w celu oceny 
stanu przestrzegania przepisów prawa. Dlatego też w znowelizowanym rozporządzeniu 
określono dwa terminy przekazania protokołu kontroli dyrektorowi szkoły lub placówki: 7 
i 14 dni roboczych, przy czym okres 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 lub 
placówki. 
Przy omawianiu zagadnienia nadzoru pedagogicznego należy zwrócić uwagę na istotne źródła 
informacji właśnie w zakresie KONTROLI:  

 Jaka? – wewnętrzna, Kto? dyrektor szkoły, Co? – opis stwierdzonego stanu rzeczy → 
analiza przyczyn, wnioski; 

 Jaka? – zewnętrzna, Kto? – organ kontroli, Co? – opis stwierdzonego stanu 
rzeczywistego i zalecenia pokontrolne → analiza wyników i przyczyn, wnioski; 

 Jak? – dyskusja nad wnioskami →  rekomendacje2. 
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Zwracam uwagę na to, że kontrola w swojej istocie to nic innego jak porównanie stanu 
faktycznego ze stanem zakładanym lub wymaganym obowiązującym prawem. Nigdy nie 
powinno kontrolować się wszystkiego, ale w pierwszej kolejności działaniom kontrolnym 
należy poddać te zagadnienia, które uległy zmianie. W nowym roku szkolnym zmian mamy 
sporo, dlatego kontroli powinny zostać poddane takie kwestie, jak:  

 posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia 
przydzielonych im zajęć, 

 realizacja podstawy programowej z uwzględnieniem warunków realizacji, 
 prawidłowa konstrukcja programów nauczania  
 w danej szkole, 
 plany nauczania – dydaktyczne, 
 ocenianie wewnątrzszkolne, 
 zasady prowadzenia obserwacji pedagogicznej, 
 zasady dokonywania oceny pracy nauczycieli –zwłaszcza przy zmienionej organizacji 

pracy szkoły (nauczanie zdalne lub hybrydowe), 
 prowadzenie dokumentacji szkolnej – zwłaszcza z dokumentacji z zastosowaniem 

nowych druków szkolnych, 
 praca z  uczniami z dysfunkcjami oraz szczególnie uzdolnionymi, czyli działania 

wspierające, 
 znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów oświatowych, 
 zasady organizowania i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
 zasady awansu zawodowego w zmienionych warunkach organizacyjnych szkoły, 
 ochrona danych osobowych w szkole lub placówce po wprowadzeniu RODO.  

Do podstawowych źródeł informacji w obszarze WSPOMAGANIA należy z kolei zaliczyć:  

 organizację doskonalenia zawodowego w szkole,  
w tym informacje o tym: 

   którzy nauczyciele systematycznie się doskonalą oraz w jakim zakresie 
merytorycznym i   metodycznym, 
 w jakich formach doskonalenia uczestniczą poszczególni nauczyciele, 
 które elementy tego, czego się nauczyli, nauczyciele wykorzystują w swojej 

praktyce zawodowej, 
 jakie efekty (skutki) uzyskują nauczyciele podejmowanych działań, zwłaszcza po 

wdrożeniu tego, czego się nauczyli w ramach doskonalenia zawodowego, 
 w jaki sposób nauczyciele dzielą się posiadaną wiedzą i doświadczeniem 

zdobytymi zwłaszcza na formach zewnętrznych dofinansowywanych (w różny 
sposób) przez szkołę, 

 jak doskonalenie nauczycieli wpływa na efektywność pracy szkoły jako całości, 
 jaka jest obecna sytuacja rady pedagogicznej; 

 plan doskonalenia nauczycieli, 
 wnioski wynikające z analizy wyników klasyfikacji rocznej, śródrocznej i końcowej 

oraz  egzaminów zewnętrznych, 
 wnioski wynikające z analizy realizacji podstawy programowej (w trzech 

płaszczyznach: ilościowej, treściowej i jakościowej) – zwłaszcza w kontekście 
uzyskanych efektów. 



91 

 

Należy również pamiętać, że istotnym źródłem informacji w ramach nadzoru pedagogicznego 
nadal jest OBSERWACJA.  

 Kto? – dyrektor + ewentualnie kadra kierownicza  
 Co? – informacja  z realizacji,  cele, zakres, tematyka, wyniki określające 

zaobserwowany stan  
 Jak? – analiza → wnioski 

W § 22 ust. 3 pkt 2 nowego rozporządzenia utrzymano zapis stanowiący, że dyrektor szkoły 
„obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 
oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki”. 

Do corocznych obowiązków dyrektora, będących przejawem sprawowanego przez niego w 
szkole nadzoru pedagogicznego, jest opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na każdy 
kolejny rok szkolny. W obecnym stanie prawnym nie funkcjonuje jeden z góry przyjęty wzór 
takiego planu. Przepisy wskazują wyłącznie podstawowe elementy, które taki plan powinien 
zawierać. Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące zasad sporządzania 
planu nadzoru pedagogicznego. 

Podstawa prawna tworzenia planu nadzoru pedagogicznego 

Podstawowe zasady dotyczące sporządzania planu nadzoru pedagogicznego zostały zawarte 
w § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego. Nakładają one na dyrektora szkoły obowiązek opracowania na każdy rok 
szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który następnie powinien zostać przedstawiony na 
zebraniu rady pedagogicznej w terminie do 15 dnia września roku szkolnego, którego dotyczy 
plan. 

Planowanie nadzoru a podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 

Przepisy wskazują, że plan nadzoru pedagogicznego powinien zostać opracowany z 
uwzględnieniem podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa. 
Podmiotem odpowiedzialnym za koordynowanie i realizowanie polityki oświatowej państwa 
jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania (aktualnie jest to Minister Edukacji i 
Nauki), który współdziała w tym zakresie z wojewodami oraz z innymi organami i 
jednostkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach funkcjonowania systemu oświaty – 
art. 43 ustawy Prawo oświatowe. W celu realizacji powyższych zadań podmiot ten jest 
zobowiązany do ustalenia podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, 
w tym zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego (art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo 
oświatowe). Na obszarze województwa za realizację polityki oświatowej państwa odpowiada 
kurator oświaty, którego zadaniem jest m.in. współdziałanie z organami jednostek samorządu 
terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki 
oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa. Dokument ten zawiera zatem istotne 
wytyczne, na podstawie których tworzone są plany nadzoru pedagogicznego zarówno przez 
kuratorów oświaty, jak i przez dyrektorów poszczególnych jednostek oświaty. Do 
podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 
2022/2023 należą: 
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1. wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie 
postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji; 

2.  wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację 
zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży; 

3. działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz 
sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia 
się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej; 

4. doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w 
szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji 
nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej; 

5. wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą 
egzaminu maturalnego od roku 2023; 

6. doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – 
wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030; 

7. rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i 
skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w 
procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w 
szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w 
Internecie i mediach społecznościowych; 

8. wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu 
umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z 
wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu 
„Laboratoria przyszłości”; 

9. podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego 
dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 

W zależności od typu szkoły podczas planowania nadzoru pedagogicznego należy uwzględnić 
wskazane wyżej kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. 

Uwzględnienie wniosków z nadzoru sprawowanego w poprzednim roku 

Jeżeli chodzi o uwzględnienie w planie nadzoru wniosków ze sprawowanego w poprzednim 
roku szkolnym nadzoru - nie ma obowiązku odwoływania się do wniosków starszych, niż z 
roku szkolnego 2021/2022. Oczywiście w przypadku powracających zagadnień, 
wymagających nadzoru w zbliżającym się roku szkolnym, dyrektor może również odwołać 
się do doświadczeń z jeszcze wcześniejszych lat szkolnych, nie ma jednak takiego 
obowiązku. 

W praktyce podczas sporządzania planu nadzoru pedagogicznego mogą zostać wykorzystane 
dodatkowo: 

 koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły, 
 wnioski i skargi wnoszone przez rodziców w minionym roku szkolnym, 
 wyniki kontroli przeprowadzonych przez organ nadzoru pedagogicznego, 
 wnioski z analizy wyników egzaminów zewnętrznych, 
 wnioski z analizy dokumentacji przebiegu nauczania, 
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 wnioski z obserwacji prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z 
działalności statutowej szkoły. 

Obowiązkowe elementy planu nadzoru pedagogicznego 

Obowiązkowe elementy planu nadzoru pedagogicznego określone zostały w § 23 ust. 3 
rozporządzenia. Zgodnie z nim, plan nadzoru pedagogicznego powinien zawierać w 
szczególności: 

 tematykę i terminy przeprowadzania kontroli; 
 zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań; 
 plan obserwacji prowadzonych przez nauczycieli zajęć. 

Warto przypomnieć, że z dniem 4 września 2021 r. zmienione zostały przepisy dotyczące 
sprawowania nadzoru pedagogicznego. Likwidacji uległy dwie formy nadzoru: ewaluacja 
oraz monitorowanie. W zamian poszerzeniu uległ zakres sprawowanej w ramach nadzoru 
pedagogicznego kontroli. Obecnie sporządzane przez dyrektorów plany nadzoru 
pedagogicznego nie muszą już zawierać: 

1. przedmiotu ewaluacji wewnętrznej oraz terminu jej przeprowadzenia, 
2. zakresu monitorowania w danym roku szkolnym. 

Planowanie kontroli 

Jak już wspomniano, w miejsce dwóch usuniętych form sprawowania nadzoru 
pedagogicznego resort edukacji zdecydował się na poszerzenie zakresu sprawowanej w 
jednostkach oświaty kontroli. Zgodnie z jej obecną definicją, przez kontrolę należy 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, 

 przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce, 
 efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej szkoły lub placówki. 

W poprzednim stanie prawnym kontrola polegała wyłącznie na ocenie stanu przestrzegania 
przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz 
innej działalności statutowej szkoły lub placówki. 

Przygotowując plan nadzoru pedagogicznego dyrektor powinien określić obszary 
funkcjonowania szkoły, które jego zdaniem wymagają oceny pod kątek prawidłowości 
funkcjonowania, a które ponadto mogą być przedmiotem kontroli ze strony kuratora oświaty, 
i na nich skupić uwagę w trakcie przeprowadzanych przez siebie kontrolach w nadchodzącym 
roku szkolnym. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w sporządzanym przez niego planie 
nadzoru pedagogicznego. Oczywiście warto w tym względzie prześledzić zawarte w 
najnowszych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa zadania z zakresu nadzoru 
pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli. 
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W przypadku szkół ponadpodstawowych kontrole mają dotyczyć - zgodność z przepisami 
prawa realizacji zajęć "Wychowanie do życia w rodzinie". Planując kontrolne w tym obszarze 
dyrektorzy powinni pamiętać zwłaszcza o konieczności zweryfikowania poprawności 
prowadzenia ww. zajęć z odpowiednimi regulacjami prawnymi zawartymi w: 

1. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu 
nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym 
człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości 
rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji 
zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 
  

2. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 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, 
  

3. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie 
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. 

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe powinny rozważyć zaplanowanie kontroli w 
zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji i realizacji turnusów dokształcania 
teoretycznego młodocianych pracowników. Przypomnijmy, że wspomniane turnusy stanowią 
jedną z form kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Szczegółowe kwestie 
związane z ich prowadzeniem określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 
i to właśnie ten akt prawny powinien stanowić punkt odniesienia w zakresie tego, czy turnusy 
dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników są organizowane w sposób 
prawidłowy. 

Z kolei szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia 
(ogólnodostępne i integracyjne) powinny zaplanować kontrole dotyczące zgodności z 
przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez 
nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych. Wynika to oczywiście z 
wprowadzeniem od dnia 1 września 2022 r. nowych przepisów (art. 42d KN), które określają 
minimalny wymiar zatrudnienia nauczycieli specjalistów udzielających uczniom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. Oznacza to, że planowana przez dyrektora kontrola powinna 
przede wszystkim dotyczyć tego, czy szkoła zatrudnia nauczycieli specjalistów w 
wymaganym przez przepisy prawa wymiarze (a także wymaganych specjalizacjach, 
zakładając, że do szkoły uczęszcza powyżej 50 uczniów, co będzie wiązało się z 
koniecznością zatrudnienia pedagoga specjalnego i psychologa). Kontrola powinna również 
koncentrować się na tym, czy pomoc udzielana jest zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

Natomiast publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe jako przedmiot kontroli 
powinny rozważyć prawidłowość przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób 
niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi 
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obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach 
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. Z pewnością kontrola ta byłaby 
przeprowadzana z myślą o uczniach będących obywatelami ukraińskimi, którzy znaleźli się w 
naszym kraju w wyniku wojny. Z drugiej strony najnowsze kierunki realizacji polityki 
oświatowej państwa nie ograniczają się wyłącznie do tej grupy uczniów, więc dyrektor może 
rozważyć zaplanowanie kontroli o szerszym zakresie, dotyczącej również uczniów będących 
obywatelami innych państw, niż Ukraina. W każdym wypadku należy pamiętać, że 
podstawowe regulacje prawne dotyczące przyjmowania uczniów niebędących polskimi 
obywatelami do szkół w Polsce zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami 
polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach 
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. Natomiast w przypadku uczniów 
będących obywatelami ukraińskimi kontrola powinna dodatkowo obejmować zgodność 
organizowanego kształcenia z odpowiednimi przepisami ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz 
wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. 
w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących 
obywatelami Ukrainy. 

Określenie zakresu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań 

Plan nadzoru pedagogicznego powinien zawierać również zakres wspomagania nauczycieli w 
realizacji ich zadań. Zakres wspomagania określa § 22 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, wskazując, 
ze dyrektor, we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w 
ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego powinien wspomagać nauczycieli w 
realizacji ich zadań, w szczególności przez: 

 diagnozę pracy szkoły, 
 planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia 

zawodowego, 
 prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad. 

Przy czym zakres wspomagania wymieniony powyżej nie stanowi katalogu zamkniętego, co 
oznacza, że dyrektor lub inni nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w szkole, mogą 
wspomagać nauczycieli w ich pracy również za pomocą innych działań. Należy bowiem 
wskazać, że zgodnie z § 2 pkt 10 rozporządzenia, przez wspomaganie należy rozumieć 
działania dyrektora szkoły mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkole procesów 
służących poprawie i doskonaleniu jej pracy, ukierunkowane na rozwój uczniów. 

Współcześnie kładzie się ogromny nacisk na wielopłaszczyznową współpracę rodziców 
ze szkołą oraz poszczególnymi nauczycielami, obejmującą różne obszary szkolnej 
codzienności. Istnieje kilka sposobów i form współpracy szkoły z rodzicami, a każdy z 
nich prowadzi do uzyskania pewnych efektów. Celem artykułu jest przybliżenie 
różnorodnych form współpracy obu podmiotów.  

Współpraca z rodzicami 

Rodzice  będą wykazali większą chęć i gotowość do współpracy ze szkołą, jeżeli znajdą w 
niej odpowiedni klimat. Powinni poczuć, że są partnerami dyrektora i nauczycieli w 
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tworzeniu sprzyjających warunków do nauki i rozwoju dla ich dzieci. Współpraca rodziców i 
szkoły powinna zatem składać się z wielu aspektów, odbywać się na kilku płaszczyznach, 
przebiegać dwukierunkowo, bowiem oba podmioty wzajemnie się uzupełniają i czerpią 
korzyści ze wspólnie podejmowanych działań. 

Dobra współpraca z rodzicami może być także jednym ze sposobów promowania szkoły w 
środowisku lokalnym. 

Główne formy współpracy można podzielić na: 

1. doraźne i planowe: 

-      zebrania klasowe, 

-      dni otwarte szkoły, 

-      kontakty korespondencyjne i telefoniczne 

-      uroczystości i imprezy szkolne, 

2. zinstytucjonalizowane: 

-      komitet rodzicielski, 

-      radę szkoły. 

Zebrania klasowe 

Jest rodzaj spotkań z rodzicami, zwany potocznie wywiadówkami. Odbywają się one 
przynajmniej kilka razy w ciągu roku szkolnego, terminarz i częstotliwość ustalane są przez 
dyrektora szkoły na początku roku szkolnego i są ujęte w kalendarzu roku szkolnego. Bierze 
w nich udział wychowawca oraz rodzice uczniów danej klasy. Spotkania najczęściej dotyczą 
spraw organizacyjnych, osiągnięć edukacyjnych uczniów, ich funkcjonowania w społeczności 
szkolnej i ewentualnych trudności wychowawczych. 

Podczas pierwszego zebrania wychowawca powinien przedstawić harmonogram spotkań na 
cały rok szkolny wraz z ich tematyką oraz zapoznać rodziców z planem pracy wychowawczej 
klasy, wewnątrzszkolnym systemem oceniania ujętym w statucie szkoły, a także innymi 
dokumentami związanymi z pracą szkoły, np. procedurami egzaminacyjnymi na danym etapie 
edukacji, jeśli takie są przewidziane w nadchodzącym roku szkolnym. Zebranie z 
wychowawcami klas może poprzedzać spotkanie ogólne wszystkich rodziców, z dyrekcją 
szkoły w celu przekazania ważnych dla całej społeczności szkolnej informacji. 

Dobrze przygotowane spotkanie powinna poprzedzać analiza ogólnej sytuacji wychowawczej 
klasy. Zebranie jest bowiem okazją do poinformowania rodziców o tym, co się dzieje na 
forum klasy i szkoły, jakie zadania są realizowane i jakie są aktualne potrzeby, sukcesy i 
trudności. Aby spotkania takie były prowadzone w sposób efektywny, rodzice powinni mieć 
możliwość konstruktywnego wpływu na życie klasy. Ich propozycje powinny być 
dyskutowane, rozważone i jeżeli są zasadne, brane pod uwagę w dalszych poczynaniach 
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wychowawczych. Przyjazna i konstruktywna atmosfera tych spotkań ma pozytywny wpływ 
na uaktywnienie się rodziców. Istotne jest, aby czuli się potrzebni, ważni, docenieni w szkole, 
np. w charakterze dodatkowych opiekunów na dyskotekach lub współorganizatorów imprez 
kulturalnych, ale także jako ważne źródło wiedzy o dzieciach. Podczas zebrań z rodzicami – 
poza sprawami organizacyjnymi – można również prowadzić działania mające na celu 
edukację i rozwój wiedzy oraz umiejętności  rodziców np. w ramach szkoleń, spotkań z 
ekspertem albo warsztatów. 

Dni otwarte szkoły 

To prowadzone cyklicznie dyżury wszystkich nauczycieli w określonym dniu i godzinach, 
podczas których rodzice mogą spotkać się z nimi indywidualnie. Są one bardzo dobrą okazją 
do szczerej i bezpośredniej rozmowy na temat ucznia. Jest to rodzaj spersonalizowanego 
kontaktu, który pozwala skupić się na dobrych i słabych stronach w nauce i zachowaniu 
danego ucznia oraz służy próbie poszukiwania konsensusu. Nauczyciel przedmiotu i rodzic 
mają możliwość wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniem ewentualnego problemu. 
Wówczas warto, aby rodzic zdobył przekonanie, że wraz z wychowawcą czy nauczycielem 
przedmiotu „grają do jednej bramki” tj. zależy mu na dobru dziecka. Nauczyciel i rodzic 
powinni czuć, że tworzą wspólny, spójny „front” na rzecz wspierania ucznia. W razie dużych 
trudności, pomocne mogą okazać się konsultacje ze szkolnym specjalistą  - pedagogiem lub 
psychologiem szkolnym. 

Kontakty korespondencyjne i telefoniczne 

Jest to rodzaj kontaktów, które odbywają się nie tylko drogą tradycyjną, ale coraz 
powszechniej za pomocą wpisów w dzienniku elektronicznym, do którego rodzic ma dostęp 
bez ograniczeń czasowych. Kontakty poprzez dziennik elektroniczny są środkiem do 
przekazywania bieżących informacji na temat postępów edukacyjnych dziecka lub 
występujących trudności. Umożliwiają również szybkie przekazanie  informacji  nt. zebrań, 
szkoleń, mogą być zaproszeniem na uroczystość szkolną lub klasową. Kontakty 
korespondencyjne i telefoniczne bywają także wykorzystywane są m.in. w sytuacji, gdy 
rodzic nie reaguje na zaproszenia na spotkania klasowe lub rozmowy indywidualne lub w 
skrajnych przypadkach w ogóle nie wykazuje zainteresowania realizowaniem obowiązków 
szkolnych swojego dziecka, 

Uroczystości i imprezy szkolne 

Dość częstą formą włączania rodziców w życie klasy i całej szkoły jest zapraszanie ich na 
uroczystości z okazji świąt, rocznic, rozpoczęcie lub zakończenie roku szkolnego. W każdej 
szkole, bez względu na typ placówki, jest wiele okazji, które można wykorzystać w celu 
integracji rodziców. W przygotowanie i realizację programów np. zawodów sportowych, 
występów artystycznych, zabaw włączyć można rodziców jako uczestników czynnych lub 
biernych. Atmosfera takich imprez sprzyja nawiązaniu mniej formalnych relacji między 
nauczycielami a rodzicami. 

Podobny cel służący nawiązaniu bardziej osobistych kontaktów, które ułatwiają wzajemne 
poznawanie się mają kameralne spotkania klasowe organizowane z okazji świąt, Dnia Matki, 
Andrzejek itp. Bardzo cenna i wskazana jest dobrowolna pomoc rodziców przy organizacji 
balów, dyskotek obchodów Dnia Patrona Szkoły lub imprez kulturalnych, takich jak konkursy 
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piosenki, przedstawienia teatralne. Wspólne dekorowanie sceny lub sali pozwala na 
stworzenie dobrych relacji, kształtuje klimat społeczny. Ponadto uczestnictwo uczniów, ich 
rodziców i nauczycieli w tego typu uroczystościach i imprezach stwarza warunki do 
obserwacji relacji, uczenia się, jak układać stosunki między tymi trzema podmiotami i na co 
warto zwracać uwagę jakie są ich potrzeby i oczekiwania.. 

Rada rodziców 

Komitet rodzicielski jest organem wewnętrznym szkoły, którego funkcjonowanie wynika z 
ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 

Komitet rodzicielski, zwany radą rodziców, jest obok rady pedagogicznej oraz samorządu 
uczniowskiego ważnym filarem szkolnej struktury organizacyjnej. W jego skład wchodzą 
wybrani demokratycznie przedstawiciele rodziców poszczególnych klas. 

Głównym zadaniem rady rodziców jest zapewnienie współpracy rodziców z dyrektorem 
szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę i 
innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły. 

Komitet rodzicielski współdziała w organizacji pracy szkoły oraz udzielaniu pomocy w 
zapewnieniu warunków realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
szkoły. Rodzice współuczestniczą w tworzeniu ważnych dokumentów szkolnych takich jak: 
statut, program wychowawczo-profilaktyczny oraz współpracują z organizacjami 
uczniowskimi działającymi w szkole. Prezentują opinie i postulaty rodziców wobec dyrekcji i 
rady pedagogicznej, a także władz nadzorujących szkołę. W miarę możliwości pozyskują 
środki finansowe dla wspierania przedsięwzięć wychowawczo-opiekuńczych szkoły. Bywa, 
że  fundusz komitetu rodzicielskiego jest głównym źródłem unowocześniania bazy 
dydaktycznej. 

Współpraca szkoły i rodziców to wykonywanie wspólnych zadań dla osiągnięcia określonych 
i zaakceptowanych przez obie strony celów. Odpowiednio zorganizowane i celowe 
współdziałanie szkoły i rodziny przynosi wymierne korzyści. Może ono sprzyjać lepszemu 
poznaniu i rozumieniu uczniów przez nauczycieli i rodziców, uzgodnieniu właściwego 
podejścia wychowawczego, udzieleniu sobie wzajemnej pomocy oraz stwarzaniu atmosfery 
wychowawczej służącej dążeniu do wspólnych celów w szkole i w domu. 

Współpraca ze związkami zawodowymi 

Zarówno Karta Nauczyciela, jak i inne przepisy prawa pracy nakładają na dyrektora 
obowiązek konsultowania lub uzgadniania niektórych decyzji z działającymi w szkole 
związkami zawodowymi. Sprawdź, w jakich sytuacjach należy zwracać się do związków 
zawodowych i dlaczego warto o tym pamiętać. 

Uprawnienia związku zawodowego zależą od jego reprezentatywności 

Nie każdy związek zawodowy posiada uprawnienia do udziału w procesach decyzyjnych 
podejmowanych przez dyrektora szkoły. Istnienie tych uprawnień zależy od posiadania przez 
związek przymiotu reprezentatywności, tj. statusu zakładowej lub międzyzakładowej 
organizacji związkowej. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej (działającej na 
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terenie jednej szkoły) przysługują związkowi zrzeszającemu co najmniej 10 członków 
zatrudnionych w tej szkole. Natomiast o międzyzakładowej organizacji związkowej można 
mówić, jeżeli związek zawodowy zrzesza łącznie co najmniej 10 członków zatrudnionych w 
szkołach objętych zakresem jego działania. 

Obowiązkiem organizacji związkowej jest przedstawianie pracodawcy co pół roku pisemnej 
informacji o łącznej liczbie członków tej organizacji, w tym o liczbie członków zatrudnionych 
w danej szkole. Informacja powinna być przedstawiana bez wezwania pracodawcy w terminie 
do 10 dnia miesiąca następującego po danym półroczu (do 10 lipca i do 10 stycznia według 
stanu odpowiednio na 30 czerwca i 31 grudnia). Jeśli organizacja związkowa nie przedstawi 
takiej informacji we wskazanym terminie, wówczas dyrektor jest zwolniony z wszelkich 
obowiązków względem tej organizacji. Dotyczy to również sytuacji, gdy według informacji 
liczebność członków związku zatrudnionych w szkole lub szkołach objętych zakresem jego 
działania spadnie poniżej 10. 

Jeśli związek zawodowy nie przedstawi dyrektorowi informacji o liczbie członków, to 
dyrektor nie musi współdziałać z tym związkiem. 

Dwie formy współdziałania 

Ustawodawca przewidział dwie formy współdziałania dyrektora ze związkami zawodowymi. 
Jeżeli przepis wymaga uzyskania opinii czy stanowiska związku zawodowego przed 
podjęciem danej czynności, wówczas opinia ta jest niewiążąca, a obowiązkiem dyrektora jest 
jedynie wystąpienie o jej udzielenie i oczekiwanie przez odpowiedni, wskazany w przepisach 
okres, na odpowiedź. 

Jeśli natomiast przepis wymaga działania w uzgodnieniu lub w porozumieniu ze związkiem 
zawodowym, wówczas obowiązkiem pracodawcy jest respektować stanowisko związku 
zawodowego. 

Kiedy należy współdziałać ze związkiem zawodowym 

Zdarzenie Obowiązek dyrektora Skutki nieprzestrzegania 

Przyjęcie lub nowelizacja 
regulaminu ZFŚS. 

Przyznawanie świadczeń z 
ZFŚS. 

Uzgodnienie regulaminu oraz 
przyznawania świadczeń z 
zakładową organizacją 
związkową 

Ryzyko wymierzenia 
dyrektorowi kary grzywny 
przez PIP. 

Związek zawodowy może 
żądać przez sądem pracy 
zwrotu Funduszowi 
przekazania środków 
wydatkowanych niezgodnie 
z przepisami ustawy lub o 
przekazanie należnych 
środków na ZFŚS. 

Przyjęcie lub nowelizacja 
regulaminu nagród i 
premiowania. 

Ustalanie i zmiany regulaminu 
w uzgodnieniu ze związkami 
zawodowymi. 

Brak mocy wiążącej. 
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Sporządzenie wniosku o 
nagrodę dla nauczyciela. 

Opinia związków zawodowych 
(jeżeli wynika to z uchwały 
organu prowadzącego). Nie 
jest ona wiążąca. 

Niesprecyzowane. 

Wypowiedzenie stosunku 
pracy nauczycielowi w 
związku z częściową 
likwidacją szkoły, zmianami 
organizacyjnymi lub planu 
nauczania skutkującymi 
brakiem możliwości dalszego 
zatrudnienia w pełnym 
wymiarze zajęć. 

Zawiadomienie zakładowej 
organizacji związkowej 
reprezentującej nauczyciela o 
zamiarze i przyczynie 
wypowiedzenia nauczycielowi 
stosunku pracy. Zakładowa 
organizacja związkowa może 
w ciągu 7 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia 
zgłosić zastrzeżenia na piśmie. 
Stanowisko organizacji 
związkowej nie jest wiążące. 

Uznanie wypowiedzenia za 
bezskuteczne, przywrócenie 
pracownika do pracy lub 
zasądzenie na jego rzecz 
odszkodowania – jeżeli 
pracownik odwoła się do 
sądu pracy. 

Wypowiedzenie warunków 
pracy lub płacy umowy o pracę 
na czas nieokreślony. 

Zawiadomienie zakładowej 
organizacji związkowej 
reprezentującej pracownika o 
zamiarze i przyczynie 
dokonania wypowiedzenia. 
Zakładowa organizacja 
związkowa może w ciągu 5 dni 
od dnia otrzymania 
zawiadomienia zgłosić 
zastrzeżenia na piśmie. 
Stanowisko organizacji 
związkowej nie jest wiążące. 

Uznanie wypowiedzenia za 
bezskuteczne, przywrócenie 
pracownika do pracy na 
poprzednich warunkach 
pracy i płacy lub zasądzenie 
na jego rzecz 
odszkodowania – jeżeli 
pracownik odwoła się do 
sądu pracy. 

Rozwiązanie stosunku pracy 
pracownicy w ciąży oraz w 
trakcie urlopu macierzyńskiego 
bez wypowiedzenia z winy 
pracownicy. 

Uzgodnienie z zakładową 
organizacją związkową 
reprezentującą pracownicę. W 
przypadku rozwiązania z 
powodu likwidacji szkoły 
uzgodnienie obejmuje jedynie 
termin rozwiązania umowy. 

Przywrócenie pracownika 
do pracy na poprzednich 
warunkach pracy i płacy lub 
zasądzenie na jego rzecz 
odszkodowania – jeżeli 
pracownik odwoła się do 
sądu pracy. 

Wypowiedzenie stosunku 
pracy pracownicy w ciąży oraz 
w trakcie urlopu 
macierzyńskiego z powodu 
likwidacji szkoły. 

Uzgodnienie z zakładową 
organizacją związkową 
reprezentującą pracownicę, 
które obejmuje jedynie termin 
rozwiązania umowy. 

Uznanie wypowiedzenia za 
bezskuteczne, przywrócenie 
pracownika do pracy na 
poprzednich warunkach 
pracy i płacy lub zasądzenie 
na jego rzecz 
odszkodowania – jeżeli 
pracownik odwoła się do 
sądu pracy. 

Wypowiedzenie lub 
rozwiązanie stosunku pracy lub 
wypowiedzenie warunków 

Uzgodnienie z zarządem 
zakładowej organizacji 
związkowej. 

Uznanie wypowiedzenia za 
bezskuteczne, przywrócenie 
pracownika do pracy na 
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pracy lub płacy na niekorzyść 
pracownika 

 będącego imiennie 
wskazanym uchwałą 
zarządu związku 
zawodowego członkiem 
tego związku, lub 

 innego pracownika 
będącego członkiem 
danej zakładowej 
organizacji związkowej, 
upoważnionego do 
reprezentowania tej 
organizacji wobec 
pracodawcy. 

poprzednich warunkach 
pracy i płacy lub zasądzenie 
na jego rzecz 
odszkodowania – jeżeli 
pracownik odwoła się do 
sądu pracy. 

Wypowiedzenie umowy o 
pracę zawartej na czas 
nieokreślony. 

Zawiadomienie zakładowej 
organizacji związkowej 
reprezentującej pracownika om 
zamiarze i przyczynie 
dokonania wypowiedzenia 
umowy o pracę na czas 
nieokreślony. Zakładowa 
organizacja związkowa może 
w ciągu 5 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia 
zgłosić zastrzeżenia na piśmie. 
Stanowisko organizacji 
związkowej nie jest wiążące. 

Uznanie wypowiedzenia za 
bezskuteczne, przywrócenie 
pracownika do pracy na 
poprzednich warunkach 
pracy i płacy lub zasądzenie 
na jego rzecz 
odszkodowania – jeżeli 
pracownik odwoła się do 
sądu pracy. 

Rozwiązanie umowy o pracę 
bez wypowiedzenia z winy 
pracownika. 

Zawiadomienie zakładowej 
organizacji związkowej 
reprezentującej nauczyciela o 
zamiarze i przyczynie 
rozwiązania umowy o pracę. 
Zakładowa organizacja 
związkowa może w ciągu 3 dni 
od dnia otrzymania 
zawiadomienia zgłosić 
zastrzeżenia na piśmie. 
Stanowisko organizacji 
związkowej nie jest wiążące. 

Przywrócenie pracownika 
do pracy na poprzednich 
warunkach pracy i płacy lub 
zasądzenie na jego rzecz 
odszkodowania – jeżeli 
pracownik odwoła się do 
sądu pracy. 

Powołanie komisji 
kwalifikacyjnej dot. awansu 
zawodowego na stopień 
nauczyciela kontraktowego. 

Udział przedstawiciela 
związków zawodowych na 
wniosek nauczyciela. 
Przedstawiciela związku 
zawodowego wskazuje 
właściwy organ statutowy 

Uchylenie decyzji organu I 
instancji i przekazanie 
sprawy do ponownego 
rozpoznania – jeżeli 
nauczyciel odwoła się od tej 
decyzji. 
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związku 

Ocena pracy nauczyciela. Zasięgnięcie opinii organizacji 
związkowej. 

Zmiana oceny pracy przez 
zespół oceniający lub jej 
uchylenie i przekazanie do 
ponownego ustalenia – jeżeli 
nauczyciel złoży odwołanie 
od oceny pracy ustalonej 
przez dyrektora. 

Wniosek nauczyciela o udział 
przedstawiciela organizacji 
związkowej przy zapoznaniu z 
projektem oceny pracy 
nauczyciela. 

Obecność przedstawiciela 
wskazanej przez nauczyciela 
zakładowej organizacji 
związkowej przy zapoznaniu 
nauczyciela z projektem oceny 
pracy. 

Zmiana oceny pracy przez 
zespół oceniający lub jej 
uchylenie i przekazanie do 
ponownego ustalenia – jeżeli 
nauczyciel złoży odwołanie 
od oceny pracy ustalonej 
przez dyrektora. 

Odwołanie od oceny pracy 
nauczyciela, wniosek o 
ponowną ocenę pracy 
dyrektora. 

Członkostwo przedstawiciela 
wskazanej przez nauczyciela 
zakładowej organizacji 
związkowej w zespole 
oceniającym. 

Brak. 

Przyjęcie lub nowelizacja 
regulaminu pracy 

Uzgodnienie z zakładową 
organizacją związkową w 
ustalonym przez strony 
terminie. W razie 
nieuzgodnienia treści 
regulaminu w ustalonym 
terminie regulamin ustala 
pracodawca. 

Brak mocy wiążącej. 

Przyjęcie lub nowelizacja 
regulaminu wynagradzania. 

Uzgodnienie z zakładową 
organizacją związkową w 
ustalonym przez strony 
terminie. 

Brak mocy wiążącej. 

Nałożenie na pracownika kary 
porządkowej . 

Wystąpienie o stanowisko 
organizacji związkowej 
reprezentującej pracownika w 
sprawie sprzeciwu pracownika 
do zastosowanej wobec niego 
kary. Stanowisko nie jest 
wiążące. 

Ewentualnie wniosek 
organizacji związkowej o 
wcześniejsze uznanie kary 
porządkowej za niebyłą 

Uchylenie kary porządkowej 
w razie niezasięgnięcia 
stanowiska organizacji 
związkowej – jeżeli 
pracownik odwoła się do 
sądu pracy. 

Rezygnacja z planu urlopów 
dla nauczycieli szkół 

Organizacja związkowa 
wyraża zgodę na rezygnację z 

Brak. 
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nieferyjnych i pracowników 
niepedagogicznych. 

planu urlopów. 

Porozumienie w sprawie 
zawieszenia stosowania 
zakładowych przepisów prawa 
pracy. 

Organizacja związkowa jest 
stroną porozumienia 

Brak możliwości 
jednostronnego zawieszenia. 

Wprowadzenie systemu 
przerywanego czasu pracy. 

Wprowadza się go w 
porozumieniu z organizacją 
związkową. 

Ryzyko wymierzenia 
dyrektorowi kary grzywny 
przez PIP w wysokości od 
1 000 zł do 30 000 zł. 

Przedłużenie okresów 
rozliczeniowych, ustalenie 
ruchomego rozkładu czasu 
pracy. 

Ustala się w porozumieniu z 
organizacją związkową. 

Ryzyko wymierzenia 
dyrektorowi kary grzywny 
przez PIP w wysokości od 1 
000 zł do 30 000 zł. 

Ustalenie wykazu prac 
szczególnie niebezpiecznych 
albo związanych z dużym 
wysiłkiem fizycznym lub 
umysłowym ograniczających 
dopuszczalny czas pracy 
nocnej do 8 godzin dobowo 

Ustala się w porozumieniu z 
organizacją związkową. 

Brak mocy wiążącej. 

Ryzyko wymierzenia 
dyrektorowi kary grzywny 
przez PIP w wysokości od 1 
000 zł do 30 000 zł. 

Powołanie komisji 
pojednawczej. 

Powołanie wspólnie z 
organizacją związkową. 

Brak możliwości 
jednostronnego powołania 
komisji. 

Przejście zakładu pracy (np. w 
związku z przekształceniem 
szkoły, połączeniem szkół w 
zespół bądź rozwiązaniem 
zespołu). 

Dotychczasowy i nowy 
pracodawca są obowiązani do 
poinformowania na piśmie 
działających u każdego z nich 
zakładowych organizacji 
związkowych o 
przewidywanym terminie tego 
przejścia, jego przyczynach, 
prawnych, ekonomicznych 
oraz socjalnych skutkach dla 
swoich pracowników, a także 
zamierzonych działaniach 
dotyczących warunków 
zatrudnienia tych 
pracowników, w szczególności 
warunków pracy, płacy i 
przekwalifikowania. 

Jeżeli dotychczasowy lub 
nowy pracodawca zamierza 
podjąć działania dotyczące 
warunków zatrudnienia 
pracowników, jest obowiązany 

Ryzyko skazania na karę 
grzywny lub ograniczenia 
wolności za przestępstwo 
niedopełnienia obowiązku 
określonego w art. 
261 ustawy o związkach 
zawodowych. 
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do podjęcia negocjacji z 
zakładowymi organizacjami 
związkowymi w celu zawarcia 
porozumienia w tym zakresie, 
w terminie nie dłuższym niż 30 
dni od dnia przekazania 
informacji o tych działaniach. 

W razie niezawarcia 
porozumienia w terminie z 
powodu niemożności 
uzgodnienia przez strony jego 
treści, pracodawca uwzględnia 
ustalenia dokonane z 
zakładowymi organizacjami 
związkowymi w toku 
negocjacji. 
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Zadania dyrektora w dziedzinie optymalizacji 
efektów kształcenia i oddziaływań 

wychowawczych

Marek Kowalczyk



• MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA DYREKTORA

• PRZEZNACZONE DO SZKOLENIA 

• RAD PEDAGOGICZNYCH 



Nieprawidłowości w stwarzaniu ładu zewnętrznego

1. Rozpoczynanie zajęć w nieładzie i nieuporządkowaniu całej klasy
• niestarannie ułożone teczki
• szum i hałas
• niefunkcjonalnie rozmieszczone pomoce dydaktyczne
• niewywietrzona sala lekcyjna



Nieprawidłowości w stwarzaniu ładu 
zewnętrznego

2.  Kończenie zajęć i opuszczanie klasy w nieładzie
• niestarte zapisy na tablicy
• nieuporządkowane krzesła i stoliki
• brak troski o kulturalne opuszczanie przez uczniów pomieszczeń 

lekcyjnych



Nieprawidłowości w stwarzaniu ładu 
zewnętrznego

3.  Zdarzają się trudności z utrzymaniem dyscypliny pracy na zajęciach
- nieodpowiednia reakcja nauczyciela na zachowanie się uczniów

4.  Niestaranne zapisy nauczyciela i uczniów na tablicy.
5.  Widoczny brak troski o estetykę i funkcjonalność pracowni 

przedmiotowej



Nieprawidłowości w stwarzaniu ładu 
wewnętrznego

1. Schematyczne formułowanie tematów lekcji – najczęściej w formie 
równoważników zdań, co nie stwarza sytuacji wyzwalających 
zainteresowanie uczniów i ich aktywność poznawczą czy twórczą.

2. Nieumiejętność zaznajomienia uczniów z celami lekcji. Najczęściej 
uczniowie bywają zapoznawani z celami poznawczymi, w mniejszym 
stopniu z kształcącymi, a prawie wcale wychowawczymi.

3. Brak właściwego rozłożenia w czasie czynności nauczyciela i uczniów, 
co doprowadza do przyspieszenia tempa lekcji w jej poszczególnych 
ogniwach, niesprzyjającego rytmicznej pracy uczniów, a tym samym 
burzącego stan motywacji i zainteresowania uczniów, nie mogących 
nadążyć za przyspieszonym tempem lekcji.



Nieprawidłowości w stwarzaniu ładu 
wewnętrznego

4.    Zdarza się nieporadność w tworzeniu sytuacji dydaktycznych 
wyzwalających zainteresowanie i motywację uczniów do pracy ze względu na:
nieumiejętne przekazywanie treści lekcji spowodowane złym posługiwaniem 
się organem głosowym przez nauczyciela:   
cicha niezrozumiała mowa  
 brak odpowiedniej artykulacji
niewłaściwy sposób upoglądowienia przekazywanego materiału
nieumiejętne formułowanie zadań dydaktycznych dla uczniów
nietrafny dobór metod nauczania i uczenia się
stosowanie najczęściej zbiorowej formy pracy uczniów
znikome stosowanie indywidualnej formy pracy w odniesieniu do uczniów 
bardziej i mniej uzdolnionych
pomijanie czynności wiążących treści poprzednich lekcji z nową lekcją



Nieprawidłowości w zakresie 
wprowadzenia nowego materiału

1.    Eksponowanie metod podających, przy dużej aktywności nauczyciela a słabej  
i odtwórczej uczniów.

a) Nieudolność organizowania zajęć na podstawie strategii problemowo-
poszukującej. Jeśli nawet takie próby się podejmuje, to ze względu np.  na 
niewłaściwy dobór środków dydaktycznych, niewłaściwe kierowanie 
procesem obserwacji, nieumiejętność pracy z podręcznikiem w procesie 
samokształcenia uczniów, nie doprowadzają one do pełnej aktywności 
uczniów i nie wywołują odpowiedniego zainteresowania.



Nieprawidłowości w zakresie 
wprowadzenia nowego materiału
2.   Przyjmowanie zbyt szerokiego zakresu nowych 
treści.
3.   Realizacja nowych treści bez sprawdzenia czy 
poprzednie są dostatecznie znane i utrwalone, aby 
mogły stanowić podstawę dla wprowadzenia 
nowego materiału.
4.   Brak korelacji wewnątrz i między-przedmiotowej.



Nieprawidłowości w zakresie 
wprowadzenia nowego materiału

5.    Brak stwarzania i poszukiwania naturalnych sytuacji w 
zakresie poznawania nowych faktów.
6.    Procesowi poznawania rzadko towarzyszą procesy 
przeżywania, działania czy eksperymentowania.
7.    Poznawanie nowych faktów powinno przebiegać w 
tworzeniu atmosfery wzajemnego poszukiwania 
nauczyciela i uczniów.



Nieprawidłowości 
w sferze kształtowania pojęć

1. Nadużywanie stosowania różnych materiałów 
encyklopedycznych bez próby konfrontacji z 
innymi wyjaśnieniami.

2. Częste ograniczanie się do wyjaśnień słownych 
nauczyciela, przy zaniedbywaniu kształtowania 
pojęć za pomocą obrazu, pokazu, działania, 
odwoływania się do doświadczenia i wiedzy 
uczniów wyniesionej z pozaszkolnych źródeł 
informacji.



Nieprawidłowości w sferze 
kształtowania pojęć

3. Stosowanie metody różnicowania nie 
obejmującej wszystkich etapów procesu 
kształtowania pojęć, tzn.

zestawienia przedmiotów lub zjawisk
wyszukiwania cech wspólnych
wyszukiwania cech różnych
abstrahowania
uogólniania
zastosowania



Nieprawidłowości w sferze kształtowania 
pojęć

4. Niesprawdzanie czy uczniowie potrafią 
zastosować dane pojęcie w nowych 
sytuacjach poznawczych.

5. Brak ćwiczeń, w których uczniowie mogliby 
wykorzystać zdobyte pojęcia w 
rozwiązywaniu zadań praktycznych.

6. Zaznajomienie uczniów z odpowiednimi 
definicjami bez sprawdzenia czy uczniowie 
rozumieją poszczególne ich człony.



Nieprawidłowości w sferze 
wiązania teorii z praktyką

1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych drogą „od 
praktyki do teorii” lub „od teorii do praktyki” bez 
uwzględnienia złożonego charakteru tych 
strategii.

2. Niewystarczające odwoływanie się do zjawisk 
społeczno-gospodarczych z otoczenia i zbyt 
rzadkie ich interpretowanie w świetle wiedzy 
teoretycznej.



Nieprawidłowości w sferze 
wiązania teorii z praktyką

3. Wielu nauczycieli rozpatruje i realizuje nauczanie 
swego przedmiotu przy znikomym lub słabym 
dostrzeganiu procesu kształcenia jako swego rodzaju 
procesu badawczego zgodnie z modelem poznania „od 
praktyki do teorii” i „od teorii do działania”. Nauczyciel 
powinien stwarzać takie sytuacje, aby otaczająca 
ucznia rzeczywistość ( będąca przedmiotem 
programów szkolnych) stała się dla niego płaszczyzną 
odniesienia dla wyprowadzenia uogólnień, a 
przyswajane prawa i teorie były przez niego 
poddawane weryfikacji bądź rozpatrywane jako 
uzasadnienie sprawnych działań.



Błędy w sferze kształtowania 
umiejętności i nawyków

1. Uczniowie ćwicząc się w wykonywaniu określonych 
umiejętności, działają najczęściej stosownie do wzorca 
podanego przez nauczyciela.

2. Nie stosuje się zasady stopniowania trudności i 
indywidualizacji w procesie kształtowania umiejętności. 
Nauczyciele często zadowala się poprawnym wykonaniem 
określonej czynności przez kilku uczniów, nie dostrzegają 
trudności i błędów popełnianych przez pozostałych.

3. Brak sytuacji wyrabiających u uczniów umiejętności 
dialektycznego myślenia, dostrzegania problemów i 
rozwiązywania ich w toku postępowania badawczego.



Proces utrwalania wiadomości
i umiejętności

1. Generalnie przykładanie większego znaczenia do 
utrwalania wiadomości, a mniejszego  do utrwalania 
umiejętności.

2. Poświęcanie tym czynnościom niewielkiego przedziału 
czasu w ostatnich minutach lekcji.

3. Dokonuje się tego w zasadzie metodą bardzo 
schematycznej pogadanki końcowej, w czasie której 
nauczyciele przy pomocy kilku pytań utrwalają, ich 
zdaniem, „przerobiony” materiał na lekcji. Rzadko 
nauczyciele przeprowadzają utrwalanie wiadomości przez 
rozwiązywanie odpowiednich zadań i problemów, 
skłaniających do stosowania zdobytych wiadomości w 
nowych sytuacjach.



Proces utrwalania wiadomości 
i umiejętności

4. W procesie utrwalania wiadomości eksponuje się zbytnio metody słowne, przy 
niedocenianiu metod oglądowych i przy pomijaniu momentu przeżywania 
stanowiącego podłoże emocjonalno-motywacyjne dla utrwalenia określonych 
wiadomości.

5. Często ze względu na wydłużenie czasowe ogniw związanych z przekazywaniem 
nowego materiału czynności utrwalania przenosi się na pracę domową ucznia, za 
pomocą nie zawsze celowo dobranych zadań domowych

Praca domowa? Tak jeśli

4. Nieuświadomiona celowość procesu kontrolowania przyswojenia wiadomości i 
umiejętności z poprzednich lekcji, przeprowadzonego na początku lekcji, nie sprzyja 
procesowi ich utrwalenia.                                                                                Wyznaczanie 
ucznia, a potem pytanie                                                                        -O czym była ma 
ostatniej lekcji?                                                                                 - Zobaczymy coście 
zapamiętali albo co umiecie.                                                       - Czyście się uczyli?



KONTROLA I OCENA

1. Nauczyciele kładą nacisk na stopień opanowania 
wiadomości z pominięciem kontroli zrozumienia 
przyswojonej wiedzy i umiejętności zastosowania w 
nowych sytuacjach poznawczych lub praktycznych.

2. Brak pytań zmierzających do określenia operatywności 
wiedzy, umiejętności logicznego myślenia.

3. Nie uwzględnia się różnic w psychice uczniów, szybkości 
ich reakcji, koncentracji uwagi.

Kontrola wstępna:



KONTROLA I OCENA

4. Odpytywanie jednego ucznia, przy nie interesowaniu się 
tym co robią pozostali uczniowie.

5. Pobieżne sprawdzanie zadań domowych, co wpływa 
demoralizująco na stosunek ucznia do własnych 
obowiązków.

6. Wystawianie ocen bez ich uzasadnienia.

Kontrola wstępna:



KONTROLA I OCENA

Typowe niedociągnięcia to:
1. Brak podzielności uwagi tzn. nauczyciel zabsorbowany własną działalnością 

nie dostrzega zachowania każdego ucznia.

2. Nawyk w nastawianiu się na pracę frontalną z uczniami tzn. dyktowanie 
uczniom obszernych fragmentów treści bez sprawdzenia czy wszyscy 
uczniowie je rozumieją.

3. Pobieżne kontrole zespołowej pracy uczniów, nie uwzględniającej działań 
każdego z członków zespołu. Stawianie znaku równości między poziomem 
realizacji zadania jednego z członków zespołu z efektami pracy pozostałych.

4. Uznawanie przez nauczycieli krótkich oderwanych (często kilku słów) 
wypowiedzi uczniów jako przejaw ich aktywności i honorowanie wysokimi 
ocenami.

Kontrola bieżąca mająca na celu stałe obserwowanie zachowań uczniów 
w trakcie ich pracy nad zdobyciem nowej wiedzy przy jednoczesnej 
samokontroli nauczyciela co do własnej pracy.



KONTROLA I OCENA

1. Odbywa się często po dzwonku i w odniesieniu 
najczęściej do kilku uczniów.

2. Pomijanie krótkich pisemnych sprawdzianów, 
mimo że Szkoła dysponuje poligrafią

Kontrola końcowa – ogniwo najsłabsze



KONTROLA I OCENA

1. Lekcje typu kontrolno-sprawdzającego nie stanowią przemyślanych   i wcześniej 
zaplanowanych działań, stanowiących w połączeniu z lekcjami powtórzeniowo-
utrwalającymi integralne składniki rocznego rozkładu materiału nauczania.

2. Przecenianie, jako zasadniczego przedmiotu kontroli, stopnia opanowania 
wiadomości, realizacji celu poznawczego zajęć, przy niedocenianiu efektów 
realizacji celów kształcących i wychowawczych.

3. Zbyt rzadkie i niestaranne sprawdzanie i ocenianie  prac w zeszytach 
przedmiotowych, jako bieżącego dokumentu pracy uczniów.

Ogólne wnioski



KONTROLA I OCENA

4. Brak systematyczności i rytmiczności w procesie kontroli.
5. Nie branie pod uwagę funkcji wychowawczych i 

motywacyjnych oceny.
6. Na niewielu lekcjach można było odczuć, że nauczyciel był 

rzeczywiście kierownikiem procesu nauczania-uczenia się.

Ogólne wnioski



Wnioski pohospitacyjne/PO OBSERWCJI LEKCJI -
negatywne

1) Konspekty
a) mało dokładne – konspekt powinien być idealny pod 

każdym względem, wówczas małe uchybienia od jego 
realizacji nie są szkodliwe

b) źle formułowane cele lekcji
2) Nieekonomiczna organizacja procesu lekcyjnego.                                                                         
Na lekcjach nie może brakować jakiejkolwiek organizacji . 
Każda lekcja musi być dobrze do końca zaplanowana.



Wnioski pohospitacyjne/PO OBSERWACJI LEKCJI -
negatywne

3) Nauczyciel często swoim postępowaniem daje przykład 
nieekonomicznego działania.    
4) Czynności organizacyjne:                                                                                                  
- monotonne                                                                                                                    
- klasa w tym czasie robi co chce                                                                                              
- zbyt długo trwają
5) Nieodpowiedni moment bądź w ogóle brak uświadomienia 
uczniom celu lekcji i przydatności poznawczej materiału.
6) Zbyt mało elementów łączenia teorii z praktyką.
7) Niektóre lekcje świadczą o zbyt niskiej poczytności prasy 
ekonomicznej przez uczniów,       a nawet nauczycieli                                                                        
- Szkoła powinna zapewnić odpowiednią  ilość prasy fachowej



Wnioski pohospitacyjne - negatywne

8) Zbyt rzadkie łączenie treści programowych z różnych przedmiotów   
- Byłem świadkiem doskonałej lekcji  ekonomiki rolnictwa i pt.
”Ekonomiczne znaczenie zbóż w Polce”, gdzie oprócz plansz i wskaźników 
charakteryzujących stan ilościowy, była mapa Polski, na której uczniowie 
wskazywali rejony uprawy, uzasadniając jednocześnie warunkami klimatycznymi i 
glebowymi. To wspaniale!  Uczeń widzi w ten sposób pewną całość, traktuje 
wiedzę zdobytą w szkole jako kompleks wiadomości logicznie powiązanych. 
Wtedy właśnie szkoła dla ucznia nie jest tylko zlepkiem różnych przedmiotów.



Wnioski pohospitacyjne/PO OBSERWACJI LEKCJI -
negatywne

9) Nawiązanie do poznanych treści programu na poprzednich lekcjach lub 
przedmiotach.   

- często nieodpowiednia forma bowiem zdarza się, że nauczyciel wzywa ucznia do 
tablicy,     
a następnie zadaje pytanie – reszta klasy zwolniona z myślenia.                                                            

Cała klasa powinna myśleć w toku całej lekcji.   

10) Uczeń powinien odczuć w jakim celu nauczyciel egzekwuje wiedzę, bądź 
nawiązuje do znanych treści.

11) Nierównomierne obciążenie pracą uczniów – zbytnie przesilenie. 

12) Niekiedy słabe tempo lekcji wynikające z tego, że nauczyciel nie bardzo wie do 
czego zmierza.



Wnioski pohospitacyjne/PO OBSERWACJI LEKCJI -
negatywne

13) Brak uświadomienia uczniom momentu programowego tematu.             

14) Pomoce dydaktyczne    

 plansze – to ostateczność  - mała czytelność   

 film – nie cały

 internet – w odpowiednim momencie      

15) Formułowanie tematu                                                                                                      
- najczęściej w formie równoważnika zdań                                                                                       
- należy formułować temat z nutką zaciekawienia np. w formie pytania, już takie 
sformułowanie budzi w uczniu ciekawość               

16) Formułowanie dyspozycji



Wnioski pohospitacyjne/PO OBSERWACJI LEKCJI-
negatywne

17) Zbyt duży procent lekcji ma charakter odtwórczy, a mało 
samodzielnej pracy ucznia.
18) Na niewielu lekcjach można  odczuć, że nauczyciel był 
rzeczywistym kierownikiem procesu nauczania-uczenia się.
19) Duża przewaga aktywności nauczyciela nad aktywnością 
uczniów.
20) Mała przemienność form i metod pracy.
21) Brak zróżnicowania pracy z uczniem zdolnym i mającym 
niepowodzenia w nauce.



Wnioski pohospitacyjne/PO OBSERWACJI LEKCJI -
negatywne

22) Praca domowa   
 nie może to być np. sporządzenie notatek z lekcji 
 zadawać, ale mądrze tak aby to miało ręce i nogi, tak aby 
ta praca domowa łączyła rzeczy znane wcześniej z aktualnie 
poznawanymi i w najbliższej przyszłości poznawanymi.     
Idealna praca domowa  - to nawiązywani do rzeczy 
praktycznych.
23) Aktywność uczniów                                                                                                        
- wymuszona najczęściej



Wnioski pohospitacyjne/PO OBSERWACJI LEKCJI -
negatywne

24)Nieprawidłowe przejścia od formy indywidualnej pracy 
ucznia do formy pracy grupowej. Brak wyjaśnienia, 
instruktażu. Najczęściej jest to sztuczne, gdyż trzeba coś 
odmienić, bo ktoś tam jest na lekcji. Tak powinna być 
zorganizowana lekcja by uczeń był przeświadczony, że 
właśnie tylko w grupie można rozwiązać dany problem –
aspekt wychowawczy.
25) Nauczyciel sam pisze temat i punkty na tablicy – nie!



Wnioski pohospitacyjne/PO OBSERWACJI LEKCJI -
negatywne

26) Brak podawanej literatury dla ucznia, gdyby 
chciał poszerzyć wiadomości.
27) Podsumowanie                                                                                                             
Nie można mówić – no to powtórzymy sobie to o 
czym mówiliśmy na dzisiejszej lekcji  – to błąd. 
Na podsumowanie należy przygotować jakiś jeden 
problem czy zagadnienie do rozwiązania w oparciu o 
poznane treści na danej lekcji. Ideałem byłoby, 
gdyby to był problem praktyczny.



Rozmowa pohospitacyjna/PO 
OBSERWACJI LEKCJI

Nauczyciel rozmowę pohospitacyjną powinien 
rozpocząć od tego:                                            
1. Co z danej lekcji uczniowie wynieśli i jakimi 
metodami to osiągnął.                                               
2. Czego uczniowie nie opanowali a było w 
założeniach nauczyciela – przyczyny.                  
3. Wnioski na doskonalenie form i metod pracy.                     

29. – wynika z niej najczęściej, że nauczyciele uważają za najważniejsze to co oni 
robili. 



Rozmowa pohospitacyjna PO 
OBSERWACJI LEKCJI

29) Często daje się odczuć 3 etapy lekcji-
przypomnienie wiadomości 
realizacja nowego tematu   
podsumowanie                                                                                                                 
Te elementy i inne powinny występować, ale nie powinny być 
wyraźnie odczuwalne przejścia. Proces lekcyjny powinien być 
jednym ciągiem. Wówczas staje się logiczny.



Rozmowa pohospitacyjna
30) Brak cierpliwości nauczyciela i odpowiadanie na postawione przez siebie pytania 
skraca      i spłyca dociekliwość ucznia.

31) Na postawione pytania przez ucznia nie powinien wprost odpowiadać, lecz tak 
pokierować procesem myślowym ucznia by sam doszedł do istoty sprawy.

32) Problem rozłożenia lekcji w czasie                                                                                       
- często na siłę, bo się nie wyrobią .                                                                                         
Jeżeli sytuacja tego wymaga to nie należy bać się (nawet gdy ktoś jest na lekcji), że nie 
zrealizuje się tematu. Lepsze jest przeświadczenie, że zrealizowana połowa tematu jest 
zrozumiana przez uczniów niż to, że cały temat został zrealizowany, ale nie zrozumiany 
przez uczniów.



Rozmowa pohospitacyjna
33) Odwoływanie się nauczyciela do wyobraźni ucznia –rzadko.

34) Tematy : sprawdzian wiadomości  - nigdy nie poprzedzony podsumowaniem i 
utrwaleniem praktycznym.

35) Padają pytania do uczniów przy ocenianiu – jak się nazywasz? – tak nie 
można.

36) Problem ocen   

brak spontaniczności

ocenianie sztampowe 

bez emocji

bez uzasadnienia

37) Zeszyty przedmiotowe

 nieprowadzone



Warunki aktywizacji uczniów 
w procesie samodzielnego uczenia się
1. Poznanie przez nauczyciela współczesnych poglądów i 

propozycji dydaktycznych.
2. Poznanie uczniów, ich wiadomości i umiejętności w 

zakresie organizacji i metodyki pracy umysłowej, ich 
zainteresowań nauką i zamiłowań przedmiotowych, ich 
planów dotyczących dalszej edukacji, ideału i celu życia.

3. Zaplanowanie przez nauczyciela własnej pracy z 
uwzględnieniem istoty przedmiotu, zaleceń 
programowych, czasu realizacji, właściwości podręcznika i 
innych pomocy dydaktycznych.



Zadania nauczyciela w dziedzinie stwarzania 
uczniom sytuacji motywacyjnych

Nieznajomość motywów postępowania uczniów stwarza w pracy 
nauczyciela poważną przeszkodę, ograniczającą skuteczność jego 
oddziaływania wychowawczego. Istota działań motywacyjnych 
nauczyciela polega na stwarzaniu sytuacji skłaniających ucznia do 
efektywnego zdobywania wiedzy i umiejętności, a także 
wszechstronnego rozwoju jego osobowości.                                                                                     
Okazję po temu dają wszystkie fazy realizowanego przez szkołę 
procesu dydaktyczno-wychowawczego. W każdej okoliczności 
nauczyciel powinien umieć stwarzać sytuacje motywacyjne i 
wywoływać w ten sposób u uczniów ochotę do podjęcia 
kontynuowania skutecznej i wydajnej pracy.



Zadania nauczyciela w dziedzinie stwarzania 
uczniom sytuacji motywacyjnych

W pierwszej fazie pracy z uczniem dobrze jest wskazywać np. na bezpośrednie korzyści 
płynące z nauki i wzorowego spełniania obowiązków szkolnych. Korzyści te to przede 
wszystkim zadowolenie z wykonania zadań, poczucie dobrze spełnionego obowiązku, 
uznanie otoczenia, ewentualnie perspektywa nagrody itd.                W miarę jednak 
rozwoju umysłowego ucznia motywacja tego rodzaju staje się niewystarczająca. Trzeba 
w nim wyrabiać przekonanie, że praca ludzka nie może być wykonywania jedynie dzięki 
atrakcyjności samego działania.  Jej podstawowy sens tkwi przecież przede wszystkim 
w zaspokajaniu społecznych potrzeb. Wypadałoby zatem umacniać w świadomości 
uczniów poczucie obowiązku i służby społecznej, ofiarności i poświęcenia dla innych. 
Nieocenioną pomoc w wyrabianiu takich motywów może nauczycielowi oddać 
ukazywanie pozytywnych wzorów, a przede wszystkim jego osobisty przykład. Ważne 
jest by przekazywane uczniom treści, a także prezentowane walory postępowania, były 
należycie rozumiane i akceptowane. 



Zadania nauczyciela w dziedzinie stwarzania 
uczniom sytuacji motywacyjnych

Zagadnieniem godnym szczególnej uwagi nauczyciela jest także 
umiejętne regulowanie stopnia natężenia motywacji uczniów.                                                                   
Podobnie jak w wielu innych dziedzinach tak i tu maksimum 
nie zawsze pokrywa się z optimum. Nadmierna motywacja  
rodzi zbyt duże napięcie emocjonalne, wywołuje stres,  a 
niekiedy bywa przyczyną bardzo poważnych zaburzeń 
psychicznych.                                       Człowiek najlepiej 
rozwiązuje problemy przy motywacji średniej, gorzej przy 
słabej i zbyt silnej. 



TYPY DZIAŁAŃ 
MOTYWACYJNYCH

1. Wykorzystanie dużej plastyczności psychiki ucznia przy 
zmianie środowiska szkolnego – należyte wykorzystanie 
okresu adaptacyjnego.

2. Pierwszy kontakt ucznia ze szkołą i przedmiotem powinien 
przebiegać w atmosferze wzajemnej życzliwości i zaufania. 
To pozostawia w świadomości ucznia trwały ślad.

3. Rzeczowe i konkretne poinformowanie uczniów o tym 
wszystkim co w pierwszym okresie najbardziej ich 
powinno zainteresować z danego przedmiotu lub tematu. 
Stanowi to warunek pobudzenia ich aktywności i 
inicjatywy oraz samodzielnego poszukiwania informacji.



TYPY DZIAŁAŃ 
MOTYWACYJNYCH

4. Wskazane jest zachęcanie i pobudzanie uczniów do stawiania pytań.

5. Zachęcanie do zapisywania rzeczy najważniejszych.

6. Dobrze jest opracować na użytek ucznia informator zawierający krótki opis 
tych kwestii, które w pierwszych kontaktach z przedmiotem są najbardziej 
przydatne np. indeks terminów.



TYPY DZIAŁAŃ 
MOTYWACYJNYCH

7. Kształtowanie właściwej atmosfery pracy

a) stwarzać warunki, w których ujawniają się i rozwijają naturalne skłonności do 
dobrej pracy, gdyż każda normalna zdrowa psychicznie jednostka ma 
wrodzoną chęć do pracy, chce spełniać swoje zadania dobrze i cieszy się  z 
osiągniętych sukcesów

b) utrwalanie życzliwego stosunku nauczyciela do ucznia i trafne rozumienie 
źródeł rzeczywistych jego kłopotów i trosk

c) dążenie do zmniejszenia obciążeń psychicznych, jakie uczniowi stwarza 
długotrwałe spełnianie obowiązków szkolnych



TYPY DZIAŁAŃ 
MOTYWACYJNYCH

d. dobra informacja o tym wszystkim co dzieje się dookoła
o celach nauczania i wychowania oraz sposobach ich osiągania
organizacji pracy szkoły
prawa i obowiązki ucznia
sposoby zachowania w różnych sytuacjach
e. stałe informowanie uczniów o osiąganych wynikach                                                     

BEZ WIEDZY O WYNIKACH NIE ZACHODZI PROCES UCZENIA SIĘ (rytmiczne 
sprawdzanie prac kontrolnych – omówienie, dawać szansę poprawy 
wyników).

f. pełny realny obiektywizm
g. jednolite i jasne kryteria ocen

Kształtowanie właściwej atmosfery pracy cd..



TYPY DZIAŁAŃ 
MOTYWACYJNYCH

h. rozmowa indywidualna z uczniem – dotarcie do złożonej sfery psychiki ucznia

i. wyrabianie poczucia aprobaty ze strony nauczyciela dla poczynań uczniów nauczyciel 
powinien akceptować wszystkich uczniów jako ludzi, nie czepiać się drobiazgów, nie 
robić problemów z mało istotnych potknięć. Atmosfera poczucia aprobaty sprzyja 
pracy bez zakłóceń i lepsze stwarza warunki dla umocnienia się pozytywnej 
motywacji.

j. likwidować w nauczycielstwie donosicielstwo – plaga szkolnictwa

k. nie podważać autorytetu nauczyciela – kolegi

Kształtowanie właściwej atmosfery pracy cd..



8. Tworzenie kolektywu uczniowskiego
a. nawiązywać i utrzymywać poprawną współpracę z każdym uczniem
b. tworzyć i umacniać zwarty kolektyw wychowawczy, który ma 

ogromną siłę oddziaływania
c. wykazywanie troski o to by przynależność ucznia do zespołu była dla 

niego przyjemna i atrakcyjna
d. współpraca w grupach z kolegami musi dawać określone korzyści np. 

zaspokojenie własnych ambicji i pragnień, możliwość poznania rzeczy 
nowych, wykonania czegoś, w czym znajdzie upodobanie i satysfakcję



TYPY DZIAŁAŃ 
MOTYWACYJNYCH

e. ważne jest umiejętne dostrzeganie przez nauczyciela 
całokształtu stosunków łączących członków podległego mu 
zespołu. Jak bardzo silne to bywają więzi, świadczy obserwacja 
codziennego życia szkoły. Bywa, że uczniowie skłonni są 
ponieść nawet surowe konsekwencje, byleby tylko nie narazić 
się kolegom.

f. należy pamiętać o konsekwencjach braku dostatecznej 
integracji miedzy uczniami. Znane są przypadki na tle 
wzajemnych niechęci czy antagonizmów klasa osiąga wyniki 
mierne, bo uczniowie sobie wzajemnie przeszkadzają

g. konieczna znajomość i odpowiednie wykorzystanie stosunków 
nieformalnych       –tworzenie grup roboczych na zasadzie 
swobodnego doboru

Tworzenie kolektywu uczniowskiego cd..



TYPY DZIAŁAŃ MOTYWACYJNYCH
9. Ukazywanie uczniom perspektyw, jakie stoją przed każdym młodym 

człowiekiem, jeśli tylko umie wyznaczyć sobie cel i zdobyć się na wysiłek, by 
konsekwentnie go realizować.

10. Kultywowanie tradycji i historii szkoły i nauczanego przedmiotu.

11. Wskazywanie na dorobek i postawę mistrzów przedmiotu –wzorce osobowe.

12. Informowanie uczniów o sukcesach ich kolegów.



TYPY DZIAŁAŃ MOTYWACYJNYCH
13. Wzorzec osobowy nauczyciela 

 – pracowity? 

 –obojętny?

 –leniwy?                a jaki uczeń?

14. Stosunek nauczyciela do uczniów.

15. Nagrody i kary w odpowiednio wyważonych proporcjach.

16. Kontrola mądrze prowadzona, by uczniowie właściwie rozumieli istotę i sens 
stawianych im wymagań.



DZIĘKUJE ZA UWAGĘ



 1

KRYTERIA OCENY ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH (WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE ) 
WE WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI. 

 
 
Materiał przeznaczony jest do wykorzystania: 
 
1.Przez Dyrektorów placówek oświatowych wszystkich szczebli 
- do szkolenia Rad Pedagogicznych 
-do procesu obserwacji, monitoringu rozwoju zawodowego nauczyciela 
- podczas hospitacji lekcji oraz omawiania obserwowanych zajęć 
-przy ocenie pracy, ocenie dorobku zawodowego nauczyciela 
-przy tworzeniu kryteriów oceny pracy nauczyciela 
-przy tworzeniu kryteriów oceny dorobku zawodowego 
2.Komisji, Zespołów Przedmiotowych i Problemowych 
-podczas lekcji z udziałem innych nauczycieli 
-podczas omawiania tych lekcji 
3.Dla nauczycieli „mistrzów” pełniących rolę opiekuna nauczyciela zdobywającego kolejne szczeble 
doświadczenia zawodowego. 
4.Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w celu uświadomienia istoty i znaczenia tzw. „pomocy naukowych” 
w procesie nauczania – uczenia się”  
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I. Środki dydaktyczne a program kształcenia 
1. Czy środek dydaktyczny jest dostosowany do treści programu kształconego przedmiotu, bloku 

tematycznego, module?  
2. Czy środek dydaktyczny może być wykorzystywany w wielu jednostkach lekcyjnych 

(metodycznych ), czy też tylko w jednostce lekcyjnej ?  
3. Czy środek dydaktyczny może być wykorzystywany w procesie nauczania-uczenia się różnych 

przedmiotów, zawodowych bloków tematycznych, modułów (różne zawody – obszary 
zawodowe)? 

4. Czy środek dydaktyczny jest dostosowany do struktury treści kształcenia określonej typem 
szkoły (zasadnicza szkoła zawodowa, liceum zawodowe , technikum , liceum techniczne, 
policealna szkoła zawodowa i in )?  

II. Środek dydaktyczny a cele kształcenia  
1. Czy może być stosowany do analizowania procesów, zjawisk, maszyn, urządzeń, układów itp.?  
2. Czy może być stosowany do syntezowania wiedzy?  
3. Czy może być stosowany do kształcenia umiejętności wnioskowania szczegółowego?  
4. Czy może być stosowany do kształcenia umiejętności uogólnienia?  
5. Czy może służyć do diagnozowania – badania poziomu wiadomości i umiejętności uczniów?  
6. Czy może być wykorzystywany do wytwarzania pomysłów rozwiązań problemów?  
7. Czy może służyć do weryfikacji pomysłów rozwiązań problemów?  
8. Czy może być wykorzystywany zarówno do kształcenia umiejętności intelektualnych, jak i praktycznych?  
III. Środek dydaktyczny a strategia dydaktyczna – kierowanie procesem myślenia ucznia na różnych 

poziomach poznawania 
1. Czy może być wykorzystywany do kierowania procesem działania praktycznego?  
2. Czy może być stosowany do kierowania procesem myślenia wyobrażeniowego i symbolicznego?  
3. Czy może być stosowany do kierowania procesem myślenia uczniów na poziomie struktur 

teoretycznych?  
4. Czy może być wykorzystywany jako podstawowe źródło wiedzy?  
5. Czy może być wykorzystywany w procesie nauczania ucznia się organizowanym poprzez 

stosowanie metod stymulujących inwencję uczniów?  
6. Czy może być wykorzystywany do wykonywania projektów?  

IV . Środek dydaktyczny a forma organizacyjna pracy uczniów w czasie lekcji  
 

1. Czy może być wykorzystywana w procesie lekcyjnym organizowanym poprzez stosowanie pracy:  
a) w zespołach (grupach )  
b) w poziomach (różnicowanie treści kształcenia)? 

2. Czy może być wykorzystywany w zięciach praktycznych:  
a) Ćwiczeniach,  
b) Zajęciach laboratoryjnych?  

3. Czy może być wykorzystywany podczas zajęć wyrównawczych i w działalności pozalekcyjnych kół 
zainteresowań? 

4. Czy może być wykorzystywany podczas zajęć kursowych?  
V. Poliwalentność środków dydaktycznego  

1. Czy może być rozkładany na elementy (budowa modułowa ) ?  
2. Czy może być rozbudowany?  
3. Czy może zastępować kilka stosowanych dotychczas środków dydaktycznych?  
4. Czy może wykorzystywać w procesie dydaktycznym poszczególne elementy środka dydaktycznego?  
5. Czy można wykorzystywać w układzie, czy tylko indywidualnie?  

VI. Cechy techniczno- ekonomiczne.  
1. Poprawność rozwiązania konstrukcyjnego.  
2. Trwałość konstrukcji i poszczególnych elementów środka dydaktycznego.  
3. Wykorzystywanie elementów (podzespołów ) produkowanych w kraju.  
4. Prosta rozwiązywania konstrukcyjnego.  
5. Odpowiedni dobór materiałów.  
6. Jakość wykonywania pod względem technicznym.  
7. Łatwość usuwania uszkodzeń.  
8. Możliwość uruchomienia produkcji seryjnej.  
9. Przemieszanie środków i jego usytuowanie przestrzenne w klasie-pracowni.  
10. Łatwość przechowywania i konserwacji.  
11. Możliwość wykorzystywania elementów zastępczych lub wybrakowanych.  

VII. estetyka wykonania.  
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1. Trwałość zastosowanych kolorów i prawidłowy ich dobór.  
2. Czytelność opisów, oznaczeń symboli.  
3. Zgodność rozwiązań – formy plastycznej ze współczesnymi tendencjami wzornictwa przemysłowego.  

VIII. Spełnienie wymagań ergometrycznych i bhp.  
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PUNKTACJA I OPIS ŚRODKA DYDAKTYCZNEGO  
 

Dla potrzeb rejestrowania i katalogowania środków dydaktycznych mogą być wykorzystywane różne 
kryteria oceny tych środków. W wyniku prac projektujących i w wyniku przeprowadzonych badań zasadności 
wielu opracowanych kryteriów przedstawiamy jeden z zestawów kryteriów oceny najważniejszych cech 
środków dydaktycznych.  
 

I. Kryterium dostosowania środków dla programu kształcenia  
 

  TAK  NIE  
1. Czy może być stosowany do przyswajania wiadomości i kształtowanie umiejętności 

wynikających w danym przedmiocie ( bloku tematycznym, module)? 
  

2.  Czy może być stosowany do przyswajania wiadomości i kształtowania umiejętności 
wynikających z celów kształcenia rożnych przedmiotów zawodowych występujących 
w planach kształcenia ( różne bloki, moduły)?  

  

3. Czy może być stosowany do przyswajania wiadomości i kształtowania umiejętności 
wynikających z celów kształcenia różnych zawodów i specjalizacji ( zawody i 
specjalizacje pokrewne)? 

  

 
 

II. Kryterium odpowiedzialności między środkiem a treściami kształcenia, które wynikają z 
postępu naukowo-technicznego.  

 
  TAK  NIE  
1. Czy środek jest dostosowany do treści kształcenia stanowiących wynik aktualizacji 

programu kształcenia?  
  

 
 

III. Zależność między środkiem dydaktycznym a niektórymi szczegółowymi celami kształcenia 
 

  TAK  NIE  
1. Czy może służyć do uczenia diagnozy technicznej?    
2.  Czy może być stosowany do analizowania procesów i zjawisk technicznych?   
3. Czy może być stosowany do syntetyzowania wiedzy?   
4. Czy może być stosowany do weryfikacji praktycznej pomysłów rozwiązania 

problemów?  
  

5.  Czy może być wykorzystywany do badania poziomu umiejętności praktycznych 
uczniów?  

  

 
IV. Sterowanie procesem myślenia uczniów.  

 
  TAK  NIE  
1. Czy może być wykorzystywany do sterowania procesów myślenia i działania 

uczniów na poziomie konkretów (spostrzeganie indywidualnych przedmiotów, 
faktów, zdarzeń oraz działanie praktyczne)? 

  

2.  Czy może być wykorzystywany do stosowania procesów myślenia uczniów na 
poziomie modeli wyobrażeniowych i symbolicznych?  

  

3. Czy może być wykorzystywany do sterowania procesem zdobywania wiedzy na 
poziomie struktury teoretycznych (opisywanie rzeczywistości za pomocą struktur 
pojęciowych, praw nauki, zasad i teorii)?  

  

 
 

V. Zgodność między środkiem dydaktycznym a metodą kształcenia  
 

  TAK  NIE  
1. Czy może być wykorzystywany jako podstawowe źródło wiedzy?    
2.  Czy może być wykorzystywany podczas stosowania praktycznych metod 

kształcenia?  
  

3.  Czy może być wykorzystywany podczas stosowania asymilacji wiedzy?    
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4. Czy może być wykorzystywany podczas stosowania metod samodzielnego 
dochodzenia do wiedzy?  

  

 
 

VI. Zgodność między środkiem dydaktycznym a formą organizacyjną procesu kształcenia 
 

  TAK  NIE  
1. Czy może być stosowany podczas pracy grupowej w czasie lekcji?   
2.  Czy może być stosowany w procesie kształcenia praktycznego w warsztatach 

szkolnych?  
  

3.   Czy może być stosowany podczas kształcenia laboratoryjnego?    
4. Czy może być stosowany podczas kształcenia w poziomach  

(kształcenie zróżnicowane)?   
  

5. Czy może być wykorzystywany podczas stosowania innych form organizacyjnych 
pracy uczniów?  

  

 
 

VII. Budowa środka dydaktycznego 
 

  TAK  NIE  
1. Czy może być rozkładany na elementy?    
2.  Czy może być rozbudowany?    
3.   Czy można wykorzystywać w procesie dydaktycznym poszczególne elementy 

środków?   
  

4. Czy może współpracować z innymi maszynami, urządzeniami?    
5. Czy może zastępować kilka dotychczas stosowanych środków?    

 
VIII. Cechy konstrukcyjno-ekonomiczne  

 
  TAK  NIE  
1. Czy wykorzystano wyłącznie elementy produkcji?   
2.  Czy prawidłowo dobrano konstrukcję do przeznaczania środka?    
3. Czy środek spełnia wymagania bhp?    
4. Czy istnieje łatwość usuwania uszkodzeń i konserwacji?    
5. Czy łatwo można przemieszczać i przechowywać?    
6. Czy obsługa środka wymaga szczególnych umiejętności teoretycznych-

praktycznych?  
  

 
 

IX. Wygląd zewnętrzny  
 

  TAK  NIE  
1. Czy prawidłowo zastosowano oznaczenia i sporządzono opisy?    
2.  Czy opisy, oznaczenia i symbole są czytelne?    
3. Czy prawidłowo dobrano kolory i czy są one trwałe?    

 
 
Punktacja  
 

W propozycji kryteriów oceny zastosowano punktacje zero – jedynkowa (TAK – NIE ) . 
Zaprojektowany i wykonany środek może uzyskać maksymalnie 36 punktów. Przyjęto następująca skalę 
poziomu środka dydaktycznego:  

 
1) Poziom bardzo wysoki   32-36 punktów,  
2) Poziom wysoki    30 – 32 punktów,  
3) Poziom średni    28 – 30 punktów, 
4) Poziom poniżej średniej   25 – 28 punktów,  
5) Poziom niski mniej niż   25 punktów. 
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Opis środka dydaktycznego  
 
 

1. Numer identyfikacyjny 
……………………… 

7.Zjawiska, które można 
demonstrować  
…………………………………… 

b) nowoczesność rozwiązania  
………………………………………
…… 

2. Imię, nazwisko i 
miejsce pracy autora  

…………………
…… 

8.Budowa (opis, schemat- rysunki) 
……………………………. 

c)użyteczność dydaktyczna  
………………………………………
…. 

3. Nazwa środka 
dydaktycznego  

……………………… 

9. Możliwość rozbudowy lub 
współpracy  

………………………………………
….. 

d)estetyka…………………………. 

4. Dane techniczne:  
wymiary…………… 
zasilanie ………………. 
ciężar………………….. 

10. Krótki opis sposobu 
wykorzystania 
……………………………… 

e) łatwość usuwania usterek  
 
…………………………………… 

5. Użyteczność 
dydaktyczna – 
funkcjonowanie środka 
dydaktycznego  

……………………… 

11. Przewidywane skrócenie czasu 
przeznaczonego na osiągnięcie 
szczegółowych celów 
kształcenia  

…………………………………… 

f) możliwość produkcji  
 
…………………………………… 
 
g) inne kryteria uzupełniające 
…………………… 

6. Przedmiot kształcenia, 
hasło programowe  

……………………… 

12. Ocena punktowa ( od 0-10 pkt.):  
a) Poprawność rozwiązania 

…………….. 

13. Stan dotychczasowy rozwiązań 
środka dydaktycznego  

 
……………………………………… 

 
 

GRUPOWANIE ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH DLA EDUKACJI PRZEDZAWODOWEJ, 
PROZWODOWEJ I ZAWODOWEJ (PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ ) 

 
 

Środek dydaktyczny powinien być wykorzystywany do kształtowania postaw uczniów wobec procesu 
uczenia się lub elementów tych postaw (emocjonalnego, poznawczego, oceniającego, operacyjnego ) . może on 
być wykorzystywany zarówno do przekazywania informacji, jak i jej przetwarzania, może modelować zjawiska i 
procesy oraz służyć do:  
 

 analizy i syntezy zjawisk i procesów,  
 organizacji procesu obserwacji oraz organizacji procesu pracy,  
 poszerzenie obszaru działalności pedagogicznej nauczyciela,  
 pobudzenie aktywności intelektualnej, emocjonalnej, sensomotorycznej ucznia.  

 
Środki dydaktyczne pomagają w racjonalnym przesuwaniu dużych objętościowo informacji, regulują tempo 

procesu dydaktycznego oraz kształtuje różne umiejętności wynikające z celów kształcenia zawodowego.    
 

Z powyższego wynika, że rolę środków dydaktycznych należy rozważać w powiązaniu z:  
 celami kształcenia zawodowego,  
 treściami kształcenia zawodowego,  
 metodami kształcenia,  
 formami organizacyjnymi pracy uczniów.  

 
Środki dydaktyczne umożliwiają przestrzeganie przez nauczyciela wielu zasad kształcenia, a zwłaszcza 

aktywizacji sensomotorycznej (spostrzegania i działanie), efektywności i indywidualizacji. Zrozumienie 
procesów i zjawisk niemożliwych do rejestrowania przez uczniów w naturalnych warunkach ( w naturalnej 
postaci ) jest możliwe poprzez środek dydaktyczny jako „transformator informacji”.  
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 W klasyfikacji środków dydaktycznych według kryterium „sposób odzwierciedlania rzeczywistości” 
wyróżnia się:  
 
- naturalna:   otoczenie ( np. zakład przemysłowy ), oazy techniczne, 
- techniczne:  manipulacyjne (przyrządy do wywoływania zjawisk, narzędzia do zajęć technicznych, 

aparaty do ćwiczeń),  modelowe (modele techniczne, makiety) audiowizualne, 
audytywne, automatyczne (maszyny dydaktyczne uczące, ćwiczenia, egzaminujące, 
komputery); 

- symboliczne   graficzne (plany, mapy, rysunki techniczne, wykresy, grafy), werbalne (słowo 
drukowane i słowo żywe)  

 
 

Z powyższego przeglądu klasyfikacji środków dydaktycznych oraz ze specyfiki 
kształcenia wynikającej z celów kształcenia w reformowanej szkole wynika, iż najbardziej funkcjonalny 
jest następujący podział środków dydaktycznych:  
 

I. Pomoce dydaktyczne;  
II. Materiały dydaktyczne;  
III. Techniczne środki dydaktyczne;  
IV. Dydaktyczne środki pracy;  
V. Stacje dydaktyczne.  

 
Pomoce dydaktyczne można podzielić na następujące grupy : płaszczyznowe, przestrzenne, podręczniki.  
 

Materiały dydaktyczne można natomiast podzielić na cztery podgrupy: materiały wizualne ( czarno-
białe lub barwne), materiały audytywne ( mono- lub stereofoniczne), materiały audiowizualne ( czarno-białe lub 
barwne, mono- lub stereofoniczne), materiały do automatyzacji procesu dydaktycznego.  
 

W grupie technicznych środków dydaktycznych można wyróżnić : techniczne środki audiowizualne ( 
wizualne, audytywne, audiowizualne), środki automatyzacji procesu dydaktycznego ( maszyny dydaktyczne, 
urządzenia specjalne), komputery.  
 

Wśród dydaktycznych środków pracy można wydzielić sześć podstawowych grup:  
Środki produkcyjne, narzędzia, silniki, urządzenia kontrolno-pomiarowe, środki transportu, urządzenia 
komputerowe, środki użyteczności ogólnej.    
 

Zestawy i kompleksowe wyposażenie w środki dydaktyczne można klasyfikować w zależności od 
celowości ich stosowania, zastosowań praktycznych w procesie nauczania-uczenia się i innych kryteriów.  
 

Dobór środków dydaktycznych dla kształcenia bardzo złożony. Jest to uwarunkowane specyfiką 
szkolnictwa zawodowego/ogólnokształcącego oraz etapu edukacyjnego, a przede wszystkim:  

 dużą różnorodnością celów kształcenia (różne zwody i specjalizacje),  
 uzależnieniami treści kształcenia od technologii określonych procesów produkcyjnych,  
 potrzebą zapoznawania ucznia z zasadą budowy i działania oraz eksploatacją różnych urządzeń, 

aparatów i przyrządów stosowanych w danej technologii.  
 

Funkcje regulacyjne środków w procesie lekcyjnym można wyrazić, miedzy innymi, jako funkcje 
wprowadzająco-motywacyjne (środek przygotowuje ucznia do sprawdzenia formułowanych hipotez, trafności 
przewidywań i decyzji itp.), syntetyzujące i utrwalające (pomaga w sterowaniu procesem myślowym ucznia na 
poziomie uogólnień i struktur teoretycznych) funkcję praktyczną (umożliwia realizację procesu pracy), 
diagnostyczną i kontrolną (pozwala badać poziom wiadomości i umiejętności uczniów) oraz ilustratywną 
(ilustruje wykład lub pogadankę).  
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WNIOSKI  
 
 

1. Dla potrzeb kształcenia prozawodowego i zawodowego wskazane jest następujące grupowanie środków 
dydaktycznych:  

 
 

wykaz umiejętności umysłowych i praktycznych 
 

 
 

treści kształcenia zawodowego/ogólnokształcącego 
 
 
 
 

metody kształcenia i formy organizacyjne  
 
 
 

pomoce 
dydaktyczne  

Materiały 
dydaktyczne  

techniczne środki 
dydaktyczne  

dydaktyczne środki 
pracy (oryginalne 
przedmioty i 
urządzenia, sprzęt 
szkolny)  

stacje dydaktyczne  

 
 

Nauczyciel twórczy, który jako „mistrz” pociąga za sobą tokiem myślowym swoich uczniów – korzysta nie 
tylko z gotowych(zakupionych przez szkołę lub przez siebie środków) – ale cały czas poszukuje nowych 
środków, przedmiotów, sytuacji, gadżetów – które urozmaicą, uatrakcyjnią i uczynią ciekawszym „proces 
nauczania – uczenia się”. 
 Lekcja nie powinna kończyć się wraz z wyłączeniem : komputera, telewizora, zamknięciem książki z 
powodu dzwonka, czy stwierdzeniem nauczyciela „koniec lekcji” 
 – treści każdej lekcji powinny brzmieć w uszach i trwać w umyśle ucznia przez wiele lat, a od czasu do 
czasu do końca życia. 
 
Poszukiwanie metod, środków, sposobów organizacji lekcji – to niekończące się zadanie każdego 
nauczyciela – od pierwszego dnia pracy do przejścia na emeryturę. 
 
Jak zaciekawić, czym zaciekawić – w sytuacji współczesnych środków informatycznych, kiedy już w 
przedszkolu dziecko potrafi obsługiwać złożone programy i specjalistyczny sprzęt. 
 
To jedno z ważniejszych zadań nauczycieli, ale może przede wszystkim szans na zaciekawienie ucznia 
nauczanymi treściami. 
 
Zadaniem Dyrektora jest wspomaganie Nauczyciela w tworzeniu i doskonaleniu umiejętności obsługiwania 
nowoczesnych mediów – by umieli postrzegać sposób czytania  nowoczesnego świata przez Uczniów. 
 
 
Zdarzają się tacy nauczyciele. Każdy z nas pamięta co najmniej jednego. 
 Ale to mało….. 
 
Nauczyciel, który jest świadomy takiej misji, takiej roli – bywa zapamiętywany przez Wychowanków do końca 
życia. 
Każda  „mdłość” szybko przemija…… ,A „bylejakość”? 
 



 

1 
 

 

 STARE I NOWE PORADY PRAKTYCZNE W PRACY DYREKTORA 

-PRZYDATNE ZAPISY I SYTUACJE NA KTÓRE WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY OCENIE 
PRACY/OBSERWACJI/HOSPITACJI. 

JĘZYKI OBCE 

Przy ocenie lekcji języka obcego należy brać pod uwagę następujące elementy: 

1)Jaki jest cel lekcji i czy działania nauczyciela są przemyślane i zmierzają do osiągnięcia celu? 

2)ogniwa lekcji 

Jednostka lekcyjna powinna zawierać co najmniej trzy elementy: wprowadzenie nowego materiały, 
utrwalenie materiału oraz dalszą pracę z wykorzystaniem nowego materiału na przykład poprzez 
pracę w grupach, parach, opowiadanie, nawiązywanie do życia uczniów itp. Wyżej wymienione 
ogniwa będą wyglądały różnie w zależności od celu lekcji. 

Wskazane jest również, aby pierwszym elementem lekcji była tzw. Rozgrzewka językowa, która 
pozwala zaktywizować uczniów i przygotować ich do innej sytuacji dydaktycznej. Ostatnią fazą lekcji 
jest zazwyczaj zadanie pracy domowej. Należy tu zwrócić uwagę na fakt, czy jest ona dokładnie 
sprecyzowana oraz czy uczniowie rozumieją polecenia, szczególnie, gdy nauczyciel korzysta z 
podręczników, w których brak jest wyjaśnień w języku polskim. 

Sprawdzenie pracy domowej, z kolei może wystąpić w każdej fazie lekcji – zazwyczaj nauczyciele robią 
to na początku zajęć. Fakt odrobienia pracy domowej powinno się stwierdzić u wszystkich uczniów, a 
jej poprawność natomiast w ten sposób, że jeden z uczniów odczytuje głośno ćwiczenia z 
podręcznika, klasa poprawia ewentualne błędy w swoich zeszytach, a nauczyciel w zeszycie ucznia 
odpowiadającego. Techniki sprawdzania pracy domowej zależą oczywiście od samego zdania 
domowego. 

Aktywizowanie uczniów 

Głównym zadaniem nauczyciela języka obcego jak aktywizowanie uczniów oraz rozbudzanie 
motywacji. Środki temu służące są różnorodne: poprzez pracę frontalną, prace w grupach i parach. 
Należy tu podkreślić konieczność akceptującej postawy nauczyciela wobec błędów ucznia. Błędów 
przy mówieniu tzw. Spontanicznym nie powinno się poprawiać podczas wypowiedzi ucznia, żeby go 
nie zniechęcać – można to zrobić po zakończeniu wypowiedzi, np. pisząc na tablicy najczęściej 
powtarzające się błędy. 

Korzystanie z pomocy dydaktycznych 

Większość podręczników zachodnich wyposażonych jest w kasety audio lub wideo, stad nauczyciel 
powinien na co dzień korzystać z magnetofonu, aby dać uczniom wzorzec wymowy i intonacji oraz 
osłuchać ich z językiem. Osoba hospitująca lekcję z pewnością zauważy, czy magnetofon jest 
stosowany okazjonalnie, czy tez uczniowie są przyzwyczajeni do tego typu pracy. Obowiązkiem 
nauczyciela jest również kompletowanie potrzebnych pomocy dydaktycznych innego typu np. tablic 
fonetycznych, gramatycznych, obrazków. Hospitujący powinien zwrócić uwagę na fakt, czy 
zastosowanie pomocy dydaktycznych jest celowe i skuteczne. 
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Proporcje czasowe wypowiedzi nauczyciela i uczniów 

Lekcja języka obcego jest lekcją specyficzną, podczas której uczeń powinien stanowić centrum, a 
zadaniem nauczyciela jest pomoc i kontrola. Proporcje czasowe wypowiedzi nauczyciela oczywiście 
zależne są od tylu lekcji. 

Stosowanie języka polskiego na lekcji 

Od samego początku nauki języka  nauczyciel powinien przyzwyczajać uczniów do rozumienia poleceń 
w języku obcym. Im bardziej zaawansowany jest poziom nauki, tym mniej języka polskiego należy 
stosować. Jego używanie nie jest jednak zupełnie wykluczone, a niekiedy zalecane. Należy zwrócić 
uwagę na fakt, czy na lekcji występuje „mieszanka”  języków np. zdanie w języku obcym, zdanie po 
polsku. Takie zachowanie nauczyciela jest absolutnie wykluczone. 

Ocenianie uczniów 

Przy ocenie uczniów należy stwierdzić, czy jawne są oceny wystawione przez nauczyciela oraz czy 
uczniowie znają kryteria ocen. Uczniowie powinni mieć oceny z czterech sprawności językowych: 
mówienia, rozumienia, czytania i pisania. Wskazane byłoby również wprowadzenie oceniania 
aktywności ucznia podczas lekcji. 

Tempo lekcji 

Tempo lekcji jest istotnym elementem lekcji – aby uczniowie się nie nudzili, nie może ono być zbyt 
wolne; nie może też być zbyt szybkie, aby umożliwić uczniom zrozumienie nowego materiału. 

Słyszalność 

Dobra słyszalność zarówno nauczyciela, jak i uczniów w czasie lekcji jest bardzo ważnym elementem, 
gdyż w procesie nauki uczniowie uczą się nie tylko od nauczyciela, ale i od siebie wzajemnie. Stąd 
nauczyciel nie powinien podchodzić do ławki, w której siedzi odpowiadający uczeń, gdyż ten ostatni 
podświadomie będzie rozmawiał tylko z nauczycielem. Taka postawa nauczyciela może mieć również 
wpływ na rozluźnienie koncentracji grupy. Nauczyciel może podchodzić do uczniów gdy pracują oni w  
grupach lub parach. 

Atmosfera na lekcji 

Życzliwa i akceptująca postawa nauczyciela oraz jego entuzjazm i zaangażowanie bardzo sprzyjają 
właściwej atmosferze w klasie, a przerywniki śródlekcyjne typu piosenka czy dowcip wzmacniają więź 
pomiędzy nauczycielem a grupą.  

Planowanie i organizowani pracy nauczyciela 

Nauczyciele młodzi zobowiązani są do pisania konspektów lekcji. Powinny one być rzeczywista 
pomocą dla nauczyciela, a nie materiałem opracowanym dla potrzeb kontrolującego. Zbyt sztywne 
trzymanie się konspektu lekcji może okazać się zgubne w skutkach, stąd należy raczej zwrócić uwagę 
na umiejętność reagowania nauczyciela na sytuację w klasie i dostosowanie się do niej, bez względu 
na konspekt. Powyższa uwaga odnosi się też do rozkładów materiały. Trzymanie się rozkładu 
materiału jest niekiedy niemożliwe, szczególnie, gdy jest on pisany po raz pierwszy do nowego 
podręcznika. Elastyczność zachowań nauczyciela jest w obu przypadkach o wiele ważniejsza. 

2.NAUCZYCIELE  - WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

Uwagi ogólne 
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Praca w przedszkolu i oddziale przedszkolnym jest pracą wychowawczo-dydaktyczną. Do 
podstawowych form pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym należy zaliczyć: 

- zabawę (manipulacyjną, konstrukcyjną, tematyczną, dydaktyczną, ruchową, badawczą) 

- zajęcia (z dominacją ruchu, działalności umysłowej i plastyczno-konstrukcyjnej) 

- prace (samoobsługowe, porządkowo-gospodarcze, hodowlane, społecznie użyteczne- dyżury) 

- spacery, wycieczki 

- uroczystości, kontakty okolicznościowe. 

Wszystkie powyższe formy powinny być stosowane w pracy z dziećmi, z tym że dominującą formą 
winna być zabawa. 

Uwagi szczegółowe 

Stosując powyższe formy pracy z dzieckiem w wieku od 3-6lat należy uwzględniać odpowiednie 
metody, które oparte są na działaniu, słowie i obserwacji. 

1. Metody wychowania w przedszkolu, biorąc pod uwagę sposób przyswajania istotnych treści przez 
dziecko to: 

a) metodyczne 

- samodzielnych doświadczeń 

-zadań stawianych do wykonania 

- ćwiczeń utrwalających 

b) metody słowne 

- budowanie aktywności umysłowej przez rozmowy, opowiadania, wiersze, zagadki 

- społecznego porozumiewania się: umowy, pochwały, tłumaczenia …. 

- żywego słowa 

c) metody oglądowe 

- pokaz, obserwacje 

- metoda przykładu 

- bezpośredniego odbioru piękna przyrody i sztuki 

2.  Celem organizowanych zabaw, zajęć itd. Jest rozwijanie aktywności umysłowej i emocjonalnej 
dziecka przez przekazywanie mu przewidzianych programem wiadomości i umiejętności, jak również 
stopniowe wdrażanie dzieci do wykonywania zadań, koncertowania uwagi na określonym 
przedmiocie. 

3. Czas trwania zajęć powinien zależeć od formy organizacyjnej, wieku, zainteresowania oraz 
zaangażowania dzieci. 

4. W czasie zajęć powinna występować integracja treści programowych z wszystkich działów 
programowych (zgodnie z wybranym programem), powinno być stosowanych możliwie dużo różnych 
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rodzajów metod pracy. W każdym organizowanym zajęciu powinna znaleźć się zabawa ruchowa 
związania z tematem zajęć, z wykorzystaniem środków dydaktycznych. 

5. Dokumentacja i warsztat pracy nauczyciela/fakultatywnie: 

- Każdy nauczyciel wychowania przedszkolnego prowadzi dokumentację pedagogiczną w skład, której 
wchodzą: 

a) miesięczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej 

b) dziennik zajęć 

c) konspekty (nauczyciele przed pierwszą ocena pracy) 

Dokumentację pomocniczą stanowią zestawy ćwiczeń porannych, ćwiczeń gimnastycznych, zeszyty 
obserwacji. 

Plan pracy – nauczyciel opracowuje miesięczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z 
zarządzeniem MEN z dn. 11.04.1992 r. na podstawie wybranego zestawu programu, dla danej grupy 
wiekowej. Plan ten obejmuje zadania wychowawczo-dydaktyczne na dany miesiąc oraz treści 
programowe z dostosowanymi metodami pracy, formami organizacyjnymi: środkami realizacji z 
uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. 

W zależności od wyboru programu przez nauczyciela, zadania będą odnosiły się do poszczególnych 
dziedzin wychowania oraz sfer rozwojowych (program ośrodka wrocławskiego) i będą zawierać się w 
tematyce kompleksowej. Plan ten powinien być: elastyczny, dopuszczający możliwość modyfikacji, 
realny, dostosowany do możliwości dzieci i placówki, twórczy i atrakcyjny. 

Dziennik zajęć – znajdować się tu powinien ramowy rozkład dnia danej grupy (oddziału), które określa 
czas przeznaczony na różne formy pracy z dzieckiem w ciągu całego dnia: zabawy, zajęcia, czynności 
samoobsługowe, spacery, posiłki, prace indywidualne itd. Ważną cechą ramowego rozkładu dnia jest 
przemienność zajęć wymagających koncentracji i wysiłku umysłowego ze swobodną działalnością 
dzieci, właściwe zaplanowanie posiłków w zależności od czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz 
pobytu na świeżym powietrzu. Zapis w dzienniki powinien być dokonywany codziennie, rzeczowo i 
dokładnie – zgodnie z planem miesięcznym. Zapis powinien obejmować dobór środków, metod i 
treści programowych. Zaleca się, aby zapis powyższy zawierał trzy części: 

Część wstępna może obejmować zabawy dowolne, gry, układani, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, 
fleksyjne, prac stymulacyjno-wyrównawcze, kształtowanie właściwych stosunków społecznych i 
kulturalnych, prace organizacyjne, zabawy i ćwiczenia ruchowe z podaniem celu i rodzaju 

Część główna: zapis zajęć lub innej formy pracy organizacyjnej przez nauczyciela, z podaniem środków 
realizacji, metod i treści programowych. Zabawy na Sali lub na świeżym powietrzu podejmowane z 
inicjatywy dzieci 

Część końcowa: zapis zabaw ruchowych, tanecznych, zabawy dydaktyczne utrwalające poznane treści 
programowe, praca indywidualna i wyrównawcza, swobodne zabawy dzieci 

Liczbę organizowanych zajęć przez nauczyciela wyznacza program wychowania w przedszkolu. 

Konspekty zajęć dotyczą wszystkich organizowanych przez nauczyciela form pracy i obowiązują 
nauczyciela w pierwszych trzech latach pracy. 

6. Nauczyciel zobowiązany jest do przekazania informacji o dziecku 6 letnim do szkoły („Karta dziecka 
6-letniego” lub w innej formie). 
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 W wychowaniu przedszkolnym istotnym elementem ogólnego obrazu pracy nauczyciela jest jego 
osobowość, duża wiedza psychopedagogiczna i zaangażowanie w pracy z małym dzieckiem. 

Nauczanie początkowe 

Uwagi ogólne 

Nauczanie początkowe jest specjalnością złożoną. Dziecko w młodszym wieku szkolnym poznaje 
otaczające je rzeczywistość w sposób globalny i nie zróżnicowany. Nauczanie zatem na tym poziomie 
należy dostosować do właściwości poznawczych dzieci. Tym celom służy przed wszystkim tzw.  
Nauczenie łączne (globalne), które określa  się również jako naukę całościową, nauczanie syntetyczne, 
metody ośrodków zainteresowania, metody projektów lub ośrodków pracy. 

Nauczanie to obejmuje pięć podstawowych etapów, do których należy zaliczyć: 

- bezpośrednie przeżycia dziecka w zetknięciu z otaczającą je rzeczywistością 

- przedłużenie przeżyć na drodze artystyczno-technicznej 

- działalność intelektualną związaną z różnymi rodzajami ekspresji 

- utrwalanie opanowanej wiedzy i umiejętności 

- ćwiczenia sprawdzające 

Treści edukacji wczesnoszkolnej są wielokierunkowe i zróżnicowane tematycznie. Ujęte są w ramach 
różnych kierunków kształcenia, a mianowicie: polonistycznego, środowiskowego, matematycznego, 
plastycznego, muzycznego, technicznego i motoryczno-zdrowotnego. Oznacz to, że nauczyciel 
przygotowując się do zajęć lekcyjnych na tym poziomie nauczania – powinien wypracować całościową 
koncepcję zorganizowania wielokierunkowej aktywności dzieci w danym dniu, tygodniu a nawet 
miesiącu. Żeby tak się stało, każdy nauczyciel nauczania początkowego jest zobowiązany do 
wszechstronnej interpretacji programu, która polega na umiejętności dostosowania zawartych w nim 
haseł do potrzeb emocjonalnych i intelektualnych dzieci. Program nauczania jest jednym z wielu 
instrumentów stymulowania rozwojem dziecka, a jego właściwe wykorzystanie jest w poważnym 
stopniu uzależnione od zastosowanych form i metod pracy nauczyciela. 

Praca pedagogiczna nauczyciela stymulująca uczenia się dziecka, powinna w każdej sytuacji 
dydaktyczno-wychowawczej sprowadzać się do: 

- inspirowania i preferowania aktywności twórczej dziecka 

- stwarzania sytuacji związanych z formułowaniem pytań dotyczących poznawczych zjawisk i 
procesów bliższego i dalszego otoczenia dziecka 

- diagnozowania rozwoju psychofizycznego poszczególnych dzieci przy wykorzystaniu metod 
obserwacyjnych, co w konsekwencji sprowadza się do ujawniania potencjalnych możliwości uczniów i 
usuwania barier „blokujących” prawidłowy rozwój, który jest nadrzędna wartością pracy 
pedagogicznej nauczyciela. 

Ab y w pełni osiągnąć te cele praca nauczyciela nauczania początkowego powinna być dobrze 
zaplanowana, przygotowania i zorganizowana, a składają się na to następujące elementy: 

- planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej 

- sposób przygotowania i przeprowadzenia lekcji 
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- umiejętności oceniania i analizowania osiąganych wyników 

Uwagi szczegółowe 

1. Planowanie pracy 

Nauczyciel opracowując plan pracy dydaktyczno-wychowawczej powinien starać się uwzględniać w 
nim następujące elementy: 

- cele nauczania i wychowania oraz wymagania programowe poszczególnych przedmiotów 

- poziom ogólny zespołu klasowego 

- formy aktywności dzieci 

- formy i metody pracy 

2. Przygotowanie do lekcji  

Na podstawie okresowego lub rocznego plany pracy dydaktyczno-wychowawczego na dany rok 
szkolny nauczyciel przygotowuje kolejne lekcje, które zgodnie z opracowanym planem powinny 
uwzględniać: temat lekcji, cele lekcji, metodę lub metody nauczania – uczenia się, środki dydaktyczne, 
przekazywane wiadomości i zakładane do opanowania przez uczniów umiejętności. 

W przygotowaniu nauczyciela do lekcji najważniejsza rolą odgrywają: przygotowanie rzeczowe i 
metodyczne lekcji, które obejmuje:  

- pełną znajomość materiału rzeczowego lekcji 

- umiejscowienie tematu lekcji w programie nauczania i planie dydaktyczno-wychowawczym 

- zgodność celów lekcji z wymaganiami programu nauczania 

- prawidłowa i zgodną z zasadami dydaktyki strukturą lekcji 

- korelację z innym przedmiotami 

- stopień realizacji celów nauczania 

Temat każdej lekcji powinien być sformułowany szczegółowo i uwzględniać ćwiczenia sprawnościowe 
oraz źródło, w oparciu o które realizuje się określone hasło programowe, np. Redagowanie 
opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej pt. „Zabawy Puca i Bursztyna” (j. polski – kl. II) 

3. Metody nauczania 

 W toku lekcji należy stosować metody nauczania służące aktywizowaniu uczniów: 

- uczenie się przez przyswajanie 

- uczenie się przez rozwiązywanie problemów 

- uczenie się przez przeżywanie 

- uczenie się przez działanie praktyczne 

- uczenie się przez poszukiwanie 

- uczenie się przez wybór informacji 

4. Środki dydaktyczne 
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W klasach młodszych środki dydaktyczne pełnią ważną funkcje i z tych względów powinny być: 

- właściwie dobrane do celów i treści lekcji 

- oddziaływać na różne zmysły dziecka 

- stosowane pojedynczo lub w formie zespołu środków dydaktycznych, od najprostszych 
(wykonywanych przez nauczyciela) do technicznych (pochodzących z zakupów) 

5. Organizacja pracy uczniów 

Od organizacji pracy uczniów na lekcji, zachowania właściwych proporcji procesu nauczania i uczenia 
się aktywności twórczej dzieci, uzależnione jest powodzenia w pracy dydaktyczno-wychowawczej 
nauczyciela. Dobra organizacja pracy na lekcji wymaga od nauczyciela: 

- postawy operatywnej, serdecznej i wymagającej 

- dostosowanie tempa lekcji do możliwości uczniów 

- płynnego przechodzenia przez poszczególne fazy (ogniwa) lekcyjne 

- tworzenie warunków do aktywnej i twórczej pracy uczniów 

- celowego zadania pracy domowej 

- umiejętności i oceny osiągnieć uczniów 

6. Ocenianie i analizowanie wyników pracy 

W pracy nauczyciela nauczania początkowego ważną rolę odgrywa umiejętność oceniania i 
analizowania wyników pracy uczniów i własnych. Aby ją osiągnąć należy: 

- każdą ocenę pracy ucznia właściwie umotywować 

- stosować różne formy oceny pracy uczniów, np. pochwała, notatka w zeszycie itp.., 

- oceniać i wyróżniać uczniów nie tylko za osiągane wyniki, ale również za ogólne postępy rozwojowe i 
zachowania (postawy), np. umiejętności podejmowania i wykonywania zadań, wytrwałość, 
systematyczność, umiejętność współdziałania w zespole itp.., 

- dopracować się skutecznych metod diagnozowania osiągnięć szkolnych uczniów, obserwacji ich 
postępów w nauce oraz właściwej interpretacji uzyskanych wyników badań, 

- wdrażać uczniów do samokontroli, samooceny oraz świadomego uczenia się, 

- podchodzić do lekcji (elastycznie)  w sposób elastyczny, wykorzystując reakcję uczniów do 
modyfikacji 

- umieć uzasadniać swoje postepowania na lekcji, a także w sposób krytyczny i refleksyjny się do niego 
ustosunkować 

- lekcja powinna mieć „własny styl” i być świadectwem twórczego wkładu pracy nauczyciela 

7. Zdrowie dziecka 

Troska o zdrowie dziecka wymaga od nauczyciela: 

- dostosowania mebli szkolnych do wzrostu dzieci, 
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- dbałość o estetykę, czystość, ład i porządek, oraz funkcjonalność pomieszczenia, w którym uczy, 

- zwracania uwagi na postawę przy pisaniu, 

- reagowaniu na znużenie i zmęczenie uczniów, 

- stosowania krótkich przerw śródlekcyjnych, prowadzenia ćwiczeń i wietrzenia klasy 

8. Zeszyty uczniowskie 

Zeszyty uczniowskie są świadectwem pracy ucznia i sposobu jej organizowania przez nauczyciela. Z 
tych też względów powinny być: 

- prowadzone przez ucznia według zasad określonych na początku roku szkolnego przez nauczyciela 

- poprawiane przez nauczyciela bardzo starannie 

- polecenia pisane przez nauczyciela w zeszycie ucznia muszą uwzględniać formę pisma jakiego 
wymaga od ucznia nauczyciel 

- popełnione błędy, kształty liter i cyfr, ich łączenie itp. Uczniowie poprawiają zgodnie z zasadami 
ustalonymi przez nauczyciela 

9. Dokumentacja pracy dydaktyczno-wychowawczej 

Dokumentacje pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadzi nauczyciel zgodnie z zarządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dokumentacji nauczania i ustaleniami przyjętymi w tym 
zakresie przez szkołe w jej statucie. 

UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA 

Język polski 

Realizacja programu nauczania z języka polskiego przyczynia się do wszechstronnego rozwoju 
osobowości ucznia i ułatwia naukę innych przedmiotów. Treści kształcenia polonistycznego obejmują 
ćwiczenia w czytaniu i opracowywaniu tekstów, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu, ćwiczenia 
gramatyczne i ortograficzne, ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i lekturę. 

Nauczyciel uczący języka polskiego powinien: 

- rytmicznie realizować program poprzez właściwy dobór zadań i ćwiczeń z poszczególnych jego 
działów 

- stosować dużo ćwiczeń w czytaniu, które musi znacznie wyprzedzać pisanie, umiejętność czytania 
jest jednym z zasadniczych warunków powodzenia ucznia w nauce szkolnej 

- materiał gramatyczny i ortograficzny ściśle ze sobą łączyć 

- różnymi metodami zachęcać do czytania lektur szkolnych, innych książeczek i czasopism 

- pracować nad pismem ucznia, szczególnie  w kl. II (2 razy w tygodniu po 15 minut) 

- organizować dużo wycieczek w celu bogacenia czynnego słownictwa uczniów oraz wzbogacania 
wypowiedzi ustnych i pisemnych 

- pracować systematycznie nad formami wypowiedzi (opowiadanie, opis, sprawozdanie, list, notatka 
kronikarska) 



 

9 
 

- stosować różnorodne formy zabawowe jak: zabawy dydaktyczne, gry dramatyczne, proste formy 
inscenizacyjne 

- pracować nad ortografią w sposób planowy 

- do samodzielnych prac pisemnych przygotowywać odpowiednie słownictwo 

- nie uczyć definicji, ale pokazywać drogę dochodzeniową do pojęć 

Matematyka 

Program nauczania matematyki jakkolwiek jednolity, daje nauczycielowi możliwości dostosowania 
zakresu treści do możliwości poznawczych uczniów. 

Kolejność haseł w programie jest kolejnością zalecaną. 

Nauczyciel uczący matematyki powinien: 

- przy wprowadzaniu nowych pojęć matematycznych stosować zadania tekstowe (stanowią one 
podstawę pracy na lekcjach matematyki) 

-rachunek pamięciowy ćwiczyć w ciągu całego roku 

- zwracać uwagę na język matematyczny, poprawne i kształtne pisanie cyfr oraz posługiwanie się 
przyborami 

- wdrażać do samodzielnej pracy z podręcznikiem 

- zadania domowe zadawać systematycznie, ale w małej ilości i zawsze zwracać uwagę, aby były one 
łatwiejsze od rozwiązywanych w klasie 

- wszelkiego rodzaju sprawdziany wykorzystywać do szczegółowej analizy postępów uczniów 

- nie narzucać dzieciom sposobu myślenia dorosłych (zgodnie z zasadą poglądowości droga myślenia 
biegnie od swobodnej zabawy, przez świadome czynności na przedmiotach do pojęć ogólnych) 

Środowisko społeczno-przyrodnicze 

Realizacja programu o środowisku społeczno-przyrodniczym powinna się odbywać w integracji z 
innymi przedmiotami. Sposoby realizacji programu należy dostosować do wieku dziecka, jego wiedzy, 
doświadczeń i treści oraz celów które zamierza nauczyciel osiągnąć. Są to przede wszystkim: 
obserwacja środowiska naturalnego, zajęcia praktyczne, ćwiczenia terenowe, spotkania z ludźmi oraz 
zabawa i gra dydaktyczna. Mimo propedeutycznwgo ujmowania zagadnień  w tym przedmiocie 
nauczyciel ma obowiązek przestawienia ich w sposób rzetelny pod względem naukowym. 
Wykorzystywać należy także dostępne filmy, przeźrocza, audycje radiowe i telewizyjne. 

O osiągnięciach ucznia świadczyć mają poprawnie opanowane pojęcia społeczno-przyrodnicze i 
umiejętności zachowania w różnych sytuacjach w środowisku. 

Muzyka 

Osiąganie celów z muzyki odbywać się powinno tylko przez bezpośrednią i wielostronną działalność 
muzyczną. Należy położyć nacisk na kształcenie wrażliwości słuchowo-ruchowej, wyzwalanie ekspresji 
i przygotowanie do percepcji muzyki przez dzieci. W procesie nauczania stosować następujące formy 
kontaktów ucznia z muzyką: 

- śpiew, 
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- grę na instrumentach 

- ruch przy muzyce 

- tworzenie muzyki 

- słuchanie muzyki 

Nauczyciel powinien korelować lekcje muzyki z innymi przedmiotami nauczania. W śpiwie i grze na 
instrumentach musza brać udział wszystkie dzieci. Przy tworzeniu muzyki istotne znaczenie ma sam 
proces jej tworzenia, a nie wartości utworu. Słuchanie muzyki musi aktywizować uwagę uczniów. 
Pojęcia i wiadomości muzyczne wprowadzać w kolejności wynikającej z repertuaru piosenek i 
utworów  z zachowaniem zasady stopniowania trudności. 

Przy ocenie brać pod uwagę postawę ucznia, zaangażowanie, inicjatywę i umiejętności, a nie tylko 
wiadomości muzyczne. 

Plastyka 

Podstawową formą pracy na lekcji jest działalność plastyczna dziecka. Treści kształcenia zawarte są w 
trzech działach, które są powiązane i wzajemnie uwarunkowane. Uczeń może wypowiadać się 
indywidualnie za pomocą środków plastycznych. Korekta i ingerencja nauczyciela powinna ograniczać 
się do niezbędnych uwag. Dobór i liczbę technik plastycznych pozostawia się do dyspozycji 
nauczyciela. Prace uczniów należy gromadzić i przechowywać w celu śledzenia rozwoju plastycznego 
dziecka. Ze względu na różnorodność kryteriów i postaw estetycznych wymagana jest wnikliwa ocena 
pracy uczniów Podstawą oceny jest postęp w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, aktywność i zapał, 
sprawność działania i umiejętność organizowania pracy. Wyrazem oceny jest nie tylko stopień, ale 
pochwała, wyróżnienie lub umieszczenie pracy na wystawie. 

Technika 

Celem tego przedmiotu jest rozwijanie kultury pracy, w tym kultury technicznej. Należy tak planować 
pracę, aby dobrać zadania praktyczne, które umożliwią uczniom wyrobienie określonych programem 
nauczania postaw i umiejętności technicznych. Nie należy rezygnować z żadnego działu programu. 
Nauczyciel powinien zwracać szczególna uwagę na bezpieczeństwo dzieci podczas lekcji. Przy ocenie 
należy brać pod uwagę pomysłowość, estetykę wykonania, dokładność i zachowanie bezpieczeństwa 
przy posługiwaniu się przyborami i narzędziami. Wytwory pracy dziecka należy umieszczać na 
wystawce w klasie. 

Kultura fizyczna 

Program nauczania tego przedmiotu uwzględnia trzy podstawowe udziału, które powinny być 
realizowane w sposób kompleksowy i elastyczny. W doborze treści metod i form organizacyjnych 
należy przyjąć następujące zasady postępowania: 

- szeroko stosować formę zabawową i zadaniową 

- wykorzystywać na każdej lekcji przybory, przyrządy i akompaniament muzyczny 

- jak najwięcej zajęć prowadzić na powietrzu 

- zadbać o odpowiedni strój uczniów na lekcji 

- duży akcent położyć na zespołowe formy aktywności sportowej dzieci, zwracać uwagę na 
indywidualne formy aktywności zdrowotnej 
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PROPOZYCJA KWESTIANARIUSZA DO OBSERWACJI LEKCJI JEZYKA POLSKIEGO W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ 

1. Cele lekcji 

- Czy nauczyciel uświadomił uczniom cele lekcji? W których momentach lekcji? 

- Czy nauczyciel odchodzi od preferowania celów poznawczych na rzecz kształcenia umiejętności oraz 
budzenia zainteresowań i emocji? 

-  W jakim stopniu lekcja kształtowała pozytywne postawy i zachowania ludzkie, rozwijała uczucia 
wyższe? 

2. Dobór jednostkowego tematu lekcji 

- Czy temat spełnił funkcję motywacyjną 

- Miejsce tematu w lekcji oraz w całym cyklu nauczania 

- Forma gramatyczna (np. równoważnik zdania, zdanie oznajmujące, zdanie pytające, cytat) 

- Zależność tematu od dominującej w lekcji metody 

- Temat a zespół uczniów 

3. Forma organizacyjnych lekcji 

- Czy forma organizacyjna lekcji została trafnie dobrana do założonych celów? 

- Praca zbiorowa 

- Praca w zorganizowanych zespołach uczniowskich 

- Praca indywidualna 

- Praca jednostkowa 

- Czy nauczyciel funkcjonalnie rozplanował w czasie poszczególne ogniwa lekcyjne? 

4. Metody nauczania 

- Czy nauczyciel trafnie dobra metody nauczania w zależności od dominującego celu opracowania 
materiału? 

- Czy nauczyciel umiejętnie łączył różne metody? 

5. Zgodność opracowania nowego materiały z funkcją dydaktyczną lekcji 

- Jak nauczyciel przeprowadził poznanie utworu literackiego (analiza całościowa tekstu; gry i zabawy: 
drama, gry dramatyczne, inscenizacja, adaptacja teatralna; rysowanie bądź malowanie; 
porównywanie różnych sposób przedstawienia świata: teatr-plastyka-rzeźba; własna twórczość) 

- Czy nauczyciel prowadził sfunkcjonalizowaną i zintegrowaną analizę omawianych tekstów? Czy 
odwoływał się do różnych kontekstów ułatwiających i pogłębiających interpretację tekstów? 

- W jakim zakresie wystąpiły ćwiczenia w mówieniu i pisaniu? Czy były one wystarczające ze względu 
na zakładane cele lekcji i potrzeby kształcenia wypowiedzi? 
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- W jaki sposób nauczyciel formułował zadania kierujące procesem czytania (ułatwiające rozumienie; 
wybór zagadnień; zapamiętanie)? 

- Jak nauczyciel wdrażał uczniów do uczestnictwa w kulturze? Czy poprawnie kształcił umiejętność 
odbioru sztuki? 

- Czu nauczyciel funkcjonalnie i pragmatycznie traktował naukę o języku? 

- Czy nauczyciel przeprowadził ćwiczenia ortograficzne w integracji z innymi działaniami nauczania 
języka polskiego? 

6. Formy utrwalania wiadomości, kontrola nowo wprowadzonych treści 

- W jaki sposób nauczyciel sprawdził opanowane przez uczniów nowych treści (odpytywanie z 
poprzednich lekcji; nawiązywanie do nich podczas nowej lekcji; redagowanie notatki analitycznej, 
redagowanie wniosków i uogólnień)? Co było przedmiotem sprawdzianu? 

- Czy nauczyciel kształcił umiejętność notowanie podczas lekcji? 

- Czy nauczyciel kształcił umiejętności i nawyki? 

7. Kontakt nauczyciela z uczniami 

- Jaki był udział uczniów w ustaleniu tematu, problemów i propozycji ich rozwiązywania? 

- Czy nauczyciel prowadził z uczniami dialog wyzwalający zainteresowania i prowokujący do 
aktywności? 

- Czy nauczyciel wykazał się umiejętnością formułowania poleceń organizujących pracę umysłową 
uczniów? Czy inspirował uczniów do samodzielnych poszukiwań? 

- Czy nauczyciel stosował zasady indywidualizacji i wielopoziomowego nauczania? 

- Jakie wystąpiły rodzaje działań dydaktycznych nauczyciela (np.  podawanie informacji, pytania 
problemowe, pytania o rozstrzygnięcie itp.)? 

- Czy wypowiedzi nauczyciela i uczniów były poprawne i komunikatywne? 

- Kiedy i w jaki sposób nauczyciel korygował błędy w wypowiedział uczniów? 

8. Celowość pracy domowej 

- Czy nauczyciel zróżnicował zadania domowe? 

- Czy temat mobilizował uczniów do samodzielnych poszukiwań? 

- Czy praca domowa była zgodna z zasadami zadawania (np. Czy nauczyciel przekazał wskazówki z 
zakresu techniki pracy umysłowej, dotyczące sposobu pisania wypracowań, sposobu uczenia się na 
pamięć, sposobu czytania dłuższej lektury, sposoby analizowania tekstu literackiego)? 

9. Ocena trafności wykorzystania środków dydaktycznych 

- Jakie środki foniczne i ikoniczne wykorzystał nauczyciel i jaką pełniły one funkcję w procesie 
dydaktycznym? 

- W jaki sposób nauczyciel zgromadził materiał do obserwacji i analizy (teksty i ćwiczenia z 
podręcznika; tekst przygotowany przez nauczyciela; materiały samodzielne zebrane przez uczniów; 
inne)? 
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10. Ocena pracy uczniów 

- Czy nauczyciel ustosunkował się do wiadomości i umiejętności uczniów? 

- Czy oceny były przez nauczyciela motywowane, obiektywne? 

- Czy uczniowie znali kryteria oceny? 

ARKUSZ HOSPITACYJNY LEKCJI HISTORII – WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

Nauczyciel…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wykształcenie……………………………………………………….. staż pracy…………………………………………………………. 

Klasa……………………………………………………………………… Szkoła w…………………………………………………………… 

Temat lekcji: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cel/e hospitacji ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lp. Zadania obserwacyjne Tak Nie Częściowo 
1 2 3 4 5 
1. Sprawy merytoryczne 

*przygotowanie nauczyciela do zajęć lekcyjnych 
- znajomość materiały……………………………………………………………. 
- logiczny układ treści……………………………………………………………… 
- korelacja z innymi przedmiotami………………………………………….. 
- zgodność podawanych treści z aktualnym stanek nauki 
historycznej……………………………………………………………………………. 
- realizacja celów lekcji 
   - poznawczy…………………………………………………………………………. 
   - kształcący………………………………………………………………………….. 
   - wychowawczy…………………………………………………………………… 

   

2.  Organizacja nauczania i uczenia się w czasie lekcji 
*stosowane metody 
- tradycyjna……………………………………………………………………………. 
- podająca………………………………………………………………………………. 
- werbalna……………………………………………………………………………… 
- poglądowa…………………………………………………………………………… 
* typ lekcji 
- opracowanie nowego materiału………………………………………….. 
- utrwalenie wiadomości……………………………………………………….. 
- kontrola i ocena pracy ucznia………………………………………………. 

   

 * trafność dobory metod w stosunku do: 
- typu lekcji……………………………………………………………………………. 
- treści…………………………………………………………………………………… 
- celów lekcji…………………………………………………………………………. 
- możliwości poznawczych uczniów………………………………………. 
- zasada nauczania………………………………………………………………… 

   

 * stosowane środki dydaktyczne: 
- podręcznik…………………………………………………………………………. 
- mapa…………………………………………………………………………………. 
- teksty źródłowe…………………………………………………………………. 
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- literatura…………………………………………………………………………… 
- przezrocza…………………………………………………………………………. 
- obrazy historyczne…………………………………………………………….. 
- nagrania……………………………………………………………………………. 
- film……………………………………………………………………………………. 
- zeszyt ćwiczeń…………………………………………………………………… 
- inne…………………………………………………………………………………… 
- …………………………………………………………………………………………. 

 * utrwalenie, kontrola i ocena osiągnięć pracy uczniów 
- wykorzystanie znanych wiadomości………………………………….. 
- ugruntowanie wiedzy……………………………………………………….. 
- ocena uczniów………………………………………………………………….. 

   

 * praca domowa 
- celowość…………………………………………………………………………… 
- zadania……………………………………………………………………………… 
- objaśnienie……………………………………………………………………….. 
- dodatkowa praca dla uczniów zdolniejszych……………………… 

   

 * wykorzystanie czasu lekcji 
- właściwe rozplanowanie ogniw lekcji……………………………….. 
- uwzględnienie higieny pracy umysłowej…………………………… 

   

3. Ogólna ocena efektów lekcji 
* wyposażenie uczniów w wiedzę………………………………………. 
* kształtowanie umiejętności operowania zdobytą wiedzą 
poprzez: 
- uzasadnienie……………………………………………………………………… 
- związki czasowo-przestrzenne…………………………………………… 
- związki przyczynowo-skutkowe…………………………………………. 
- wartościowanie…………………………………………………………………. 
- hierarchizowanie wydarzeń……………………………………………….. 
- uogólnienie……………………………………………………………………….. 
- wnioskowanie……………………………………………………………………. 
* rozwijanie zainteresowań poznawczych…………………………….. 
* rozwijanie umiejętności uczenia się…………………………………… 
* kształtowanie systemu wartości 
- moralnych………………………………………………………………………….. 
- estetycznych………………………………………………………………………. 
* uczenia korzystania z innych źródeł wiedzy………………………… 
* stosunek nauczyciela do uczniów………………………………………. 

   

4. Stan i wyposażenie klasy, klasopracowni, gabinetu 
przedmiotowego 
* środki dydaktyczne 
- mapy…………………………………………………………………………………… 
- atlasy…………………………………………………………………………………… 
- plansze………………………………………………………………………………… 
- albumy………………………………………………………………………………… 
- modele……………………………………………………………………………….. 
* biblioteczka przedmiotowa: 
- literatura…………………………………………………………………………….. 
- teksty źródłowe…………………………………………………………………… 
- wydawnictwa encyklopedyczne………………………………………….. 
- czasopisma przedmiotowe………………………………………………….. 
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Mówią Wieki…………………………………………………………………………. 
Wiadomości Historyczne……………………………………………………….. 
- literatura uczniowska…………………………………………………………… 
* środki audiowizualne 
- przezrocza…………………………………………………………………………… 
- płyty……………………………………………………………………………………. 
- nagrania………………………………………………………………………………. 
- filmy…………………………………………………………………………………….. 
* sprzęt techniczny 
- radio…………………………………………………………………………………….. 
- telewizor………………………………………………………………………………. 
- adapter…………………………………………………………………………………. 
- aparat projekcyjny………………………………………………………………… 
- magnetofon oraz inne środki………………………………………………… 
* kącik prac uczniowskich……………………………………………………….. 

 

DOKUMENTACJA PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA 

a) rozkład materiały 

Rozkład materiału powinien uwzględniać wszystkie działy nauczania języka polskiego, ich wzajemne 
powiązania, właściwe między nimi proporcje. Należy w nim uwzględniać: liczbę porządkową, 
jednostkę tematyczną, liczbę godzin przeznaczonych na jej realizację oraz uwagi o realizacji. 
Nauczyciel, sporządzający rozkład materiału, może korzystać z różnych wzorów, np. z propozycji 
WOM-u, co jednak nie może oznaczać niewolniczego kopiowania; rozkład winien być dostosowany do 
warunków konkretnej szkoły, winien uwzględniać poziom i potrzeby danej klasy. Wskazane jest, aby 
rozkład – obok tematów lekcji – zawierał niezwykle przydatne pracy zadania szczegółowe, np. 
kształcone czynności, umiejętności, wprowadzane pojęcia, ćwiczenia czy środki dydaktyczne, a po 
skończonym okresie (roku) – uwagi o realizacji materiały. Niezbędne jest rozliczenie z ogólnej liczby 
godzin w okresie (roku). Nauczyciel szkoły średniej musi mieć świadomość, który program – obok 
podstawy programowej – realizuje.  

b) dziennik lekcyjny: tematy lekcji, częstotliwość oceniania 

Temat lekcji powinien być sformułowany dwuczłonowo: obok problematyki czy materiały literackiego 
– dominująca forma pracy na lekcji (np. redagowanie planu, sprawozdanie, charakterystyka, analiza i 
interpretacja, zebranie argumentów itp.). 

Ocena uczenia składa się z ocen jednostkowych za różne umiejętności czy wiadomości z różnych 
działów wiedzy: za wypowiedzi z literatury, z nauki o języku, za prace domowe (wypracowania), za 
prace klasowe (czerwonym kolorem), za cząstkowe sprawdziany wiedzy ucznia, ewentualnie za 
ortografię, recytację, aktywność ucznia, współczesne życie kulturalne (w szkole średniej). Wskazane 
jest, by oceny zostały w dzienniki pogrupowane (jak wyżej). 

c) prace klasowe 

Liczba prac klasowych winna być zgodna z wymogami obowiązującego programu nauczania.  W szkole 
podstawowej w kl. IV-VI obowiązuje 5 prac klasowych w roku szkolnym, w tym 2 prace z nauki o 
języki, w kl. VII-VIII – 6 prac klasowych, w tym 2 prace z nauki o języki; w ZSZ w kl. I-III obowiązuje 4 
prace klasowe, w tym 3 prace stylistyczne (wypracowania) i 1 praca z nauki o języku; w liceach 
obowiązuje 5 prac klasowych, w tym 4 prace stylistyczne; 1 praca z nauki o języku.  
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UWAGA: sprawdziany ortograficzne i testy literackie nie są kwalifikowane jako prace klasowe. 

Tematy prac stylistycznych winny uwzględniać możliwości i zainteresowania uczniów oraz doskonalić 
umiejętność wypowiadania się w określonej formie wypowiedzi. 

Poprawione przez nauczyciela prace winny zawierać czytelną dla ucznia klasyfikację błędów czy inne 
uwagi – wskazówki na marginesie oraz pod pracą – recenzje, ocenę, podpis nauczyciela i datę. 

Recenzja, wyczerpująca i adekwatna do wystawionej oceny, winna uwzględniać: 

- zgodność treści z tematem i stopień realizacji tematu, 

- kompozycję i oryginalność w ujęciu tematu (umiejętność konstruowania logicznego wywodu, 
spójność poszczególnych członów pracy, stopień wykorzystania materiału literackiego, ponadto w 
szkole średniej umiejętność egzemplifikacji literackiej), 

- poziom językowy pracy (poprawność gramatyczna i stylistyczna, bogactwo języka), 

- poziom ortografii i interpunkcji. 

Niedopuszczalny jest brak recenzji. Pismo nauczyciela winno być czytelne i staranne. Ponadto 
nauczyciel ma obowiązek wyegzekwowania od ucznia dokładnej poprawy pracy klasowej. Wskazane 
są – ze względu na wagę oceny za prace klasową – podpisy rodziców pod recenzja i oceną pracy. 
Ocena dotyczy całej pracy stylistycznej; nie należy więc stawiać dwóch ocen, w tym jednej za poziom 
ortografii. Zeszyty z pracami klasowymi są dokumentami pracy nauczyciela i winny znajdować się w 
szkole.  

d) zeszyty przedmiotowe ucznia 

Podlegają różnej kontroli. Obowiązuje poprawa (niekoniecznie całego) zeszyty uczniowskiego, ocena 
za sprawdzone wypracowanie domowe oraz ocena (choćby opisowa) za prowadzenie zeszyty. 
Sprawdzone przez nauczyciela wypracowanie uczeń winien poprawić. Każda praca pisemna – 
szczególne w szkole podstawowej – winna być sprawdzona, chociażby tylko przez pozostawienie 
znaku, np. V (vidi = widziałem). 

e) konspekty lekcyjne młodych nauczycieli 

Winny zawierać temat, tok lekcji, jej strukturę (kolejne etapy lekcji), cele lekcji – poznawczy i 
kształcący winny być sformułowane precyzyjnie i konkretnie, cel wychowawczy – „wpisany” w 
przedmiot. 

WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA 

W pracowni polonistycznej (klasie-pracowni) winny się znajdować podręczniki uczniowskie, 
podręczniki i czasopisma metodyczne (np. „Polonistyka”, „Języki Polski w Szkole dla kl. IV-VIII”, „Język 
Polski w Szkole Średniej”), słowniki specjalistyczne, encyklopedie, środki wzrokowe (wykresy, mapy, 
reprodukcje, ilustracje, portrety, fotografie, diaskop, grafoskop), środki słuchowo-wzrokowe 
(magnetofon, radio, magnetowid, telewizor).  

TYPY LEKCJI 

a) lekcje poświęcone opracowaniu nowego utworu, wprowadzeniu w nową epokę (w szkole średniej) 
lub w problematykę z zakresu nauki o języku, 

b) lekcje ćwiczeniowe, 
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c) lekcje powtórzeniowe, 

d) lekcje syntetyzujące (w szkole średniej), 

e) lekcje sprawdzające. 

METODY PRACY 

Winny być trafne, skuteczne, zróżnicowane i atrakcyjne, zapewniające maksymalną aktywność 
zespołu. Braki: jednorodność metod, mała inwencja nauczyciela w poszukiwaniu nowych metod, 
budzenie aktywności nielicznych uczniów. Na lekcjach, zwłaszcza z literatury, przy opracowywaniu 
różnorodnego materiału literackiego, winno się szukać sposobów, chwytów, kluczy, co zapewni 
zainteresowanie danym utworem. Najczęściej stosowanie, spośród metod słownych, zajęć 
praktycznych i oglądowych to: 

Metoda podająca 

Formy tej metody: opis i opowiadanie, pogadanka podająca, praca z książką, wykład, referat, 
instruktaż. W szkole  podstawowej wykład może wystąpić sporadycznie i powinien trwać zaledwie 
kilka minut ze względu na cechy psychofizyczne uczniów. W szkole średniej wykład występuje głownie 
na lekcjach wprowadzających nową epokę. Wymaga objaśnienia nowych pojęć i terminów, 
planowości w układzie treści oraz właściwego tempa uwzględniającego możliwości percepcyjne 
uczniów. 

Metoda problemowa – to postawienie przed uczniem zagadnienia, wymagającego od niego 
rozwiązania droga samodzielnego myślenia, stawiającego go w roli badacza odkrywającego nową 
wiedzę. Ogniwa: stworzenie sytuacji problemowej, dostrzeżenie problemu materiale i sformułowanie 
go, rozwiązanie problemu (ustalenie planu rozwiązania problemu przez wyodrębnienie problemów 
szczegółowych, jeżeli problem jest obszerny i trudny); sformułowanie ostatecznego rozwiązania 
problemu i sprawdzenie słuszności tego rozwiązania. 

Metoda zajęć praktycznych (uczenia się przez działanie) – ćwiczenia w mówieniu: charakterystyka, 
streszczenie, sprawozdanie, rozprawka; ponadto w szkole średniej: rozprawka z elementami 
charakterystyki, esej, recenzja, referat; ćwiczenia w redagowaniu planów, w interpretacji tekstów 
poetyckich i prozatorskich, ćwiczenia w recytacji, w głosowej interpretacji tekstu, ćwiczenia językowe. 

Metoda oglądowa – oparta na obserwacji, np. film, program telewizyjny, audycja radiowa, wystawa w 
muzeum, wycieczki polonistyczne. 

STRUKTURA LEKCJI 

Lekcje winny być przemyślane, planowe, o przejrzystej strukturze i obejmować: 

- opanowanie nowych wiadomości i umiejętności 

- utrwalenie przyswojonych wiadomości 

- skontrolowanie stopnia ich opanowania 

Lekcja winna mieć trafne i celowe formy organizacyjne. Może to być: 

- praca zbiorowa 

- praca w zespołach 

- praca indywidualna (każdy uczeń samodzielnie wykonuje odrębne zadanie) 
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- praca jednostkowa (każdy uczeń wykonuje samodzielnie to samo zadanie, np. ciche czytanie utworu 
literackiego i zaznaczanie w nim wskazanych elementów) 

Temat lekcji może być narzucony lub sformułowany przez uczniów na początku lub na końcu lekcji, w 
formie równoważników zadań, zadania oznajmującego, pytającego, w formie cytatu – obok winna się 
pojawić dominująca metoda pracy np.: 

- Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie – ćwiczenia przygotowujące do pisania rozprawki. 

- To było niezwykłe przeżycie! – sprawozdanie z pobytu w teatrze. 

- Funkcja mitu o Dedalu i Ikarze w „Ikarze J. Iwaszkiewicza – praca z tekstem, notatka. 

- Dramat ojcowski Goriota – charakterystyka postaci, praca z tekstem. 

- Przejawy dekadenckiej postawy w poezji K. Przerwy-Tetmajera – ćwiczenia w interpretacji tekstów. 

- Obraz świata mieszczańskiego i arystokratycznego w „Lalce” B. Prusa – charakterystyka oceniająca i 
wartościująca. 

- Język mówiony a język pisany – analiza tekstów, redagowanie równoważnych wypowiedzi w dwóch 
odmianach języka. 

Sprawdzianem dobrej struktury lekcji jest maksymalne wykorzystanie czasu lekcyjnego. Tempo pracy 
na lekcji (jak i w całym roku) musi być maksymalne. Elementem składowym każdej w zasadzie lekcji 
winna być: 

- ocena ucznia – wyrażona stopniem lub choćby słowna, opisowa (obiektywna, jawna i mobilizująca), 

- notatka w zeszytach przedmiotowych (to jedna z form ćwiczeń w pisaniu). 

Uczniowie w szkole podstawowej, właściwie już od kl. IV, sporządzają notatki. Umiejętność notowania 
stację się ważna od kl. V. Zadaniem nauczyciela jest rozwijanie umiejętności sporządzania różnych 
notatek. 

Od pierwszej klasy szkoły średniej nauczyciel wdraża uczniów do samodzielnego sporządzania notatki. 
Od klasy III obowiązuje samodzielne notowanie (niedopuszczalne jest dyktowanie notatki). 

REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW NAUCZANIA – podstaw programowych 

Mimo iż program pozostawia nauczycielowi swobodę twórczą w realizacji celów i materiału, uczący 
jest zobowiązany do rytmicznej realizacji wszystkich działów programu. W szkole średniej nie może 
czuć się zwolniony od obowiązku realizacji działu nauki o języku. Zarówno w szkole podstawowej, jak i 
w szkole średniej na lekcjach z tego działu winna przeważać praktyka nad teorią, stąd najpierw 
obserwacja i analiza materiału językowego, później uogólnienia, rzadziej definicje. Dominować 
powinna metoda ćwiczeniowa, wykorzystująca wykresy, przykłady, liczne i różnorodne ćwiczenia (np. 
z podręcznika). Nauczyciel nie może się ograniczać do zapoznania się uczniów wyłączenie z zasobem 
form językowych, musi ukazać funkcję tych form. 

Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne oraz gramatyczne i ortogrficzno-interpukcyjne czy stałe 
korzystanie ze słowników winny występować nie tylko na lekcjach z nauki o języku. Obowiązuje stale 
uzupełnianie wiedzy i kształcenie umiejętności z zakresu ortografii – dominować winny ćwiczenia, 
objaśnienia pisowni nowych, trudnych wyrazów. 
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Na lekcjach z literatury należy w pełni wykorzystać wiadomości z nauki o języku, które winny wspierać 
umiejętności interpretacji literackiej. Wiedze o języku należy więc funkcjonalizować dla objaśniania i 
lepszego rozumienia zjawisk literackich. 

W szkole podstawowej nauczanie literatury ma przygotować uczniów do odbioru dzieła literackiego. 
Naczelne miejsce zajmuje czytanie utworu, natomiast teoria literatury ma służyć wyłącznie 
zrozumieniu i przeżyciu działa literackiego. Systemtyzacja wiedzy teoretycznoliterackiej następuje w 
klasach starszych (w kl. VI następuje uogólnienie wiedzy o epoce; w kl. VII – wiedzy o dramacie; w kl. 
VIII – wiedzy o liryce). Elementy historycznoliterackie w kl. IV – VIII wprowadza się w wyborze i bez 
terminologii (np. oświecenie, pozytywizm). 

Zgodnie z ideą nowego programu szkoły średniej nie należy przekazywać encyklopedycznych 
wiadomości dotyczących procesu historycznoliterackiego. Obowiązuje zasada „punktowego” uczenia 
historii literatury, na przykładzie wybranych arcydzieł. Dzieło literackie winni być usytuowane w 
twórczości pisarza, w kulturze epoki, procesie historycznoliterackim i prądzie artystycznym. 

Wiedza o literaturze i w szkole podstawowej, i w szkole średniej winna być korelowana z wiedzą z 
innych przedmiotów, np. z historią, wychowaniem muzycznym, plastycznym czy wiedzą o 
architekturze, teatrze, filmie itp. 

TROSKA O CZYTELNICTWO, O CZYSTOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO 

Wskazane jest, aby na końcu roku szkolnego nauczyciel podał uczniom wykaz lektur podstawowych, 
obowiązujących w klasie następnej (wybór z kanonu lektur uzupełniających jest uzależniony od 
zainteresowań i upodobań uczniów). 

Dobry polonista konsekwentnie popularyzuje czytelnictwo, wskazując bibliografię do danego tematu, 
zachęcając do samodzielnej lektury, do poznawania opracowań krytycznoliterackich, do 
samodzielnego korzystania z księgozbiorów bibliotecznych, rozbudza zainteresowanie czytelnicze. 
Wykazuje stała troskę o czystość i sprawność języka, tak w pracach pisemnych, jak i w wypowiedziach 
uczniów (także własnych). Żąda odpowiedzi poprawnymi zdaniami, głownie wypowiedzi 
kilkuzdaniowe, wykazują troskę o ortofonię (poprawności wymowy, staranna dykcja), akcent i 
poprawność gramatyczną. 

Nawyki ortograficzne kształci poprzez: 

- zapisywanie nowych, trudnych terminów na tablicy, 

- przeprowadzanie rzetelnej analizy ortograficznej zapisanych wyrazów oraz ćwiczeń wdrażających ich 
poprawną pisownię, 

- sytuowanie nowego wyrazu na tle kontekstu, sygnalizowanie specyfiki jego odmiany. 

Nauczyciel winien zmierzać do stałego pogłębiania świadomości językowej uczniów poprzez 
obserwację języka, jego ciekawych, specyficznych form, wspólne rozwiązywanie problemów 
poprawności językowej, analizę wątpliwości językowych oraz poprzez zachęcanie do samodzielnej 
lektury pracy z dziedziny ortoepii (np. „ Z polszczyzną za pan brat”, „Język dla wszystkich”) czy do 
systematycznego odbioru audycji telewizyjnych (cykl „Ojczyzna polszczyzna 
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Procedury oraz regulaminy dotyczące  zarządzania 
bezpiecznymi i higienicznymi pracy  

i nauki 
1. 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 dydaktyczno-
wychowawczym. 

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. 
4. 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) Przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
3) Stosowanie środków zapobiegających chorobom zawodowym. 
4) Kierowanie pracowników na badania lekarskie, niedopuszczanie do pracy bez aktualnych orzeczeń lekarskich. 
5) 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 2022 r., poz. 1510 ze zm.), 
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 MRiPS z 09.12.2022 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2750), 

– 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. 
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) regulamin wycieczek szkolnych 
e) rejestry wyjść grupowych uczniów 

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 Zespół Szkół  
D Dyrektor Zespołu Szkół  
ZK Zespół kierowniczy 
DKI Kierownik laboratorium  
DKG Kierownik gospodarczy 
SO Specjalista do spraw osobowych 
BHP Pracownik służb BHP 
SD 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 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 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 charakterystyk 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 orzeczniu 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. 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 oraz świetlicach. 
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 podlegają przeszkoleniu 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 dokumentacji osobowej 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 w związku z pojawiającymi się 
zagrożeniami. 
Ryzyko zawodowe oceniane będzie zawsze w przypadku: 
- tworzenia nowych stanowisk pracy, 
- wprowadzania zmian organizacyjnych na stanowisku pracy, 
- zmian w stosowanych środkach ochronnych, 
Aktualizacja 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 jeden raz w roku przedstawia na Radzie Pedagogicznej informacje dotyczące 
liczby wypadków uczniów, miejsca wypadków i rodzaju zajęć oraz rodzaju urazów. 
D omawia jeden raz 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  
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. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

V. Odpowiedzialność za stosowanie procedury 
Punkt 

procedury 
D ZK DKI DKG SO BHP Nauczyciel Pracownik 

1. O I W W W W I I 
2. O W W W W W W W 
3. O W W W W W W W 
4. O     W W W 
5. O W W W W W W W 
6. O    W W I I 
7. O W   I W I I 
8. O W    W W W 

 
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: 
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). 

3. 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. 

4. 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. Przewietrzyć pomieszczenia biblioteki. 
2. Sprawdzić stan przewodów zasilających, gniazd wtykowych. 
3. Sprawdzić stan techniczny urządzeń, które będą używane podczas pracy. 
4. Sprawdzić stan techniczny mebli, sprzętu, stabilności regałów. 
5. Zapewnić właściwe oświetlenie na całej powierzchni pomieszczenia biblioteki. 
6. Sprawdzić stan drożności dróg ewakuacyjnych. 
7. Przygotować stanowisko pracy do wykonywania czynności nauczyciela bibliotekarza. 
 
VI  PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY: 

1. Dbać o własny estetyczny wygląd. 



 
 

2. Podczas prac porządkowych zawsze używać odzież roboczą (fartuch). 
3. W celu sięgnięcia wyżej, zawsze używać sprawnej, właściwie ustawionej drabinki. 
4. Przenosić, układać lub zdejmować książki, w sposób szczególnie bezpieczny. 
5. Przestrzegać norm dźwigania. 
6. Utrzymać ład i porządek w czasie zajęć bibliotecznych. 
7. Stosować aktywizujące metody pracy oszczędzające aparat mowy. 
8. W razie potrzeby wietrzyć pomieszczenia biblioteki. 
9. 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. Nadzorować bezpieczne opuszczenie przez osoby pozostające pod opieką pomieszczenia dydaktycznego. 
2. 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. 



 
 

3. Sprawdzić prawidłowość ułożenia księgozbioru na regałach i ich stabilność. 
4. Sprawdzić i wyłączyć spod napięcia stanowiska komputerowe w stali dydaktycznej. 
5. Sprawdzić stan przewodów zasilających, gniazd wtykowych. 
6. Uporządkować stanowisko pracy ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonej dokumentacji bibliotecznej. 
7. Zamknąć okna. 
8. Wyłączyć spod napięcia oświetlenie. 
9. 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. W przypadku awarii natychmiast zawiadomić przełożonego i (w razie potrzeby) właściwe służby ratownicze. 
3. Wszystkie zauważone usterki i zagrożenia zgłosić przełożonemu. 
4. W sytuacjach stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia niezwłocznie oddalić się z miejsca pracy, 

powiadamiając przełożonego. 
 
X  POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU: 

1. Każdy zaistniały wypadek osoby pozostającej pod opieką niezwłocznie zgłosić przełożonemu, zabezpieczyć 
miejsce wypadku i w miarę potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

2. 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. 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. 

2. 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:      Zatwierdził: 
.......................          .......................... 
 
 
.........................., dnia............................ 



 
 

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  CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: 
1. Przygotować we właściwym, poręcznym miejscu materiały do prezentacji. 
2. Ustawić rzutnik na stabilnej, twardej podstawie i pożądanej pozycji. 
3. Sprawdzić stan kabla zasilającego, gniazda wtykowego oraz otoczenie wokół rzutnika. 
4. Podłączyć rzutnik tak, aby kabel zasilający nie przecinał się z drogami komunikacyjnymi. 
5. Upewnić się czy wentylatory działają prawidłowo. 
6. Wyregulować kąt padania obrazu i ustawić ostrość. 
 
IV  CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY: 
1. Czynności prezentacji wykonywać zgodnie z instrukcją obsługi. 
2. W czasie dłuższej przerwy w prezentacji, rzutnik każdorazowo wyłączyć. 
3. 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  CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY: 
1. Wyłączyć i odłączyć rzutnik z zasilania. 
2. Odczekać aż rzutnik ostygnie. 
3. Założyć rzutnik zgodnie z instrukcją obsługi. 
4. 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.  POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.07.2009 r. w sprawie 

ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 

Na podstawie art. 237 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, 
poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz 
sposób ich dokumentowania, a także zakres informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy 
pracy; 

2) skład zespołu powypadkowego. 

§ 2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie 
o wypadku swojego przełożonego. 

§ 3. 1. Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce 
wypadku w sposób wykluczający: 

1) dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych; 

2) uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z 
wypadkiem zostały wstrzymane; 

3) dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, jak również zmiany 
położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego 
okoliczności. 



 
 

2. Zgodę na uruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonanie zmian w miejscu wypadku wyraża 
pracodawca, w uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy, po dokonaniu oględzin miejsca wypadku oraz po 
sporządzeniu, jeśli zachodzi potrzeba, szkicu lub fotografii miejsca wypadku. 

3. Zgodę, o której mowa w ust. 2, w sytuacji zaistnienia wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wyraża 
pracodawca po uzgodnieniu z właściwym inspektorem pracy i prokuratorem, a w razie zaistnienia takich wypadków 
w zakładzie górniczym - także po uzgodnieniu z właściwym organem nadzoru górniczego. 

4. Dokonywanie zmian w miejscu wypadku bez uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2 i 3, jest dopuszczalne, 
jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu. 

§ 4. Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład którego 
wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. 

§ 5. 1. U pracodawcy, który zgodnie z art. 23711 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy nie ma 
obowiązku tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w skład zespołu powypadkowego zamiast pracownika 
służby bezpieczeństwa i higieny pracy wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu 
pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, albo specjalista spoza zakładu 
pracy. 

2. U pracodawcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu powypadkowego zamiast 
społecznego inspektora pracy, jako członek zespołu, wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami dotyczącymi 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

§ 6. Jeżeli pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym, 
określonym w § 4 i 5, ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników, okoliczności i przyczyny wypadku 
ustala zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy. 

§ 7. 1. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do 
ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności: 

1) dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, 
stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły 
mieć wpływ na powstanie wypadku; 

2) jeżeli jest to konieczne, sporządzić szkic lub wykonać fotografię miejsca wypadku; 

3) wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala; 

4) zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków wypadku; 

5) zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do 
oceny rodzaju i skutków wypadku; 

6) zebrać inne dowody dotyczące wypadku; 

7) dokonać prawnej kwalifikacji wypadku zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 
nr 199, poz. 1673, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"; 

8) określić środki profilaktyczne oraz wnioski, w szczególności wynikające z oceny ryzyka 
zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek. 

2. Zespół powypadkowy jest obowiązany wykorzystać materiały zebrane przez organy prowadzące śledztwo lub 
dochodzenie, jeżeli materiały te zostaną mu udostępnione. 

3. Jeżeli wypadek miał rozmiary katastrofy albo spowodował zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, zespół 
powypadkowy wykorzystuje ustalenia zespołu specjalistów, powołanego przez właściwego ministra, wojewodę lub 
organ sprawujący nadzór określony w art. 23714 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, do ustalenia 
przyczyn wypadku oraz wyjaśnienia problemów technicznych i technologicznych. 



 
 

§ 8. 1. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który miał miejsce na terenie innego zakładu pracy, dokonuje 
zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego, w obecności przedstawiciela pracodawcy, na 
którego terenie miał miejsce wypadek. 

2. Pracodawca, na którego terenie miał miejsce wypadek, w którym została poszkodowana osoba niebędąca jego 
pracownikiem, jest obowiązany w szczególności: 

1) zapewnić udzielenie pomocy poszkodowanemu; 

2) zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób określony w § 3 ust. 1; 

3) zawiadomić niezwłocznie o wypadku pracodawcę poszkodowanego; 

4) udostępnić miejsce wypadku i niezbędne materiały oraz udzielić informacji i wszechstronnej 
pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku. 

3. Na wniosek pracodawcy poszkodowanego pracownika pracodawca, na którego terenie miał miejsce wypadek, 
może ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, a następnie dokumentację powypadkową przekazać pracodawcy 
poszkodowanego pracownika. 

§ 9. 1. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza - nie później niż w terminie 14 
dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, 
zwany dalej "protokołem powypadkowym", według wzoru ustalonego przez ministra właściwego do spraw pracy na 
podstawie art. 237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

2. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w terminie późniejszym niż określony w ust. 1, wskutek uzasadnionych 
przeszkód lub trudności, wymaga podania przyczyn tego opóźnienia w treści protokołu powypadkowego. 

3. Zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy w niezbędnej liczbie egzemplarzy i wraz z pozostałą 
dokumentacją powypadkową doręcza niezwłocznie pracodawcy w celu zatwierdzenia. 

§ 10. 1. Członek zespołu powypadkowego ma prawo złożyć do protokołu powypadkowego zdanie odrębne, które 
powinien uzasadnić. 

2. W przypadku rozbieżności zdań członków zespołu powypadkowego o treści protokołu powypadkowego decyduje 
pracodawca. 

§ 11. 1. Zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przed 
jego zatwierdzeniem. 

2. Poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, o czym 
zespół powypadkowy jest obowiązany pouczyć poszkodowanego. 

3. Poszkodowany ma prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów oraz kopii. 

4. Zespół powypadkowy zapoznaje z treścią protokołu powypadkowego członków rodziny zmarłego pracownika, o 
których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy, oraz poucza ich o prawie zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych 
w protokole powypadkowym. 

§ 12. 1. Stwierdzenie w protokole powypadkowym, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy albo że zachodzą 
okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawo pracownika do świadczeń przysługujących z tytułu wypadku, wymaga 
szczegółowego uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia. 

2. Do protokołu powypadkowego dołącza się zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadków 
wypadku, a także inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności 
pisemną opinię lekarza lub innych specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wypadku, a także odrębne zdanie 
złożone przez członka zespołu powypadkowego oraz uwagi i zastrzeżenia, o których mowa w § 11 ust. 2 i 4 - 
stanowiące integralną część protokołu powypadkowego. 

§ 13. 1. Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia. 



 
 

2. Pracodawca zwraca niezatwierdzony protokół powypadkowy, w celu wyjaśnienia i uzupełnienia go przez zespół 
powypadkowy, jeżeli do treści protokołu powypadkowego zostały zgłoszone zastrzeżenia przez poszkodowanego lub 
członków rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika albo protokół powypadkowy nie odpowiada warunkom 
określonym w rozporządzeniu. 

3. Zespół powypadkowy, po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień, o których mowa w ust. 2, sporządza, nie później niż 
w terminie 5 dni, nowy protokół powypadkowy, do którego dołącza protokół powypadkowy niezatwierdzony przez 
pracodawcę. 

4. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 3, protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca poszkodowanego 
pracownika. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. 

§ 14. 1. Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca niezwłocznie doręcza poszkodowanemu pracownikowi, a 
w razie wypadku śmiertelnego - członkom rodziny zmarłego pracownika, o których mowa w § 11 ust. 4. 

2. Protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych pracodawca niezwłocznie doręcza 
właściwemu inspektorowi pracy. 

§ 15. Protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, zawierający ustalenia 
naruszające uprawnienia pracownika albo nieprawidłowe wnioski profilaktyczne, może być zwrócony pracodawcy 
przez właściwego inspektora pracy, z uzasadnionym wnioskiem o ponowne ustalenie okoliczności i przyczyn 
wypadku. Przepis § 13 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 16. 1. Pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych. 

2. Rejestr wypadków przy pracy zawiera: 

1) imię i nazwisko poszkodowanego; 

2) miejsce i datę wypadku; 

3) informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego; 

4) datę sporządzenia protokołu powypadkowego; 

5) stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy; 

6) datę przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tytułu wypadku 
przy pracy; 

7) liczbę dni niezdolności do pracy; 

8) inne informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w 
tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego. 

§ 17. Do postępowań w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wszczętych i 
niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy tego rozporządzenia, 
z tym że czynności dokonane w toku wszczętych postępowań pozostają skuteczne. 

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2009 r. 

 

 

 



 
 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) 

z dnia 24 maja 2019 r. 

w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 
Tekst pierwotny 

Na podstawie art. 237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. [Zakres regulacji] 

1. Określa się wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. 

2. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia. 

§ 2. [Stosowanie formularzy protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy] 

Formularze protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, sporządzone według dotychczasowego wzoru, 

mogą być stosowane do czasu wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r. 

§ 3. [Przepisy uchylone] 

Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia 

okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. poz. 2298). 

§ 4. [Wejście w życie] 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

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). 

Załącznik 1. [WZÓR – PROTOKÓŁ USTALENIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU PRZY PRACY] 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 24 maja 2019 r. (poz. 1071) 

 

 



 
 

WZÓR – PROTOKÓŁ USTALENIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU PRZY PRACY 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) 

z dnia 9 grudnia 2022 r. 

w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy2) 
Tekst pierwotny 

Na podstawie art. 237 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 

2140) zarządza się, co następuje: 

§ 1. [Wzór statystycznej karty wypadku przy pracy, sposób i terminy jej sporządzania i przekazywania do właściwego 

urzędu statystycznego] 

Rozporządzenie określa wzór statystycznej karty wypadku przy pracy, sposób i terminy jej sporządzania i 

przekazywania do właściwego urzędu statystycznego. 

§ 2. [Określenie wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy] 

Określa się wzór statystycznej karty wypadku przy pracy, o symbolu Z-KW, zwanej dalej „statystyczną kartą", 

stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 3. [Sporządzanie statystycznej karty] 

Statystyczną kartę sporządza się na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn 

wypadku przy pracy, zwanego dalej „protokołem powypadkowym", albo na podstawie karty wypadku, w których 

stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy 

pracy. 

§ 4. [Sposób sporządzania statystycznej karty] 

Statystyczną kartę sporządza się według objaśnień, klasyfikacji i oznaczeń kodowych do wypełnienia tej karty, 

które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

§ 5. [Termin sporządzenia i przekazania statystycznej karty] 

1. Statystyczną kartę, z wyjątkiem jej części II, uzupełniającej, pracodawca sporządza i przekazuje w terminie 14 

dni roboczych od dnia, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę 

wypadku. 

2. Część II, uzupełniającą, statystycznej karty pracodawca sporządza i przekazuje nie później niż z upływem 6 

miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego lub od dnia sporządzenia karty wypadku. 

3. Statystyczną kartę przekazuje się w postaci elektronicznej na portal sprawozdawczy Głównego Urzędu 

Statystycznego. 



 
 

4. Pracodawca zatrudniający nie więcej niż 5 pracujących może przekazać oryginał statystycznej karty w formie 

papierowej do Urzędu Statystycznego w Gdańsku. 

§ 6. [Stosowanie przepisów do wypadków przy pracy zgłoszonych przed wejściem w życie rozporządzenia] 

Do wypadków przy pracy zgłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się 

przepisy dotychczasowe. 

§ 7. [Przepisy uchylone] 

Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej 

karty wypadku przy pracy (Dz. U. poz. 80, z 2010 r. poz. 1440 i 1612 oraz z 2019 r. poz. 1106 i 1972). 

§ 8. [Wejście w życie] 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg 

 

1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 

3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416). 

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz 

zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 70) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 

349/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących wypadków 

przy pracy, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty 

w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Dz. Urz. UE L 97 z 12.04.2011, str. 3 oraz 

Dz. Urz. UE L 261 I z 14.10.2019, str. 11 i Dz. Urz. UE L 305 z 25.11.2022, str. 58). 

Załącznik 1. [WZÓR – Z-KW] 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

z dnia 9 grudnia 2022 r. (Dz. U. poz. 2750) 

Załącznik nr 1 

WZÓR - Z-KW 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik 2. [OBJAŚNIENIA, KLASYFIKACJE I OZNACZENIA KODOWE DO WYPEŁNIENIA 
STATYSTYCZNEJ KARTY WYPADKU PRZY PRACY Z-KW] 
Załącznik nr 2 
OBJAŚNIENIA, KLASYFIKACJE I OZNACZENIA KODOWE DO WYPEŁNIENIA STATYSTYCZNEJ KARTY WYPADKU 
PRZY PRACY Z-KW 
Statystyczną kartę wypadku przy pracy Z-KW wypełnia się na podstawie: 
- zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, w którym stwierdzono, że 
wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy, 
sporządzonego według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 237 § 2 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.) 
lub 
- karty wypadku, sporządzonej według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2189). 
Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o 
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 
Liczba pracujących w jednostce lokalnej (bez przeliczenia na pełny etat) według faktycznego miejsca pracy 
poszkodowanego w dniu zaistnienia zdarzenia. 
Do pracujących zalicza się: 
1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie) lub 
stosunku służbowego oraz osoby zatrudnione za granicą na rzecz jednostek krajowych; 
2) pracodawców i pracujących na własny rachunek: 
a) właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie (łącznie z pomagającymi 
członkami ich rodzin), 
b) właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin; z wyłączeniem wspólników 
spółek, którzy nie pracują w spółce) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą poza gospodarstwami 
indywidualnymi w rolnictwie, 
c) inne osoby pracujące na własny rachunek, np. osoby wykonujące wolne zawody (np. architekt, lekarz, 
adwokat); 
3) osoby wykonujące pracę nakładczą; 
4) agentów; 
5) członków spółdzielni produkcji rolnej (rolniczych spółek produkcyjnych oraz powstałych na ich bazie 
spółdzielni o innym profilu produkcyjnym, w odniesieniu do których funkcjonuje prawo spółdzielcze), a także 
członków spółdzielni kółek rolniczych; 
6) duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie. 
Do pracujących nie zalicza się: 
1) osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego; 
2) uczniów szkół oraz studentów uczelni odbywających praktyki wakacyjne lub dyplomowe; 
3) osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło; 
4) osób przebywających na urlopach wychowawczych w wymiarze powyżej 3 miesięcy 
(nieprzerwanie); 
5) osób, którym udzielono urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie); 
6) osób pobierających świadczenie rehabilitacyjne; 
7) osób zatrudnionych na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę. 
Liczba pracujących - klasyfikacja i oznaczenia kodowe 

Liczba pracujących Kod 

Osoba prowadząca działalność na własny rachunek niezatrudniająca pracowników 0 

0-9 pracujących (bez przeliczenia na pełny etat) 1 

10-49 pracujących (bez przeliczenia na pełny etat) 2 

50-249 pracujących (bez przeliczenia na pełny etat) 3 

250-499 pracujących (bez przeliczenia na pełny etat) 4 

500 lub więcej pracujących (bez przeliczenia na pełny etat) 5 



 
 

Nieznana liczba pracujących 9 

Jednostka lokalna jest to zorganizowana całość (zakład, oddział, filia itp.) położona w miejscu zidentyfikowanym 
odrębnym adresem, pod którym lub z którego jest prowadzona działalność co najmniej przez jedną osobę 
pracującą, przy czym: 
1) zakłady samodzielnie bilansujące zlokalizowane pod tym adresem są odrębnymi jednostkami lokalnymi; 
2) objęte odrębną rejestracją prawną organizacyjne części podmiotów są jednostkami lokalnymi; 
3) jednostki prowadzące działalność w zakresie transportu są jednostkami lokalnymi według miejsc, z których 
wydawane są polecenia lub organizowana jest praca; 
4) jednostki prowadzące działalność w zakresie budownictwa są jednostkami lokalnymi według miejsc, w których 
przyjmowane są zlecenia na wykonawstwo robót budowlanych i pomocniczych albo wykonywane są prace 
zarządu, albo prowadzona jest organizacja pracy budowlanej i pomocniczej; tereny budowy (miejsca realizacji 
poszczególnych terenów budowy) nie są jednostkami lokalnymi; 
5) sprzedaż obwoźna, obnośna oraz punkt sprzedaży detalicznej bez stałej lokalizacji, jak również prowadzenie 
usług wyłącznie u klienta jest jedną jednostką lokalną w miejscu zamieszkania osoby fizycznej, miejscu siedziby 
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. 
Pozycja X1. Miejscowość (gmina), na terenie której znajduje się jednostka lokalna (oddział, filia, sklep, magazyn), 
według faktycznego miejsca pracy poszkodowanego - należy podać nazwę miejscowości (gminy) wraz z 
oznaczeniem kodowym. 
Pozycja X2. Rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - należy podać nazwę rodzaju 
wykonywanej działalności przez jednostkę lokalną, która jest faktycznym miejscem pracy poszkodowanego (np. 
oddziału, filii, sklepu, magazynu), wraz z oznaczeniem kodowym. 
Pozycja X3. Forma własności - klasyfikacja i oznaczenia kodowe 

Forma własności Kod 

SEKTOR PUBLICZNY  

Własność Skarbu Państwa 111 

Własność państwowych osób prawnych 112 

Własność jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych 113 

Własność mieszana w sektorze publicznym 

Własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności Skarbu Państwa 121 

Własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności państwowych osób prawnych 122 

Własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności jednostek samorządu 
terytorialnego lub samorządowych osób prawnych 123 

Własność mieszana w sektorze publicznym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności 
publicznej 127 

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego 

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z 
przewagą własności Skarbu Państwa 131 

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z 
przewagą własności państwowych osób prawnych 132 

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z 
przewagą własności jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych 133 

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego z brakiem 
przewagi któregokolwiek rodzaju własności publicznej 137 

SEKTOR PRYWATNY 

Własność krajowych osób fizycznych 214 



 
 

Własność prywatna krajowa pozostała 215 

Własność zagraniczna 216 

Własność mieszana w sektorze prywatnym 

Własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych 224 

Własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej 225 

Własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej 226 

Własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności 
prywatnej 227 

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego 

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z 
przewagą własności krajowych osób fizycznych 234 

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z 
przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej 235 

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z 
przewagą własności zagranicznej 236 

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego 
z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej 237 

BRAK PRZEWAGI SEKTOROWEJ 

Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i 
prywatnego z najwyższym udziałem własności Skarbu Państwa w kapitale ogółem 331 

Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i 
prywatnego z najwyższym udziałem własności państwowych osób prawnych w kapitale ogółem 332 

Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i 
prywatnego z najwyższym udziałem własności jednostek samorządu terytorialnego lub 
samorządowych osób prawnych 333 

Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i 
prywatnego z najwyższym udziałem własności krajowych osób fizycznych w kapitale ogółem 334 

Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i 
prywatnego z najwyższym udziałem własności pozostałych krajowych jednostek prywatnych w 
kapitale ogółem 335 

Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i 
prywatnego z najwyższym udziałem własności osób zagranicznych w kapitale ogółem 336 

Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i 
prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem 338 

Pozycja 03. Obywatelstwo - klasyfikacja i oznaczenie kodowe 

Obywatelstwo Kod 

Nieznane 0 

Polskie 1 

Państwa UE innego niż Polska 2 

Państwa spoza UE 3 

Pozycja 04. Status zatrudnienia - klasyfikacja i oznaczenia kodowe 



 
 

Status zatrudnienia Kod 

Pracujący na własny rachunek 100 

Na postawie umowy innej niż umowa o pracę 301 

Na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy 311 

Na czas nieokreślony, w niepełnym wymiarze czasu pracy 312 

Na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy 321 

Na czas określony, w niepełnym wymiarze czasu pracy 322 

Pomagający członek rodziny 400 

W celu przygotowania zawodowego (praktykant lub uczeń) 500 

Inny status zatrudnienia 900 

Pozycja 05. Zawód wykonywany. Należy posługiwać się klasyfikacją zawodów i specjalności zgodną z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.) dotyczącymi klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby 
rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Informację o zawodzie (specjalności) wykonywanym przez osoby 
poszkodowane w wypadkach przy pracy opisujemy pełnym kodem tego zawodu (specjalności), tj. sześcioma 
cyframi, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Pozycja 08. Rodzaj urazu. Jeżeli poszkodowany doznał kilku urazów, umiejscowionych w różnych częściach ciała, 
należy wybrać najpoważniejszy uraz. Kod 120 „Liczne urazy" należy zastosować tylko w przypadkach, w których 
poszkodowany doznał co najmniej dwóch rodzajów urazów i nie można stwierdzić, że jeden z nich jest 
poważniejszy od pozostałych. 
Rodzaj urazu - klasyfikacja i oznaczenia kodowe 

Rodzaj urazu Kod 

Rodzaj urazu nieznany lub nieokreślony 000 

Rany i powierzchowne urazy 

Rany i urazy - powierzchowne (stłuczenia, otarcia naskórka) 011 

Otwarte rany 012 

Inne rodzaje ran i powierzchownych urazów 019 

Złamania kości 

Złamania zamknięte 021 

Złamania otwarte 022 

Inne rodzaje złamań kości (np. utrata zęba lub zębów) 029 

Przemieszczenia, zwichnięcia, skręcenia i naderwania 

Przemieszczenia, zwichnięcia i podwichnięcia 031 

Skręcenia i naderwania 032 

Inne rodzaje przemieszczeń, zwichnięć, skręceń i naderwań 039 

Amputacje urazowe (utrata części ciała) 

Amputacje urazowe (utrata części ciała) 040 



 
 

Wstrząśnienia i urazy wewnętrzne 

Wstrząśnienia i urazy śródczaszkowe 051 

Urazy wewnętrzne (uraz klatki piersiowej, narządy jamy brzusznej, narządy miednicy) 052 

Inne rodzaje wstrząśnień i urazów wewnętrznych 059 

Oparzenia termiczne, środkami chemicznymi i odmrożenia 

Oparzenia termiczne 061 

Oparzenia chemiczne 062 

Odmrożenia 063 

Inne rodzaje oparzeń termicznych, chemicznych i odmrożeń 069 

Zatrucia i zakażenia 

Ostre zatrucia 071 

Ostre zakażenia 072 

Inne rodzaje zatruć i zakażeń 079 

Tonięcie, duszenie z powodu braku tlenu 

Tonięcie, duszenie z powodu braku tlenu 080 

Skutki działania dźwięków, wibracji i ciśnienia 

Ostra głuchota 091 

Skutki działania ciśnienia (barotrauma) 092 

Inne rodzaje działania dźwięku, wibracji i ciśnienia 099 

Skutki działania skrajnych temperatur, światła oraz promieniowania 

Udar cieplny i słoneczny 101 

Skutki promieniowania (nieoparzeniowe) 102 

Skutki działania obniżonej temperatury 103 

Inne skutki działania skrajnych temperatur, światła i promieniowania 109 

Wstrząsy (uraz psychiczny, ostra reakcja na stres spowodowana traumatycznymi wydarzeniami, wstrząs anafilaktyczny) 

Wstrząsy (uraz psychiczny, ostra reakcja na stres spowodowana traumatycznymi wydarzeniami, 
wstrząs anafilaktyczny) 110 

Liczne urazy 

Liczne urazy 120 

Inne urazy, niewymienione powyżej 999 

Pozycja 09. Umiejscowienie urazu - klasyfikacja i oznaczenia kodowe 

Umiejscowienie urazu Kod 

Umiejscowienie urazu nieznane lub nieokreślone 00 

Głowa 



 
 

Czaszka, mózg z nerwami czaszkowymi i naczyniami krwionośnymi 11 

Twarz 12 

Oko, oczy 13 

Ucho, uszy 14 

Ząb, zęby 15 

Głowa, liczne miejsca 18 

Głowa, miejsca niewymienione w tej grupie 19 

Szyja wraz z kręgosłupem szyjnym 

Szyja wraz z kręgosłupem szyjnym 20 

Grzbiet, łącznie z kręgosłupem 

Grzbiet, łącznie z kręgosłupem 30 

Tułów i organy wewnętrzne 

Żebra, łopatki 41 

Organy wewnętrzne klatki piersiowej 42 

Obszar miednicy, brzucha, wraz z organami wewnętrznymi 43 

Tułów i organy wewnętrzne, liczne miejsca urazu 48 

Tułów i organy wewnętrzne, miejsca niewymienione w tej grupie 49 

Kończyny górne 

Bark wraz ze stawem barkowym 51 

Ramię wraz z łokciem 52 

Dłoń 53 

Palec, palce 54 

Nadgarstek 55 

Kończyny górne, liczne miejsca urazu 58 

Kończyny górne, miejsca niewymienione w tej grupie 59 

Kończyny dolne 

Biodro ze stawem biodrowym 61 

Noga ze stawem kolanowym 62 

Staw skokowy 63 

Stopa 64 

Palec, palce 65 

Kończyny dolne, liczne miejsca urazu 68 

Kończyny dolne, miejsca niewymienione w tej grupie 69 

Całe ciało i jego różne części 



 
 

Całe ciało (wpływ na układ) 71 

Urazy różnych części ciała 78 

Inna część ciała, niewymieniona powyżej 99 

Pozycja 10. Liczba osób poszkodowanych dotyczy osób uczestniczących w jednym wypadku przy pracy z danej 
jednostki lokalnej. 
Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co 
najmniej dwie osoby (dla każdego poszkodowanego sporządzana jest odrębna statystyczna karta wypadku przy 
pracy). 
Pozycja 11. Skutki wypadku (znane w momencie wypełniania I części statystycznej karty wypadku przy pracy (Z-
KW)): 
1) śmierć osoby poszkodowanej - za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego 
nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku; 
2) ciężkie uszkodzenie ciała - za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie 
uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo 
rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca 
życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne 
zeszpecenie lub zniekształcenie ciała; 
3) inne skutki. 
Pozycja 12. Liczba dni niezdolności do pracy to liczba dni zasiłku chorobowego (związanego z wypadkiem przy 
pracy) osoby poszkodowanej znana w momencie wypełniania części I statystycznej karty wypadku przy pracy (Z-
KW). 
Pozycja 13. Straty czasu pracy innych osób (w roboczogodzinach) spowodowane są: koniecznością udzielenia 
pierwszej pomocy poszkodowanemu, zabezpieczeniem miejsca wypadku, przestojami spowodowanymi 
koniecznością wyłączenia maszyn lub urządzeń itp. Jest to suma roboczogodzin wszystkich pracowników, którzy 
nie mogli wykonywać swojej pracy z powodu wypadku (bez godzin zastępstwa podczas nieobecności 
poszkodowanego). 
Pozycja 14. Szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkiem (w tys. zł, z jednym miejscem po przecinku, 
bez strat związanych ze stratami czasu pracy) to suma przewidywanych (szacunkowych) wartości uszkodzonych 
maszyn, urządzeń, narzędzi, surowców, wyrobów gotowych, budynków oraz ich wyposażenia itp. 
Pozycja 15. Położenie geograficzne miejsca wypadku to miejscowość (gmina), na terenie której wydarzył się 
wypadek, określona siedmiocyfrowym kodem wyrażonym w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z 
dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459, z późn. zm.). Dla miejscowości 
położonej poza granicami kraju należy wpisać symbol „ZZZZZZZ". 
Pozycja 16. Data wypadku jest to data zaistnienia wypadku, którą należy podać w formacie rok-miesiąc-dzień. 
Pozycja 17. Godzina wypadku (0-23) to godzina, w której doszło do wypadku, wyrażona jako przedział czasowy w 
pełnych godzinach, np. godzinę 2 po południu zapisuje się jako 14 i oznaczenie to obejmuje przedział czasowy 
między godziną 14.00 a 14.59. 
Pozycja 18. Miejsce powstania wypadku to miejsce pracy, pomieszczenie lub lokalizacja, w których przebywał 
poszkodowany w chwili wypadku (może to być zarówno pomieszczenie pracy, jak i inne miejsce). Pod uwagę 
należy brać główne przeznaczenie miejsca, a nie czynność wykonywaną przez poszkodowanego, z wyjątkiem 
wypadków, do których doszło podczas czynności związanych z budową, które zawsze należy kodować jako teren 
budowy (kody 021-029), bez względu na główne przeznaczenie miejsca pracy. 
Wejścia, korytarze, schody oraz inne części do wspólnego użytku i dobudówki w miejscach opisanych poniżej 
uznaje się za integralne części tych miejsc i koduje w ten sam sposób. 
Miejsce powstania wypadku - klasyfikacja i oznaczenia kodowe 

Miejsce powstania wypadku Kod 

Miejsca produkcji przemysłowej 

Miejsce produkcji, fabryka, warsztat 011 

Miejsce konserwacji i napraw 012 

Miejsce przeznaczone głównie do magazynowania, załadunku, rozładunku 013 

Inne, niewymienione miejsca w tej grupie 019 



 
 

Teren budowy, kamieniołom, kopalnia odkrywkowa 

Teren budowy - obiekt w budowie 021 

Teren budowy - rozbiórka lub remont obiektu budowlanego 022 

Kamieniołom, kopalnia odkrywkowa lub wykop, rów o innym przeznaczeniu niż pod budowę 023 

Teren budowy - pod ziemią 024 

Teren budowy - na wodzie, ponad wodą 025 

Teren budowy - w środowisku wysokiego ciśnienia 026 

Inne, niewymienione tereny w tej grupie 029 

Miejsca uprawy, hodowli, połowu ryb, lasy i tereny zielone 

Miejsce hodowli 031 

Miejsce upraw ziemiopłodów 032 

Miejsce upraw drzew i krzewów 033 

Teren leśny 034 

Miejsce hodowli, połowu ryb, upraw wodnych itp. (nie na statku) 035 

Ogród, park, ogród botaniczny, ogród zoologiczny 036 

Inne, niewymienione miejsca w tej grupie 039 

Zakłady usługowe, biura, szkoły i inne placówki dydaktyczno-naukowe, tereny rekreacyjne i inne obszary działalności usługowej 

Biuro, biblioteka, sala konferencyjna itp. 041 

Szkoła, placówka dydaktyczno-naukowa, uniwersytet, przedszkole 042 

Miejsce handlu (w tym handel uliczny) 043 

Zakład usługowy, miejsce tymczasowego zakwaterowania (np. hotel, hostel), restauracja, teren 
rekreacyjny (włączając muzea, stadiony itp.) 044 

Inne, niewymienione miejsca w tej grupie 049 

Placówki ochrony zdrowia 

Placówki ochrony zdrowia, szpital, placówki opiekuńczo-pielęgnacyjne (domy pomocy 
społecznej, żłobki, sanatoria, uzdrowiska itp.) 051 

Inne, niewymienione miejsca w tej grupie 059 

Miejsca i środki komunikacji publicznej 

Tereny komunikacji publicznej (np. drogi, parkingi, poczekalnie itp.) 061 

Środki transportu lądowego (drogowego i kolejowego) - publiczne lub prywatne 
(wszystkie rodzaje: pociąg, autobus, samochód itp.) 062 

Tereny związane z komunikacją publiczną, przeznaczone wyłącznie dla upoważnionego 
personelu (np. tory kolejowe, płyta lotniska, utwardzone pobocze autostrady itp.) 063 

Inne, niewymienione miejsca i środki w tej grupie 069 

Gospodarstwa domowe 



 
 

Mieszkanie, dom jednorodzinny 071 

Części budynku do wspólnego użytku, dobudówki, ogród prywatny 072 

Inne, niewymienione miejsca w tej grupie 079 

Obiekty sportowe 

Obiekty sportowe kryte - hala sportowa, sala gimnastyczna, pływalnia kryta 081 

Obiekty sportowe odkryte - boisko sportowe, pływalnia odkryta, trasa narciarska 082 

Inne, niewymienione obiekty w tej grupie 089 

W powietrzu, na wysokości, wyłączając tereny budowy 

Na wysokości - na stałym poziomie (dach, taras itp.) 091 

Na wysokości - pylon, maszt, zawieszona platforma itp. 092 

W powietrzu - na pokładzie statku powietrznego 093 

Inne, niewymienione miejsca w tej grupie 099 

Pod ziemią, wyłączając tereny budowy 

Pod ziemią - tunel 101 

Pod ziemią - kopalnia 102 

Pod ziemią - studzienki, kanały ściekowe 103 

Inne, niewymienione miejsca w tej grupie, wyłączając tereny budowy 109 

Na wodzie, ponad wodą, wyłączając tereny budowy 

Morze lub ocean - na pokładzie wszystkich rodzajów statków, platform itp. 111 

Jezioro, rzeka, port - na pokładzie wszystkich rodzajów statków, platform itp. 112 

Inne, niewymienione miejsca w tej grupie 119 

W środowisku wysokiego ciśnienia, wyłączając tereny budowy 

W środowisku wysokiego ciśnienia - pod wodą (np. nurkowanie) 121 

W środowisku wysokiego ciśnienia - komora 122 

Inne, niewymienione miejsca w tej grupie 129 

Inne miejsca powstania wypadku, niewymienione w klasyfikacji 999 

Pozycja 19. Proces pracy to podstawowy rodzaj pracy, wykonywanej przez poszkodowanego w czasie, kiedy 
wypadek miał miejsce. 
Proces pracy - klasyfikacja i oznaczenia kodowe 

Proces pracy Kod 

Brak informacji 00 

Produkcja, przetwarzanie, magazynowanie 

Produkcja, przetwarzanie 11 

Magazynowanie 12 



 
 

Inne, niewymienione procesy pracy w tej grupie 19 

Wydobycie i prace ziemne, budowlane, remontowe, rozbiórkowe 

Wydobycie i prace ziemne 21 

Budowanie nowych budynków 22 

Budowanie infrastruktury, np. dróg, mostów, tam, portów itp. 23 

Przebudowywanie, naprawa, rozbudowywanie, konserwacja obiektów budowlanych i 
infrastruktury 24 

Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe 25 

Inne, niewymienione procesy pracy w tej grupie 29 

Uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, leśnictwo, hodowla zwierząt, ryb 

Uprawa zbóż i inne uprawy rolne 31 

Warzywnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo 32 

Chów i hodowla zwierząt 33 

Prace związane z leśnictwem 34 

Hodowla ryb, rybołówstwo 35 

Inne, niewymienione procesy pracy w tej grupie 39 

Usługi, praca umysłowa 

Usługi, opieka, pomoc dla społeczeństwa 41 

Praca umysłowa - nauczanie, szkolenie, przetwarzanie danych, praca biurowa, organizowanie, 
zarządzanie 42 

Działalność handlowa - kupowanie, sprzedawanie i usługi towarzyszące 43 

Inne, niewymienione procesy pracy w tej grupie 49 

Inne prace 

Ustawianie, przygotowywanie, instalowanie, montowanie, demontowanie, rozbieranie itp. 51 

Konserwacja, naprawa, regulacja 52 

Czyszczenie miejsc pracy, maszyn - maszynowo lub ręcznie 53 

Gospodarka odpadami, wywóz śmieci, wszystkie rodzaje przetwarzania odpadów itp. 54 

Monitorowanie, inspekcja procesów produkcyjnych, miejsc pracy, środków transportu, 
wyposażenia - z zastosowaniem lub bez urządzeń monitorujących 55 

Inne, niewymienione prace w tej grupie 59 

Przemieszczanie się, sport, działalność artystyczna 

Przemieszczanie się, w tym środkami transportu 61 

Sport, działalność artystyczna 62 

Inne, niewymienione procesy pracy w tej grupie 69 

Inny proces pracy, niewymieniony powyżej 99 



 
 

Pozycja 20. Rodzaj miejsca wypadku określa miejsce zdarzenia ze względu na lokalizację stanowiska pracy w 
zakładzie pracy lub poza nim. 
Rodzaj miejsca wypadku - klasyfikacja i oznaczenia kodowe 

Rodzaj miejsca wypadku Kod 

Nieokreślone miejsce wypadku 0 

Miejsce w jednostce lokalnej zakładu pracy 1 

Miejsce poza jednostką lokalną zakładu pracy 2 

Inne miejsce wypadku 9 

Pozycja 21. Czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku to czynność wykonywana przez 
poszkodowanego w sposób zamierzony i celowy, bezpośrednio przed wypadkiem. 
Czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku - klasyfikacja i oznaczenia kodowe 

Czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku Kod 

Brak informacji 00 

Obsługiwanie maszyn 

Uruchamianie lub zatrzymywanie maszyn 11 

Podawanie lub odbieranie materiałów, półwyrobów, wyrobów itp. 12 

Sterowanie pracą oraz przemieszczaniem się maszyny 13 

Inne, niewymienione czynności wykonywane przez poszkodowanego w chwili wypadku w tej 
grupie 19 

Prace narzędziami ręcznymi (zgodnie z ich przeznaczeniem) 

Prace narzędziami niezmechanizowanymi 21 

Prace narzędziami zmechanizowanymi 22 

Inne, niewymienione czynności wykonywane przez poszkodowanego w chwili wypadku w tej 
grupie 29 

Kierowanie lub jazda środkami transportu lub obsługa ruchomych maszyn 
i innych urządzeń 

Kierowanie środkami transportu lub obsługiwanie maszyn i innych urządzeń ruchomych, z 
własnym napędem 31 

Kierowanie środkami transportu lub obsługiwanie maszyn i innych urządzeń ruchomych, bez 
napędu własnego 32 

Jazda środkami transportu w roli pasażera 33 

Inne, niewymienione czynności wykonywane przez poszkodowanego w chwili wypadku w tej 
grupie 39 

Operowanie przedmiotami 

Branie do rąk, chwytanie, trzymanie, umieszczanie - w poziomie 41 

Wiązanie, opasywanie lub owijanie, odrywanie, rozpinanie lub rozwiązywanie, ściskanie, 
skręcanie lub rozkręcanie połączeń śrubowych, wyginanie itp. 42 



 
 

Mocowanie, zawieszanie, unoszenie - w pionie 43 

Rzucanie, odrzucanie 44 

Otwieranie lub zamykanie pudełka, paczki itp. 45 

Wlewanie do, wypełnianie płynem, podlewanie, rozpylanie, wylewanie, wybieranie płynu itp. 46 

Otwieranie (szuflady), zamykanie (drzwi magazynu, biura, szafy) 47 

Inne, niewymienione czynności wykonywane przez poszkodowanego w chwili wypadku w tej 
grupie 49 

Transport ręczny 

Transport w pionie - podnoszenie, opuszczanie przedmiotu 51 

Transport w poziomie - ciągnięcie, pchanie, toczenie przedmiotu 52 

Transport ładunku - przenoszenie ręczne przez osobę 53 

Inne, niewymienione czynności wykonywane przez poszkodowanego w chwili wypadku w tej 
grupie 59 

Poruszanie się 

Chodzenie, bieganie, wchodzenie na, schodzenie z itp. 61 

Wchodzenie do lub wychodzenie z 62 

Skakanie, podskakiwanie itp. 63 

Czołganie, wspinanie się itp. 64 

Wstawanie, siadanie 65 

Pływanie, nurkowanie 66 

Ruchy w miejscu, np. podczas mycia, ubierania lub rozbierania się itp. 67 

Inne, niewymienione czynności wykonywane przez poszkodowanego w chwili wypadku w tej 
grupie 69 

Obecność (z wyjątkiem jazdy środkami transportu w roli pasażera)  

Obecność (z wyjątkiem jazdy środkami transportu w roli pasażera) 70 

Inna czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku, niewymieniona powyżej 99 

Pozycja 22. Czynnik materialny związany z czynnością wykonywaną przez poszkodowanego w chwili wypadku to 
przedmiot, maszyna, narzędzie, element środowiska naturalnego lub inny obiekt używane przez poszkodowanego 
w czasie, gdy doszło do wypadku. Jeżeli z czynnością wykonywaną przez poszkodowanego w chwili wypadku 
wiąże się kilka czynników materialnych, należy wykazać ten czynnik materialny, który jest kluczowy dla 
wykonania czynności. Stosuje się kodowanie zawarte w klasyfikacji do pozycji 26. 
Pozycja 23. Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego to zdarzenie niezgodne z właściwym 
przebiegiem procesu pracy, które spowodowało wypadek (wydarzenie prowadzące do urazu zewnętrznego). 
Jeżeli wypadek nastąpił w wyniku szeregu następujących po sobie wydarzeń, to należy zarejestrować ostatnie z 
tych wydarzeń (najbardziej zbliżone w czasie do wydarzenia powodującego uraz). 
Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego - klasyfikacja i oznaczenia kodowe 

Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego Kod 



 
 

Brak informacji 00 

Związane z elektrycznością, wybuch, pożar 

Problem z elektrycznością wynikający z uszkodzenia wyposażenia - prowadzący do kontaktu 
pośredniego 11 

Problem z elektrycznością - prowadzący do kontaktu bezpośredniego 12 

Wybuch 13 

Pożar, zapłon 14 

Inne, niewymienione odchylenie w tej grupie 19 

Wyrzut, wyciek, emisja substancji szkodliwych 

Wypadnięcie, wysypanie, wyrzut substancji w stanie stałym 21 

Przelew, wyciek, sączenie się, przepływ, rozbryzgiwanie, rozpylanie płynów 22 

Emisja par, aerozoli i gazów 23 

Emisja pyłów, dymów, kurzu - materiał proszkowy 24 

Inne, niewymienione odchylenie w tej grupie 29 

Uszkodzenie, rozerwanie, pęknięcie, ześlizgnięcie, upadek, załamanie się czynnika materialnego 

Uszkodzenie czynnika materialnego - na łączeniu, szwie 31 

Uszkodzenie, rozerwanie czynnika materialnego - tworzące odłamki (drewna, szkła, metalu, 
kamienia, plastiku, inne) 32 

Ześlizgnięcie się, upadek, załamanie się czynnika materialnego - upadek czynnika z góry 
(uderzenie poszkodowanego przez spadający z góry czynnik materialny) 33 

Ześlizgnięcie się, upadek, załamanie się czynnika materialnego - do dołu (wciągnięcie 
poszkodowanego w dół) 34 

Ześlizgnięcie się, upadek, załamanie się czynnika materialnego - na tym samym poziomie 35 

Inne, niewymienione odchylenie w tej grupie 39 

Utrata kontroli nad: maszyną, środkami transportu, transportowanym ładunkiem, narzędziem, zwierzęciem, obrabianym materiałem 
lub przedmiotem 

Utrata kontroli (całkowita lub częściowa) nad działaniem maszyny (łącznie 
z niezamierzonym uruchomieniem) lub materiałem obrabianym 41 

Utrata kontroli (całkowita lub częściowa) nad środkami transportu lub obsługiwanym sprzętem 
ruchomym (zmechanizowanym lub nie) 42 

Utrata kontroli (całkowita lub częściowa) nad narzędziem (zmechanizowanym lub nie) lub 
materiałem obrabianym tym narzędziem 43 

Utrata kontroli (całkowita lub częściowa) nad przedmiotem transportowanym 
ręcznie lub trzymanym w rękach 44 

Utrata kontroli (całkowita lub częściowa) nad zwierzęciem 45 

Inne, niewymienione odchylenie w tej grupie 49 



 
 

Poślizgnięcie lub potknięcie się - upadek osoby 

Upadek osoby z wysokości - na niższy poziom 51 

Poślizgnięcie lub potknięcie się - prowadzące do upadku na tym samym poziomie 52 

Inne, niewymienione odchylenie w tej grupie 59 

Ruch ciała bez wysiłku fizycznego (prowadzące na ogół do urazu zewnętrznego) 

Wejście na ostry przedmiot 61 

Klękanie, siadanie na, opieranie się 62 

Pochwycenie lub odrzucenie osoby 63 

Nieskoordynowane, nieumyślne, niewłaściwe lub wykonane w nieodpowiednim momencie ruchy 
ciała prowadzące do urazu zewnętrznego 64 

Inne, niewymienione odchylenie w tej grupie 69 

Ruch ciała związany z wysiłkiem fizycznym (prowadzący na ogół do urazu wewnętrznego) 

Podnoszenie, przenoszenie, wstawanie, prostowanie się 71 

Pchanie, ciągnięcie 72 

Schylanie się, odkładanie na dół 73 

Obracanie się, skręcanie 74 

Złe stąpnięcie, skręcenie nogi lub kostki, poślizgnięcie nieprowadzące do upadku 75 

Inne, niewymienione odchylenie w tej grupie 79 

Wstrząs, strach, przemoc, atak, zagrożenie, obecność 

Wstrząs, strach 81 

Przemoc, atak, zagrożenie - ze strony pracowników zakładu pracy (w tym poszkodowanego) 82 

Przemoc, atak, zagrożenie - ze strony osób spoza zakładu pracy wobec poszkodowanych 
wykonujących swoje obowiązki 83 

Agresja, potrącenie - przez zwierzę 84 

Obecność poszkodowanego lub osoby trzeciej w strefie zagrożenia 85 

Inne, niewymienione odchylenie w tej grupie 89 

Inne odchylenie, niewymienione powyżej 99 

Pozycja 24. Czynnik materialny związany z odchyleniem od stanu normalnego to przedmiot, maszyna, narzędzie, 
element środowiska naturalnego lub inny obiekt związany z wydarzeniem będącym odchyleniem od stanu 
normalnego. Jeżeli z odchyleniem jest związanych kilka czynników materialnych, to należy wykazać ostatni z tych 
czynników, tj. czynnik materialny najbardziej zaangażowany i najbardziej zbliżony w czasie do wydarzenia 
będącego odchyleniem. Stosuje się kodowanie zawarte w klasyfikacji do pozycji 26. 
Pozycja 25. Wydarzenie powodujące uraz opisuje, w jaki sposób poszkodowany doznał urazu (fizycznego lub 
psychicznego) spowodowanego przez czynnik materialny. W przypadku, w którym nastąpiło kilka wydarzeń 
powodujących uraz, należy zarejestrować to wydarzenie, które spowodowało najpoważniejszy uraz. 
Wydarzenie powodujące uraz - klasyfikacja i oznaczenia kodowe 



 
 

Wydarzenie powodujące uraz Kod 

Brak informacji 00 

Kontakt z prądem elektrycznym, temperaturą, substancjami stwarzającymi zagrożenie lub mieszaninami stwarzającymi zagrożenie 
oraz materiałami zawierającymi szkodliwe czynniki biologiczne 

Pośredni kontakt z łukiem spawalniczym, iskrą, błyskawicą (bierny) 11 

Kontakt z elektrycznością przez dotyk bezpośredni 12 

Kontakt z płomieniem lub gorącym lub płonącym obiektem lub środowiskiem 13 

Kontakt z zimnym lub zamrożonym obiektem lub środowiskiem 14 

Kontakt z substancjami stwarzającymi zagrożenie lub mieszaninami stwarzającymi zagrożenie 
oraz materiałami zawierającymi szkodliwe czynniki biologiczne przez wdychanie nosem, ustami 15 

Kontakt z substancjami stwarzającymi zagrożenie lub mieszaninami stwarzającymi zagrożenie 
oraz materiałami zawierającymi szkodliwe czynniki biologiczne przez skórę lub oczy 16 

Kontakt z substancjami stwarzającymi zagrożenie lub mieszaninami stwarzającymi zagrożenie 
oraz materiałami zawierającymi szkodliwe czynniki biologiczne przez układ pokarmowy 
(połknięcie lub zjedzenie) 17 

Inny, niewymieniony kontakt w tej grupie 19 

Tonięcie, zakopanie, zamknięcie 

Tonięcie w cieczy 21 

Zakopanie, zasypanie ciałem stałym 22 

Zamknięcie w czymś, otoczenie przez gaz, pył itp. 23 

Inny, niewymieniony kontakt w tej grupie 29 

Uderzenie w nieruchomy obiekt 

Uderzenie w nieruchomy obiekt przez poruszającego się w ruchu pionowym poszkodowanego w 
wyniku upadku 31 

Uderzenie w nieruchomy obiekt przez poruszającego się w ruchu poziomym poszkodowanego 32 

Inny, niewymieniony kontakt w tej grupie 39 

Uderzenie przez obiekt w ruchu 

Uderzenie - przez wyrzucony w powietrze obiekt 41 

Uderzenie - przez spadający obiekt 42 

Uderzenie - przez kołyszący się lub powracający do poprzedniego położenia obiekt 43 

Uderzenie - przez obracający się, poruszający się, transportowany obiekt, w tym pojazdy 44 

Kolizja z poruszającym się obiektem, w tym z pojazdami - kolizja z osobą 
(poszkodowany porusza się) 45 

Inny, niewymieniony kontakt w tej grupie 49 

Kontakt z przedmiotem ostro zakończonym, szorstkim, chropowatym lub twardym 

Kontakt z przedmiotem ostrym (nóż, ostrze itp.) 51 



 
 

Kontakt z przedmiotem ze szpicą lub ostro zakończonym (gwóźdź, przebijak, szpikulec itp.) 52 

Kontakt z przedmiotem twardym, szorstkim lub chropowatym 53 

Inny, niewymieniony kontakt w tej grupie 59 

Uwięzienie, zmiażdżenie 

Uwięzienie lub zmiażdżenie - wewnątrz (ruch wciągający, zgniatający, do wewnątrz) 61 

Uwięzienie lub zmiażdżenie - pod lub nad ruchomym czynnikiem materialnym 
(ruch pionowy, przyciśnięcie do poziomej powierzchni) 62 

Uwięzienie lub zmiażdżenie - między ruchomym czynnikiem mechanicznym 
a pionową powierzchnią (ruch poziomy) 63 

Oderwanie lub odcięcie części ciała (kończyny, dłoni, palca itp.) 64 

Inny, niewymieniony kontakt w tej grupie 69 

Obciążenie fizyczne lub psychiczne 

Obciążenie fizyczne układu mięśniowo-szkieletowego 71 

Obciążenie fizyczne spowodowane oddziaływaniem promieniowania, hałasu, światła, ciśnienia 72 

Obciążenie psychiczne (nagły stres, szok itp.) 73 

Inny, niewymieniony rodzaj obciążenia w tej grupie 79 

Agresja ze strony człowieka lub zwierzęcia 

Ugryzienie 81 

Użądlenie 82 

Uderzenie, kopnięcie lub duszenie 83 

Inny, niewymieniony przejaw agresji w tej grupie 89 

Inne wydarzenie powodujące uraz, niewymienione w klasyfikacji 99 

Pozycja 26. Czynnik materialny będący źródłem urazu to przedmiot, maszyna, narzędzie, element środowiska 
naturalnego lub inny obiekt, z którym kontakt stał się przyczyną urazu. 
Czynnik materialny - klasyfikacja i oznaczenia kodowe 

Czynnik materialny Kod 

Czynnik materialny nie występuje 00.01 

Budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie - na poziomie gruntu 
(wewnątrz lub na zewnątrz, stałe lub ruchome, tymczasowe) 

Budynki, konstrukcje i ich elementy - drzwi, ściany, okna, przepierzenia itp. oraz celowo 
zamontowane przeszkody 01.01 

Powierzchnie poziome na poziomie gruntu - stałe podłoże i podłogi (wewnątrz i na zewnątrz, teren 
gospodarstwa rolnego, obszary sportowe itp.) 01.02 

Powierzchnie poziome na poziomie gruntu - ruchome lub tymczasowe (kładka, ruchomy chodnik itp.) 01.03 

Inne budynki, konstrukcje i powierzchnie na poziomie gruntu, niewymienione w tej grupie 01.99 



 
 

Budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie - nad poziomem gruntu 
(wewnątrz lub na zewnątrz, stacjonarne lub ruchome, tymczasowe) 

Budynki i ich elementy nad poziomem gruntu - stałe (dachy, tarasy, drzwi i okna, schody, platformy 
itp.) 02.01 

Konstrukcje, powierzchnie nad poziomem gruntu - stacjonarne (przejścia, pomosty, drabiny 
zamocowane na stałe, pylony, rusztowania itp.) 02.02 

Konstrukcje, powierzchnie nad poziomem gruntu - ruchome (rusztowania przestawne, drabiny 
przenośne, ruchome pomosty, podnoszone platformy itp.) 02.03 

Konstrukcje, powierzchnie nad poziomem gruntu - tymczasowe (rusztowania, kosze robocze, uprzęże, 
platformy podwieszane itp.) 02.04 

Obiekty, konstrukcje nad poziomem gruntu - nawodne (platformy wiertnicze, rusztowania na barkach 
itp.) 02.05 

Inne budynki, konstrukcje i powierzchnie nad poziomem gruntu, niewymienione w tej grupie 02.99 

Budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie - poniżej poziomu gruntu (wewnątrz lub na zewnątrz) 

Wykopy, rowy, studnie, doły, skarpy, kanały w warsztatach samochodowych itp. 03.01 

Obiekty podziemne, tunele, chodniki, sztolnie itp. 03.02 

Obiekty, konstrukcje pod wodą 03.03 

Inne budynki, konstrukcje, powierzchnie poniżej gruntu, niewymienione w tej grupie 03.99 

Instalacja do dostarczania, dystrybucji i odprowadzania gazów, cieczy i ciał stałych, sieci rur 

Instalacje do dostarczania i dystrybucji, sieci rur - stacjonarne do przesyłania gazu, powietrza, płynów 
i materiałów stałych, w tym leje lub kosze samowyładowcze 04.01 

Instalacje do dostarczania i dystrybucji, sieci rur - ruchome 04.02 

Instalacje odprowadzające, systemy kanalizacji, odpływy itp. 04.03 

Inne systemy dostaw i dystrybucji, sieci rur, niewymienione w tej grupie 04.99 

Urządzenia do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania 
i rozdzielania energii 

Urządzenia do wytwarzania i przetwarzania energii - silniki, generatory (cieplne, elektryczne, 
promieniowania, w tym magazynowanie energii z odnawialnych źródeł energii) 05.01 

Układy przenoszenia i przechowywania energii (mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne, 
elektryczne, włączając baterie i akumulatory itp.) 05.02 

Inne urządzenia do wytwarzania, przechowywania, przesyłania energii, niewymienione w tej grupie 05.99 

Narzędzia ręczne bez napędu 

Narzędzia ręczne bez napędu - do piłowania 06.01 

Narzędzia ręczne bez napędu - do cięcia, przecinania (włączając nożyczki, sekatory) 06.02 

Narzędzia ręczne bez napędu - do rzeźbienia, dłutowania, grawerowania, nacinania, przycinania, 
strzyżenia, koszenia itp. 06.03 



 
 

Narzędzia ręczne bez napędu - do skrobania, szlifowania, polerowania itp. 06.04 

Narzędzia ręczne bez napędu - do wiercenia, toczenia, skręcania, przykręcania itp. 06.05 

Narzędzia ręczne bez napędu - do łączenia części (przybijania lub wbijania gwoździ, nitowania, 
łączenia za pomocą zszywek itp.) 06.06 

Narzędzia ręczne bez napędu - do szycia, haftowania lub robót dziewiarskich itp. 06.07 

Narzędzia ręczne bez napędu - do spajania (spawania, lutowania, zgrzewania, klejenia itp.) 06.08 

Narzędzia ręczne bez napędu - do wydobywania materiałów i prac ziemnych (włączając narzędzia 
rolnicze) 06.09 

Narzędzia ręczne bez napędu - do mycia, czyszczenia i sprzątania, woskowania, smarowania 06.10 

Narzędzia ręczne bez napędu - do malowania 06.11 

Narzędzia ręczne bez napędu - do chwytania, przytrzymywania w miejscu 06.12 

Narzędzia ręczne bez napędu - do prac kuchennych (wyłączając noże) 06.13 

Narzędzia ręczne bez napędu - chirurgiczne i do zabiegów medycznych - ostre, tnące 06.14 

Narzędzia ręczne bez napędu - chirurgiczne i do zabiegów medycznych - nietnące, inne 06.15 

Inne narzędzia ręczne, niewymienione w tej grupie 06.99 

Narzędzia zmechanizowane trzymane w ręku lub prowadzone ręcznie 

Zmechanizowane narzędzia ręczne - do piłowania 07.01 

Zmechanizowane narzędzia ręczne - do cięcia, odcinania (włączając nożyce, sekatory itp.) 07.02 

Zmechanizowane narzędzia ręczne - do rzeźbienia, dłutowania, grawerowania, nacinania, strzyżenia, 
koszenia itp. 07.03 

Zmechanizowane narzędzia ręczne - do skrobania, szlifowania, polerowania itp. 
(włączając przecinarki tarczowe) 07.04 

Zmechanizowane narzędzia ręczne - do wiercenia, wkręcania, przykręcania itp. 07.05 

Zmechanizowane narzędzia ręczne - do łączenia części (przybijania, nitowania, 
łączenia za pomocą zszywek itp.) 07.06 

Zmechanizowane narzędzia ręczne - do szycia, haftowania lub robót dziewiarskich itp. 07.07 

Zmechanizowane narzędzia ręczne - do spajania (spawania, lutowania, zgrzewania, klejenia itp.) 07.08 

Zmechanizowane narzędzia ręczne - do wydobywania materiałów i prac ziemnych (włączając 
narzędzia rolnicze, młoty pneumatyczne) 07.09 

Zmechanizowane narzędzia ręczne - do mycia, czyszczenia i sprzątania, woskowania, smarowania itp. 
(włączając wysokociśnieniowe narzędzia do czyszczenia, odkurzacze) 07.10 

Zmechanizowane narzędzia ręczne - do malowania 07.11 

Zmechanizowane narzędzia ręczne - do chwytania, przytrzymywania w miejscu 07.12 

Zmechanizowane narzędzia ręczne - do prac kuchennych (wyłączając noże) 07.13 

Zmechanizowane narzędzia ręczne - wytwarzające ciepło (suszarki, palniki, żelazka, pistolety do 
oczyszczania płomieniowego itp.) 07.14 



 
 

Zmechanizowane narzędzia ręczne - chirurgiczne i do zabiegów medycznych - 
ostre, tnące 07.15 

Zmechanizowane narzędzia ręczne - chirurgiczne i do zabiegów medycznych - bez tnących i inne 07.16 

Narzędzia pneumatyczne (bez określonego przeznaczenia) 07.17 

Inne narzędzia zmechanizowane, niewymienione w tej grupie 07.99 

Maszyny i wyposażenie - przenośne lub ruchome 

Przenośne lub ruchome maszyny - do wydobywania materiałów lub prac ziemnych 
- w kopalniach, kamieniołomach, na budowach i w ramach prac inżynierii lądowej 
i wodnej 09.01 

Przenośne lub ruchome maszyny do prac ziemnych w rolnictwie i leśnictwie 09.02 

Przenośne lub ruchome maszyny do robót budowlanych (wyłączając maszyny do robót ziemnych) 09.03 

Ruchome maszyny do czyszczenia podłóg 09.04 

Inne maszyny i urządzenia, niewymienione w tej grupie 09.99 

Maszyny i urządzenia stacjonarne 

Maszyny i urządzenia górnicze lub do robót ziemnych 10.01 

Maszyny i urządzenia do przygotowania materiałów - do mielenia, proszkowania, filtrowania, 
oddzielania, mieszania, miksowania itp. 10.02 

Maszyny i urządzenia do przetwarzania materiałów - procesy chemiczne (procesy fermentowania, 
reakcje itp.) 10.03 

Maszyny i urządzenia do przetwarzania materiałów - procesy w podwyższonych temperaturach (piece, 
suszarki, piekarniki itp.) 10.04 

Maszyny i urządzenia do przetwarzania materiałów - procesy w niskich temperaturach (wytwarzanie 
zimna) 10.05 

Maszyny i urządzenia do przetwarzania materiałów - inne procesy 10.06 

Maszyny i urządzenia do formowania - poprzez prasowanie, miażdżenie, kruszenie 10.07 

Maszyny i urządzenia do formowania - przez kalandrowanie, walcowanie, prasy walcowe (włączając 
maszyny papiernicze) 10.08 

Maszyny i urządzenia do formowania - poprzez wtryskiwanie, wytłaczanie 
(tworzyw w wytłaczarkach), wydmuchiwanie, wyoblanie, topienie, odlewanie 10.09 

Obrabiarki - do skrawania - strugania, wyrównywania, frezowania, obróbki powierzchni, szlifowania, 
polerowania, toczenia, wiercenia 10.10 

Obrabiarki - do piłowania (pilarki stacjonarne) 10.11 

Obrabiarki - do cięcia, rozłupywania, przycinania, wycinania (w tym obcinaki, podstrzygarki, odcinaki, 
urządzenia do cięcia tlenowego, krajalnice, gilotyny) 10.12 

Maszyny i urządzenia do czyszczenia, mycia, suszenia, malowania, drukowania 10.13 

Maszyny i urządzenia do nanoszenia powłok - do galwanizowania, elektrolitycznej obróbki 
powierzchni, natryskiwania cieplnego itp. 10.14 



 
 

Maszyny i urządzenia do łączenia (spawania, lutowania, zgrzewania, klejenia, przybijania, 
przykręcania, nitowania, przędzenia, owijania drutem, szycia, łączenia za pomocą zszywek itp.) 10.15 

Maszyny i urządzenia pakujące, owijające (napełniające, plombujące, etykietujące, zamykające itp.) 10.16 

Inne maszyny i urządzenia do specyficznych zastosowań (np. kontroli, pomiarów, ważenia, badań, 
monitorowania) 10.17 

Specjalistyczne maszyny i urządzenia używane w rolnictwie - nieujęte 
w powyższych pozycjach 10.18 

Inne maszyny i urządzenia, niewymienione w tej grupie 10.99 

Systemy przesyłowe, transportowe i magazynowania 

Stacjonarne przenośniki, urządzenia i systemy transportowe o ruchu ciągłym oraz ich elementy 
wyposażenia - taśmy transportowe, schody ruchome, przenośniki, liny, kable itp. 11.01 

Windy, podnośniki - dźwigi, pionowe przenośniki kubełkowe, dźwigniki itp. 11.02 

Dźwignice stacjonarne bądź ruchome, dźwignice zamontowane na pojazdach, suwnice pomostowe, 
urządzenia podnośnikowe z zawieszonym ładunkiem 11.03 

Ruchome urządzenia do przemieszczania ładunków, wózki ręczne (z napędem lub bez) - taczki, wózki 
paletowe itp. 11.04 

Sprzęt i wyposażenie pomocnicze do transportu - elementy chwytające, zawiesia, sprzęt 
zabezpieczający i inny sprzęt i urządzenia pomocnicze do przenoszenia (haki, liny, pasy itp.) 11.05 

Systemy magazynowania, pakowania, pojemniki (silosy, zbiorniki) - stacjonarne zbiorniki, kadzie itp. 11.06 

Systemy i urządzenia do magazynowania, pakowania, pojemniki - ruchome 11.07 

Akcesoria magazynowe, regały, półki, palety, stojaki do palet 11.08 

Różnorodne opakowania, małej i średniej wielkości, niestacjonarne (kontenery, różnorodne pojemniki, 
butelki, skrzynki, gaśnice itp.) 11.09 

Inne systemy przesyłowe, transportowe i magazynowania, niewymienione w tej grupie 11.99 

Pojazdy drogowe (lądowe) 

Pojazdy - ciężkie: samochody ciężarowe, autobusy, autokary (transport pasażerski) 12.01 

Pojazdy - lekkie: towarowe lub pasażerskie 12.02 

Pojazdy - dwu-lub trójkołowe, napędzane lub nie 12.03 

Inne pojazdy lądowe, niewymienione w tej grupie 12.99 

Inne pojazdy transportowe 

Pojazdy - szynowe (włączając jednoszynowe) do przewozu ładunków (towarów) 13.01 

Pojazdy - szynowe (włączając jednoszynowe) do przewozu osób 13.02 

Pojazdy - pływające do przewozu ładunków (towarów) 13.03 

Pojazdy - pływające do przewozu osób 13.04 

Pojazdy - pływające służące do połowu (rybackie) 13.05 



 
 

Pojazdy - statki powietrzne do przewozu ładunków (towarów) 13.06 

Pojazdy - statki powietrzne do przewozu osób 13.07 

Inne pojazdy, niewymienione w tej grupie 13.99 

Materiały, przedmioty, wyroby, części maszyn lub pojazdów, resztki, pył 

Materiały budowlane - duże i małe (prefabrykowane powłoki budowlane, oszalowania, dźwigary, belki, 
cegły, płytki itp.) 14.01 

Części maszyn, części pojazdów (podwozie, skrzynia korbowa, dźwignie, koła itp.) 14.02 

Materiały lub elementy obrabiane (w tym ich fragmenty i odłamki) oraz fragmenty, części i podzespoły 
obrabiarek, maszyn i urządzeń 14.03 

Elementy montażowe (np. nakrętki, nity, kołki, śruby, gwoździe itp.) 14.04 

Cząstki, pył, odłamki, drzazgi, gruz i inny rozdrobniony materiał odpadowy 14.05 

Produkty gospodarstwa rolnego (w tym nasiona, słoma, inne produkty rolnicze) 14.06 

Produkty stosowane w uprawie i hodowli (włączając nawóz, paszę dla zwierząt) 14.07 

Przechowywane wyroby - włączając przedmioty i opakowania na obszarach magazynowania 14.08 

Przechowywane wyroby - w rolkach, zwojach 14.09 

Ładunki - przemieszczane przez zmechanizowane urządzenia transportujące, przenośniki 14.10 

Ładunki - zawieszone na urządzeniach podnoszących, dźwignicach 14.11 

Ładunki - przemieszczane ręcznie 14.12 

Inne materiały, przedmioty, wyroby, części maszyn, pojazdów, niewymienione w tej grupie 14.99 

Substancje chemiczne, promieniotwórcze, wybuchowe, biologiczne 

Substancje - żrące, powodujące korozję (stałe, ciekłe lub gazowe) 15.01 

Substancje - szkodliwe, toksyczne (stałe, ciekłe lub gazowe) 15.02 

Substancje - łatwopalne (stałe, ciekłe lub gazowe) 15.03 

Substancje - wybuchowe, łatwo wchodzące w reakcje (stałe, ciekłe lub gazowe) 15.04 

Gazy, pary biologicznie obojętne, duszące 15.05 

Substancje - promieniotwórcze 15.06 

Substancje lub materiały biologiczne 15.07 

Substancje lub materiały obojętne, stałe lub ciekłe (woda, napoje) 15.08 

Inne substancje, niewymienione w tej grupie 15.99 

Urządzenia i wyposażenie związane z bezpieczeństwem 

Urządzenia ochronne i zabezpieczające do maszyn 16.01 

Środki ochrony indywidualnej 16.02 



 
 

Urządzenia i sprzęt stosowany w przypadku awarii 16.03 

Inne urządzenia i wyposażenie, niewymienione w tej grupie 16.99 

Elementy, wyposażenie biura i gospodarstwa domowego, rzeczy osobiste, odzież, sprzęt sportowy, broń 

Meble 17.01 

Sprzęt komputerowy, biurowy - do komunikowania się 17.02 

Sprzęt lub urządzenia do nauki, pisania, rysowania (w tym powiększalniki itp.) 17.03 

Sprzęt i przedmioty sportowe (w tym do gier) 17.04 

Broń 17.05 

Rzeczy osobiste, odzież 17.06 

Instrumenty muzyczne 17.07 

Urządzenia i przedmioty gospodarstwa domowego (używane zawodowo) 17.08 

Inne wyposażenie i sprzęt, niewymienione w tej grupie 17.99 

Ludzie i inne organizmy żywe 

Rośliny (drzewa, uprawy rolne itp.) 18.01 

Zwierzęta - domowe, hodowlane 18.02 

Zwierzęta - inne (zwierzęta dzikie, owady, węże) 18.03 

Mikroorganizmy 18.04 

Wirusy (zakaźne czynniki wirusowe) 18.05 

Ludzie 18.06 

Inne, niewymienione organizmy żywe w tej grupie 18.99 

Odpady 

Odpady - z surowców, produktów, materiałów, przedmiotów 19.01 

Odpady - z chemikaliów 19.02 

Odpady - z substancji biologicznych, roślin, zwierząt 19.03 

Inne, niewymienione odpady w tej grupie 19.99 

Zjawiska fizyczne i elementy środowiska naturalnego 

Zjawiska fizyczne - hałas, promieniowanie naturalne, łuk świetlny, ciśnienie atmosferyczne (spadek 
lub wzrost) 20.01 

Elementy środowiska naturalnego i zjawiska atmosferyczne (włączając zbiorniki wodne, błoto, deszcz, 
grad, śnieg, lód, wiatr itp.) 20.02 

Klęski żywiołowe powstałe na skutek działania sił natury (fale powodziowe, trzęsienie ziemi, ogień, 
pożar) 20.03 



 
 

Inne zjawiska fizyczne, niewymienione w tej grupie 20.99 

Inny czynnik materialny, niewymieniony w klasyfikacji 99.00 

Pozycja 27. Przyczyny wypadku są to wszelkie braki i nieprawidłowości, które bezpośrednio lub pośrednio 
przyczyniły się do powstania wypadku, związane z czynnikami materialnymi (technicznymi), z ogólną organizacją 
pracy w zakładzie lub organizacją stanowiska pracy lub związane z pracownikiem. 
Przyczyny wypadku - klasyfikacja i oznaczenia kodowe 

Przyczyny wypadku Kod 

Wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego 

Wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia 1001 

Niewłaściwa struktura przestrzenna czynnika materialnego 1002 

Nieodpowiednia wytrzymałość czynnika materialnego 1003 

Niewłaściwa stateczność czynnika materialnego 1004 

Brak lub niewłaściwe środki ochrony zbiorowej lub urządzenia zabezpieczające 1005 

Niewłaściwe elementy sterownicze 1006 

Brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń 1007 

Niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw 1008 

Brak lub niewłaściwe rozwiązania techniczne urządzenia zatrzymania awaryjnego 1009 

Nieprawidłowości projektowo-konstrukcyjne środków ochrony indywidualnej 1010 

Inne, niewymienione nieprawidłowości projektowo-konstrukcyjne 1099 

Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego 

Zastosowanie materiałów zastępczych w produkcji czynnika materialnego 1101 

Niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych 1102 

Inne, niewymienione nieprawidłowości wykonania czynnika materialnego 1199 

Wady materiałowe czynnika materialnego 

Ukryte wady materiałowe czynnika materialnego 1201 

Inne, niewymienione wady materiałowe 1299 

Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego 

Nadmierna eksploatacja czynnika materialnego 1301 

Niedostateczna konserwacja czynnika materialnego 1302 

Niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego 1303 

Inne, niewymienione nieprawidłowości związane z eksploatacją czynnika materialnego 1399 

Niewłaściwa organizacja pracy 

Nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań (powodujący nadmierne obciążenie pracą, zbyt 
krótkie terminy wykonywania zadania, monotonię itp.) 1401 



 
 

Niewłaściwe polecenia przełożonych lub osób sprawujących nadzór (z powodu niewystarczających 
kompetencji lub braku wiedzy) 1402 

Brak nadzoru 1403 

Niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych (brak ustalonych zasad współpracy 
z innymi pracownikami lub osobami spoza przedsiębiorstwa) 1404 

Wykonywanie, z polecenia przełożonych lub osób sprawujących nadzór, prac niewchodzących w zakres 
obowiązków pracownika 1405 

Brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym 1406 

Dopuszczenie pracownika do pracy z czynnikiem materialnym o niewłaściwym stanie technicznym 
spowodowanym brakiem konserwacji, przeglądów lub niedostosowaniem do wymagań bezpieczeństwa 1407 

Tolerowanie przez przełożonych lub osoby sprawujące nadzór łamania przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 1408 

Niedostateczne przygotowanie zawodowe pracownika 1409 

Brak lub niewłaściwe szkolenia bhp (instruktaż ogólny i stanowiskowy) 1410 

Brak lub niewłaściwy instruktaż w przypadku wprowadzenia zmian na stanowisku pracy 1411 

Stosowanie niewłaściwej technologii w procesie pracy 1412 

Dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lekarskimi lub bez badań lekarskich 1413 

Wykonywanie pracy w zbyt małej obsadzie osobowej 1414 

Wykonywanie prac pomimo niewłaściwego zaopatrzenia w narzędzia, surowce 
(nieodpowiednie wyposażenie pracownika) 1415 

Brak lub niewłaściwe procedury i instrukcje bezpiecznej realizacji zadań 1416 

Brak lub nieprawidłowo zrealizowane działania korygujące, sformułowane 
w wyniku badania wcześniejszych wypadków przy pracy (niepodjęcie działań zapobiegających 
powtórnemu wystąpieniu zbliżonego zdarzenia) 1417 

Inne, niewymienione nieprawidłowości związane z organizacją pracy 1499 

Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy 

Niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy 1501 

Nieodpowiednie przejścia i dojścia (zbyt wąskie, niedostosowane do ruchu, bez sygnalizacji zagrożeń), 
brak odpowiednich ostrzeżeń o niebezpieczeństwie, zagrożeniu 1502 

Nieodpowiednie rozmieszczenie, składowanie lub umocowanie przedmiotów pracy (czynnika 
materialnego, surowców, półproduktów, produktów itp.) 1503 

Nieusunięcie zbędnych przedmiotów, substancji lub energii (odpadów, opakowań, resztek substancji, 
niewyłączenie zasilania itp.) 1504 

Brak lub niewłaściwy dobór środków ochrony indywidualnej 1505 

Inne, niewymienione nieprawidłowości organizacji stanowiska pracy 1599 

Niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika 

Używanie nieodpowiedniego do danej pracy czynnika materialnego 1601 

Wykonywanie pracy ręcznie zamiast przy użyciu czynnika materialnego 1602 

Użycie czynnika materialnego podczas przebywania osób w strefie zagrożenia 1603 



 
 

Niewłaściwe zabezpieczenie czynnika materialnego (niezaciągnięcie hamulca na postoju itp.) 1604 

Udostępnienie przez pracownika czynnika materialnego osobie nieupoważnionej 1605 

Użycie czynnika materialnego niezgodnie z jego przeznaczeniem 1606 

Niewłaściwe uchwycenie, trzymanie czynnika materialnego 1607 

Wadliwe zainstalowanie, zamocowanie, zawieszenie czynnika materialnego przez pracownika 1608 

Inne, niewymienione nieprawidłowości w posługiwaniu się czynnikiem materialnym 1699 

Nieużywanie lub używanie w nieprawidłowy sposób sprzętu ochronnego przez pracownika 

Nieużywanie lub używanie w nieprawidłowy sposób środków ochrony indywidualnej przez pracownika 1701 

Nieużywanie lub używanie w nieprawidłowy sposób środków ochrony zbiorowej przez pracownika (np. 
przechodzenie, omijanie lub wyłączanie osłon stałych 
i ruchomych lub innych ograniczających i zabezpieczających środków ochrony zbiorowej) 1702 

Nieużywanie lub używanie w nieprawidłowy sposób innych niewymienionych sprzętów ochronnych 
przez pracownika 1799 

Niestosowanie się do poleceń oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

Wykonywanie pracy niewchodzącej w zakres obowiązków pracownika 
(bez polecenia) 1801 

Przechodzenie, przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach niedozwolonych 1802 

Wejście, wjechanie na obszar zagrożony bez upewnienia się, czy nie ma niebezpieczeństwa 1803 

Wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia (niewyłączenie maszyny, napięcia itp.) 1804 

Zbyt szybka jazda 1805 

Niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia 1806 

Żarty, bójki 1807 

Inne niewłaściwe zachowanie się pracownika 1899 

Stan psychofizyczny pracownika, niezapewniający bezpiecznego wykonywania pracy spowodowany 

Nagłym zachorowaniem, niedyspozycją fizyczną 1901 

Przewlekłą lub ostrą chorobą psychiczną 1902 

Zmęczeniem 1903 

Zdenerwowaniem 1904 

Spożyciem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych 1905 

Innymi przyczynami związanymi ze stanem psychofizycznym pracownika 1999 

Nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane 

Nieznajomością zagrożenia 2001 

Nieznajomością przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 2002 

Lekceważeniem zagrożenia (brawura, ryzykanctwo) 2003 

Lekceważeniem poleceń przełożonych (podejmowanie niebezpiecznych zachowań lub działań 
sprzecznych z poleceniami lub instrukcjami przełożonych) 2004 



 
 

Niezachowaniem wzmożonej ostrożności wymaganej w chwili wykonywania prac 
o zwiększonym zagrożeniu lub w utrudnionych warunkach 2005 

Niewłaściwym tempem pracy 2006 

Brakiem doświadczenia 2007 

Innymi przyczynami związanymi z zachowaniem się pracownika 2099 

Zdarzenie niezależne od pracodawcy lub pracownika, działanie osób trzecich lub zwierząt 

Zdarzenie niezależne od pracodawcy lub pracownika, działanie osób trzecich lub zwierząt 3000 

Inne przyczyny, niewymienione w klasyfikacji 9099 

Wypełnioną część II, uzupełniającą, statystycznej karty wypadku przy pracy pracodawca przekazuje nie później 
niż z upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego lub od dnia sporządzenia karty 
wypadku, podając całkowitą ilość dni zasiłku chorobowego związanego z tym wypadkiem (bez świadczenia 
rehabilitacyjnego). 
Pozycja 28. Rzeczywiste skutki wypadku (znane w momencie wypełniania części II statystycznej karty wypadku 
przy pracy Z-KW). 
Pozycja 29. Liczba dni niezdolności do pracy (znana w momencie wypełniania części II statystycznej karty 
wypadku przy pracy Z-KW) jest to całkowita liczba dni zasiłku chorobowego związanego z wypadkiem przy pracy 
osoby poszkodowanej (bez świadczenia rehabilitacyjnego). 

4. WYPADEK W DRODZE DO PRACY LUB Z PRACY 

OBWIESZCZENIE 
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 30 kwietnia 2013 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

szczegółowych 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 
Tekst pierwotny 
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do 
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 
2002 r. w sprawie szczegółowych 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 (Dz. U. Nr 237, poz. 2015), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
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 (Dz. U. poz. 
482). 
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych 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 (Dz. U. poz. 482), który stanowi: 

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”. 
Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz 

Załącznik 2. [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych 
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] 
Załącznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 30 kwietnia 2013 r. (poz. 924) 
ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) 
z dnia 24 grudnia 2002 r. 



 
 

w sprawie szczegółowych 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 
Na podstawie art. 57b ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 
§ 1. Ubezpieczony, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, zwany dalej „poszkodowanym”, 
zawiadamia niezwłocznie lub po ustaniu przeszkód uniemożliwiających niezwłoczne zawiadomienie o wypadku 
pracodawcę lub podmiot określony w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. 
zm.3)). 
§ 2. Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy następuje na podstawie: 
1) oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności 
zdarzenia; 
2) informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub 
udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy; 
3) ustaleń sporządzającego kartę. 
§ 3. 1. Ustalenie okoliczności wypadku w drodze do pracy lub z pracy jest dokonywane w karcie wypadku w 
drodze do pracy lub z pracy. 
2. Wzór karty wypadku stanowi załącznik do rozporządzenia. 
§ 4. Kartę wypadku, o której mowa w § 3, pracodawca i podmiot określony w § 1 sporządzają po ustaleniu 
okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, 
w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje 
się w dokumentacji powypadkowej. 
§ 5. Odmowa uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy wymaga uzasadnienia. 
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 24 grudnia 2002 r.4) 

WZÓR – KARTA WYPADKU W DRODZE DO PRACY LUB Z PRACY 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

5.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PUBLICZNYCH/NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH I 

PLACÓWKACH 

 
OBWIESZCZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) 
z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

Tekst pierwotny 
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69), z 
uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1130); 
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1408); 
3) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 968); 
4) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 2140). 
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje: 
1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1130), 
które stanowią: 
„§ 2. Przepis § 4a rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia stosuje się od dnia 1 września 
2009 r. do uczniów klas, w których realizuje się podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w 
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, 
poz. 17). 
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.”; 
2) § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1408), 
który stanowi: 
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.”; 
3) § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 968), który 
stanowi: 
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.”; 
4) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 
poz. 2140), które stanowią: 
„§ 2. Dyrektorzy szkół i placówek, w terminie do dnia 1 marca 2019 r.: 
1) dostosują długość i organizację przerw międzylekcyjnych do wymagań określonych w § 14 ust. 3 
rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem; 
2) zapewnią przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. 
Minister Edukacji Narodowej: D. Piontkowski 

 
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 
ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268). 
Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach] 
Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 28 maja 2020 r. (poz. 1166) 



 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) 
z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
Na podstawie art. 95a2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 
2197) zarządza się, co następuje: 
Rozdział 1 
Przepisy ogólne 
§ 1. Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o „dyrektorze”, rozumie się przez to dyrektora szkoły lub 
placówki. 
§ 2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i 
higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami 
należącymi do tych jednostek. 
§ 2a.3) 1. Dyrektor albo upoważniona przez niego osoba prowadzi rejestr wyjść grupowych uczniów, z wyjątkiem 
wycieczek, o których mowa odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz w przepisach wydanych na podstawie 
art. 22 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera: datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub program 
wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę uczniów oraz podpisy opiekunów i 
dyrektora. 
§ 3. 1.4) Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków 
korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 
oraz określa kierunki ich poprawy. 
2. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor 
przekazuje organowi prowadzącemu. 
§ 4.5) Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia: 
1) równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 
2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; 
3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia. 
§ 4a.6) Dyrektor zapewnia uczniom w szkole lub placówce miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów 
szkolnych. 
§ 5. 1. Plan ewakuacji szkoły lub placówki umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do 
niego dostęp. 
2. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały. 
§ 6. 1. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły lub placówki przeprowadza się pod 
nieobecność w tych pomieszczeniach osób, którym szkoła lub placówka zapewniają opiekę. 
2. Zajęcia poza pomieszczeniami szkoły lub placówki nie mogą odbywać się w tych miejscach, w których 
prowadzone są prace wymienione w ust. 1. 
3.7) W przypadku konieczności przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych w czasie 
funkcjonowania szkoły lub placówki prace te organizuje się w sposób nienarażający osób pozostających pod 
opieką szkoły lub placówki na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych prac oraz z 
zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 
4.7) Miejsca prowadzenia prac, o których mowa w ust. 1 i 3, należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieuprawnionych, w szczególności uczniów. 
§ 7. 1. Teren szkoły i placówki ogradza się. 
2. Na terenie szkoły i placówki zapewnia się: 
1) właściwe oświetlenie; 
2) równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk; 
3) instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej. 
3. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły lub placówki zakrywa się odpowiednimi 
pokrywami lub trwale zabezpiecza w inny sposób. 
4. Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren szkoły i placówki zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający 
bezpośrednie wyjście na jezdnię. W miarę możliwości szlaki komunikacyjne kieruje się na ulicę o najmniejszym 
natężeniu ruchu. 
5.8) Przejścia na terenie szkoły lub placówki oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz zabezpiecza przed poślizgiem. 
§ 8.9) 1. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnia się ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny 
osobistej. 
2. Urządzenia sanitarnohigieniczne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej. 



 
 

§ 9. 1. W pomieszczeniach szkoły i placówki zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. 
2. Sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki, dostosowuje się do wymagań 
ergonomii. 
3. Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty. 
§ 10. 1. Kuchnie i jadalnie utrzymuje się w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym 
zapewniającym bezpieczne używanie. 
2. Gorące posiłki są spożywane wyłącznie w jadalniach lub innych pomieszczeniach wydzielonych w tym celu. 
3.10) Jadalnie lub inne pomieszczenia, o których mowa w ust. 2, umożliwiają bezpieczne i higieniczne spożycie 
posiłków. 
§ 11. W razie braku sieci wodociągowej, w szkole i placówce zapewnia się inne źródło wody spełniającej 
wymagania dla wody zdatnej do picia. 
§ 12. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby 
także w czasie zajęć. 
§ 13. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby. 
§ 14. 1. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. 
2. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom przebywanie w czasie przerw w 
zajęciach na świeżym powietrzu. 
3.11) Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego: 
1) ustala długość przerw międzylekcyjnych; 
2) organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki. 
§ 15. Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym, są 
odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich dostępem. 
§ 16. 1. Schody wyposaża się w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem się po 
nich. Stopnie schodów nie mogą być śliskie. 
2. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się siatką lub w inny skuteczny sposób. 
§ 17. 1. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18°C. 
2. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ust. 1, dyrektor zawiesza zajęcia na czas 
oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący. 
§ 18.12) 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy na 
danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z utrudnieniem w: 
1) dotarciu ucznia do szkoły lub placówki lub powrotem ze szkoły lub placówki lub 
2) organizacji zajęć w szkole lub placówce 
– w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych. 
2. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli: 
1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie 
zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; 
2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. 
3.13) O zawieszeniu zajęć, o którym mowa w ust. 1 i 2, odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają 
organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
§ 19. 1. Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się 
w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć. 
2. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza 
się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły lub placówki. 
§ 20.14) Pomieszczenia szkoły i placówki, w szczególności pokój nauczycielski, laboratoria, pracownie, świetlicę, 
warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu (bursy) oraz kuchnię, 
wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o 
zasadach udzielania tej pomocy. 
§ 21.15) Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
§ 22. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w 
odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu 
właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy. 
Rozdział 2 
Warsztaty, laboratoria, pracownie oraz stanowiska praktycznej nauki zawodu 
§ 23. 1. Maszyny i inne urządzenia techniczne utrzymuje się w stanie zapewniającym pełną sprawność działania 
oraz bezpieczeństwo pracy i nauki. 
2. Urządzenia techniczne wyposaża się w zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem substancji 
szkodliwych dla zdrowia, porażeniem prądem elektrycznym, szkodliwymi wstrząsami, nadmiernym hałasem, 
działaniem wibracji lub promieniowaniem. 



 
 

3. Urządzenia techniczne niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie oznacza się w sposób wyraźny i 
zabezpiecza przed ich uruchomieniem. 
§ 24. 1. Stanowiska pracy dostosowuje się do warunków antropometrycznych uczniów. 
2. Jeżeli ze stanowisk pracy korzystają osoby niepełnosprawne, dostosowuje się je do potrzeb wynikających z ich 
niepełnosprawności. 
§ 25. Przy maszynach i innych urządzeniach technicznych lub w ich pobliżu wywiesza się w widocznym miejscu 
instrukcję bezpiecznej obsługi. 
§ 26. W warsztacie, laboratorium i pracowni wywiesza się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulamin 
określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 
§ 27. 1. Przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w warsztatach, 
laboratoriach i pracowniach, uczniów zaznajamia się z zasadami i metodami pracy zapewniającymi 
bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. 
2. Rozpoczęcie zajęć, o których mowa w ust. 1, może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez 
prowadzącego zajęcia, że stan maszyn i innych urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a 
także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów. 
§ 28. Uczniów pracujących w warsztatach, laboratoriach i pracowniach szkolnych w celu zabezpieczenia przed 
działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników, a także ze względu na wymagania 
sanitarnohigieniczne, zaopatruje się w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. 
§ 29.16) 1. Substancje chemiczne i ich mieszaniny należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach 
zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, opatrzonych etykietami zawierającymi nazwę substancji 
chemicznej lub mieszaniny tych substancji oraz informującymi o ich niebezpiecznym lub szkodliwym dla zdrowia 
działaniu. 
2. Substancje chemiczne niebezpieczne i mieszaniny niebezpieczne – w rozumieniu przepisów o substancjach 
chemicznych i ich mieszaninach – należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach specjalnie 
przystosowanych do tego celu. 
3. Dyrektor zapewnia udostępnienie kart charakterystyk substancji chemicznych niebezpiecznych i mieszanin 
niebezpiecznych, zgromadzonych w szkole lub placówce, osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych 
substancji i mieszanin. 
4. Prowadzący zajęcia zapoznaje uczniów z kartami charakterystyk substancji chemicznych niebezpiecznych i 
mieszanin niebezpiecznych wykorzystywanych podczas zajęć oraz umieszcza te karty w łatwo dostępnym 
miejscu. 
Rozdział 3 
Wychowanie fizyczne, sport i turystyka 
§ 30. W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę lub placówkę uczniowie nie mogą pozostawać 
bez opieki osób do tego upoważnionych. 
§ 31. 1. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i 
wydolności ćwiczących. 
2. Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania 
planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców (opiekunów). 
3. Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo 
ćwiczących. 
4. Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla 
zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe. 
5. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami. 
6. W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw 
umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu 
sportowego. 
7. Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń 
oraz uczestniczenia w grach i zabawach. 
§ 32. 1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę opiekunów oraz 
sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i 
ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i 
wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać. 
2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek. 
§ 33. 1. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, 
w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. 
2. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 



 
 

§ 34. 1. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego 
przebywania nad wodą. 
2. Osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie kąpielisk i 
pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, 
pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. 
3. Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i 
przystosowanych. 
4. Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór 
opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły lub placówki. 
§ 35. 1. Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek, wyposaża się w sprzęt ratunkowy. 
2. Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz posługiwania się 
wyposażeniem ratunkowym. 
§ 36. Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów. 
§ 37. Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach 
wodnych. 
§ 38.17) 1. Strzelnice organizowane w szkołach lub placówkach muszą spełniać warunki określone w ustawie z 
dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955). 
2. Regulamin strzelnicy, o której mowa w ust. 1, opracowuje się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. 
3. Przed przystąpieniem do strzelania z broni sportowej uczniów zaznajamia się z zasadami korzystania ze 
strzelnicy i bezpiecznego obchodzenia się z bronią. 
4. Zajęcia na strzelnicy może prowadzić osoba spełniająca warunki, o których mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. 
§ 39. Niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką szkoły lub placówki sprzętu, którego 
użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia, w tym dysku, kuli, młota, oszczepu, łuku, szpady, 
sportowej broni strzeleckiej – jeżeli szkoła nie ma możliwości zapewnienia warunków bezpiecznego korzystania 
z tego sprzętu. 
Rozdział 4 
Wypadki osób pozostających pod opieką szkoły i placówki 
§ 40. Pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia 
poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości 
udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. 
§ 41. 1. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: 
1) rodziców (opiekunów) poszkodowanego; 
2) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy; 
3) społecznego inspektora pracy; 
4) organ prowadzący szkołę lub placówkę; 
5) radę rodziców. 
2.18) O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny. 
3. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora 
sanitarnego. 
4. Zawiadomień, o których mowa w ust. 1–3, dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły 
lub placówki. 
§ 42. 1. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej „zespołem”, dyrektor zabezpiecza 
miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych. 
2. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, wykonuje je 
upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły lub placówki. 
§ 43. 1. Członków zespołu powołuje dyrektor. 
2. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół 
powypadkowy. 
3. Wzór protokołu powypadkowego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 
4. W skład zespołu wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. 
5. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z osób, o której mowa w 
ust. 4, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika szkoły lub placówki przeszkolonego w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 



 
 

6. Jeżeli w składzie zespołu nie mogą uczestniczyć ani pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy ani 
społeczny inspektor pracy, w skład zespołu wchodzi dyrektor oraz pracownik szkoły lub placówki przeszkolony w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
7.18) W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny lub rady rodziców. 
8. Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – społeczny 
inspektor pracy. Jeżeli w zespole nie uczestniczy ani pracownik służby bhp ani społeczny inspektor pracy, 
przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły lub placówki wyznacza dyrektor. 
9. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek zespołu, który nie 
zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole 
powypadkowym. 
§ 44. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im 
prawach w toku postępowania powypadkowego. 
§ 44a.19) 1. Protokół powypadkowy należy sporządzić w terminie 21 dni od dnia zakończenia postępowania 
powypadkowego i niezwłocznie doręczyć osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami tego 
postępowania. 
2. W uzasadnionych przypadkach protokół powypadkowy może być sporządzony w późniejszym terminie. 
§ 45. 1. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się: 
1) poszkodowanego pełnoletniego; 
2) rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego. 
2. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami postępowania 
powypadkowego zaznajamia się jego rodziców (opiekunów). 
§ 46. 1. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami 
postępowania powypadkowego. 
2. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole lub placówce. 
3.18) Organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny protokół powypadkowy doręcza 
się na ich wniosek. 
§ 47. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor. 
§ 48. 1. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, o których mowa w § 46 ust. 1, mogą 
złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu. 
2. Zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu. 
3. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący. 
4. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: 
1) niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego; 
2) sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym. 
§ 49. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę lub placówkę może: 
1) zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych 
czynności dowodowych; 
2) powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego. 
§ 50. 1. Rejestr wypadków prowadzi dyrektor. 
2. Wzór rejestru wypadków jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 
§ 51. Dyrektor omawia z pracownikami szkoły lub placówki okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki 
niezbędne do zapobieżenia im. 
§ 52. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. 
Rozdział 5 
Przepisy końcowe 
§ 53. Szkoły i placówki niepubliczne dostosują swoją działalność do wymogów określonych w § 7 ust. 1, § 9 
ust. 2, § 10 ust. 2, § 20 i § 21 w terminie do dnia 31 sierpnia 2003 r. 
§ 54. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia20). 
Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 31 grudnia 2002 r. 
Załącznik nr 1 
WZÓR – PROTOKÓŁ POWYPADKOWY 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

Załącznik nr 2 

WZÓR – REJESTR WYPADKÓW 

 

 
1) Obecnie działem administracji rządowej – oświata i wychowanie kieruje Minister Edukacji Narodowej, na 
podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268). 
2) Uchylony przez art. 15 pkt 134 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 1 września 2017 r.; na postawie 
art. 365 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe dotychczasowe 



 
 

przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.) w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc oraz mogą być zmieniane na 
podstawie tych przepisów do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 125 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910). 
3) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach (Dz. U. poz. 2140), które weszło w życie z dniem 29 listopada 2018 r. 
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach (Dz. U. poz. 1130), które weszło w życie z dniem 1 września 2009 r. 
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. 
6) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 
rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. 
7) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. 
8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. 
9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach (Dz. U. poz. 1408), które weszło w życie z dniem 1 września 2011 r. 
10) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. 
11) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. 
12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach (Dz. U. poz. 968), które weszło w życie z dniem 1 września 2011 r. 
13) Dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. 
14) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. 
15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. 
16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. 
17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. 
18) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 12 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. 
19) Dodany przez § 1 pkt 13 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. 
20) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22 stycznia 2003 r. 
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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. 



 
 

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

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

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 : 

    ynjokops,  ywoson    , ynawotycskedop  ,ycąinelpes  , ynlowop  ,ywilparhc  , ikbyzs,  ikobęłg    , yhcic,iksin  
ęis 

Spróbuj przypomnieć sobie – czy w tle rozmowy było słychać inne odgłosy – zaznacz je! 
   eworuib  ,   ikyrbaf ,udałkaz  ,  ewocrowd,   bóso hcynni ysołg    ,aidar ,unofagem,    ,yzrelat ,wócćutzs kęzrb

szkła,  muzyki,  zwierząt , dobra słyszalność , połączenie lokalne,  połączenie zamiejscowe , zakłócenia 
zkła,  muzyki,  zwierząt , dobra słyszalność , połączenie lokalne,  połączenie zamiejscowe , zakłócenia 
na linii , uliczne,  tramwaju , inne Język rozmówcy był według Ciebie – zaznacz ? 

    ynlarutluk  ,  ynragluw  ,  yłaimuzorzein  ,  ynlanoiger ,yworawg    ,  ynargan    ,  enatyzcdo einezsołgz    ,  ytorwz
enzcyzęjocbo ,  owozcezr ,einnyłp łiwóm   ,enni  

Ocena wieku – na podstawie głosu rozmówcy – zaznacz ? 
  ycęiceizd   ,yzcńeizdołm   ,yłazrjod , yzcrats  

 
   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) Nie otwierać przesyłki! 
b) Umieścić przesyłkę w szczelnym worku plastikowym, szczelnie zamknąć. 
c) Worek umieścić w drugim plastikowym worku, szczelnie zamknąć. 
d) Paczki nie przemieszczać. Pozostawić ja na miejscu. 
e) 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:      Zatwierdził: 
       ................................        .................................. 
 
 
................................, dnia............................... 



 
 

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

 
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)            (pieczęć i podpis Dyrektora) 
* niepotrzebne skreślić 



 
 

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. Nazwa: adres szkoły: 
2. Data poprzedniej kontroli: 
3. Zalecenia pokontrolne: 
4. 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: .................................................................................................. 
  



 
 

13.  CZĘSTOTLIWOŚĆ I CZAS TRWANIA SZKOLENIA OKRESOWEGO DLA 

POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRACOWNIKÓW  

w .................................................................... 

 

Lp. Stanowisko 
forma 

szkolenia 

Czas 
trwania 

/minimum/ 

Częstotliw
ość 

/minimum
/ 

Pierwsze 
szkolenie 

/okres rozpoczęcia 
pracy/ 

1. 
Pracodawca i inne 
osoby kierujące 
pracownikami 

Kurs, seminarium, 
samokształcenie 

kierowane 
16 h* 5 lat 6 miesięcy 

2. 
Pracownik służby bhp, 

osoba wykonująca 
zadania służby bhp 

Kurs, seminarium, 
samokształcenie 

kierowane 

32 h w tym  
4 h 

ćwiczeń* 
5 lat 12 miesięcy 

3. 
Pracownik 

dydaktyczny 

Kurs, seminarium, 
samokształcenie 

kierowane 
8 h* 5 lat 12 miesięcy 

4. 
Pracownicy 

administracyjno-
biurowi 

Kurs, seminarium, 
samokształcenie 

kierowane 
8 h* 6 lat 12 miesięcy 

5. Pracownicy obsługi Instruktaż 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 Termin realizacji Uwagi o wykonaniu 

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

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. Temat/obszar: ............................................................................................ 
2. 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% 

    

   %100x
lywnikówszkoilośćpraco

cykówprzyprailośćwypad
 

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

   %100x
ówszkolyilośćuczni

wdkówucznióilkośćwypa
 

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

   
%100

ilo
x

dlowoonychprawizekwyposaziloślośćap

wszkoleśćapteczek

 

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

   
%100

ilo

ilo
x

acjianychewakuśćzaplanow

akuacjiadzonychewśćprzeprow

 

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

   %100x
zeglądównowanychprilośćzapla

whprzegladórowadzonycilośćprzep
 

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

   100
rminamizgodniezteiloscbadan

lekarskichanychbadaniloscwykon
x  

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

   100
,

x
przyjętychwnikównowoilośćpraco

awstępneliszkoleniktórzyodbywnikówilośćpraco
 

 



 

 

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

   100x
ierwszychilośćklasp

ychrzeszkolonierwszychpilośćklasp
 

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

 
16.  SPRAWOZDANIE Z PRAKTYCZNEGO SPRAWDZENIA ORGANIZACJI I 

WARUNKÓW EWAKUACJI 

 
I. 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). 

II. 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) 
 

III. 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 

 
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: 

IV. 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: .......................................    Data: ................................. 
Podpis:....................................    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, 



 

 

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. 

4. 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. 

5. 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) chronienia życia i zdrowia własnego oraz innych, 
2) przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia innych, 
3) stosowanie się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób, 
4) dbanie o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd, 
5) właściwego zachowania podczas lekcji i przerw, 
6) pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku, 
7) dbanie o powierzony sprzęt i pomoce naukowe, 
8) przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwu i niszczeniu 

majątku szkolnego, 
9) przebywania podczas zajęć lekcyjnych tylko na terenie szkoły, w określonej sali pod opieką 

nauczyciela, 
10) wyłączenia telefonów komórkowych podczas trwania lekcji, 
11) punktualnego i systematycznego uczęszczania na lekcje, 
12) systematycznego przygotowywania się do lekcji, aktywnego udziału w lekcjach i 

przestrzegania ustalonych zasad porządkowych (i kontraktów), 
13) uzupełniania braków wynikających z absencji, 
14) osiągania postępów w nauce na miarę swoich możliwości, 
15) noszenia skromnego i czystego ubioru, odpowiedniego obuwia i identyfikatorów, 
16) 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) Uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących i uczniów dyżurnych. 
2) Nie wolno: otwierać okien na korytarzach i w toaletach, biegać po schodach, korytarzach i 

siadać na parapetach okiennych. 
3) Uczniowie przebywają na piętrze, na którym odbywały się lub aktualnie odbywają ich zajęcia. 
4) Teczki uczniów mają być ustawione równo przy ścianie. 
5) Uczniowie schodzący do sklepiku szkolnego lub stołówki zobowiązani są do powrotu na 

właściwe piętro natychmiast po sygnale dzwonka na lekcję. 
6) Na dźwięk dzwonka uczniowie ustawiają się przed pracowniami. 
7) Bez zezwolenia nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurującego nie wolno przebywać w 

pracowniach. 
8) Zabronione są zabawy, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. 
9) Nie wolno wychodzić poza teren budynku szkolnego bez wiedzy i zgody nauczyciela – 

wychowawcy. 
10) 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. 

11) W toaletach i na korytarzach należy zachowywać czystość. Opakowania po zakupach w 
sklepiku należy wyrzucać do koszy. 

12) W toaletach nie wolno: 
– jeść posiłków, 
– palić papierosów, 
– uzupełniać zeszytów, 
– załatwiać żadnych spraw poza kwestiami higieny i potrzeb fizjologicznych. 

13) Za złamanie regulaminu grożą kary przewidziane w Statucie Szkoły i odnośnych procedurach. 
14) Od nałożonej kary można się odwołać do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy 

klasy. 
 
 
  Opracował:      Zatwierdził: 
       ..........................................                              ........................................... 
 
 
................................dnia, ................................... 



 

 

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

 



 

 

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, 



 

 

– 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. 

C) 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:      Zatwierdził: 
 .....................................    ...................................... 
 
 
.................................., dnia .............................. 
 

 
 
 
 



 

 

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) 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. 

3) Pedagog szkolny przeprowadza z uczniami rozmowę i ustala konsekwencje zachowania, w 
zależności od popełnionego wykroczenia. 

4) Jeżeli uczeń w sposób poważny naruszył zasady obowiązujące w szkole, wychowawca na 
wniosek pedagoga powiadamia rodziców ucznia o jego zachowaniu. 

5) Jeżeli uczeń w rażący sposób złamał zasady, pedagog powiadamia dyrektora szkoły i wzywa 
rodziców do natychmiastowego przybycia do szkoły. 

6) 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 
5. Dokumenty 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. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 



 

 

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 praw-
dopodobieństwo 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-N-
18002:2011 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. 

 

 

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. 

Szacowanie ryzyka zawodowego w skali trójstopniowej 
Prawdopodobieństwo Ciężkość następstw 

 Mała Średnia Duża 

Mało prawdopodobne Małe Małe Średnie 

 1 1 2 
Prawdopodobne Małe Średnie Duże 

 1 2 3 
Wysoce prawdopodobne Średnie Duże Duże 

 2 3 3 

Szacowanie ryzyka zawodowego w skali pięciostopniowej 
Prawdopodobieństwo Ciężkość następstw 

 Mała Średnia Duża 

Mało prawdopodobne Bardzo małe Małe Średnie 

 1 2 3 
Prawdopodobne Małe Średnie Duże 

 2 3 4 
Wysoce prawdopodobne Średnie Duże Bardzo duże 

 3 4 5 



 

 
 

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 za-
stosowanych 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 

 
SPIS TREŚCI 

 
1. Postanowienia ogólne  

2. System kancelaryjny w  

3. Czynności kancelaryjne w . 

4. Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych 

5. Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności lub jego reorganizacji 

6. Załączniki do instrukcji kancelaryjnej: 

6.1. Rejestr przesyłek wpływających 

6.2. Wzór pieczęci wpływu 

6.3. Wzór spisu spraw 

6.4. Wzór blankietu korespondencyjnego z logo 

6.5. Wzór blankietu korespondencyjnego z pieczęcią firmową 

6.6. Rejestr przesyłek wychodzących 

6.7. Wzór opisu teczki aktowej 



 

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
§ 1. 

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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Dokumentacja w postaci nieelektronicznej winna zawierać informacje umożliwiające 
odnalezienie odpowiadające jej dokumentacji w postaci elektronicznej, jeżeli taka została 
wytworzona w jednostce organizacyjnej. 

§ 2 
1.  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) nośnik papierowy – arkusz papieru zgodny z Polskimi Normami, na którym umieszczana 
jest treść dokumentu, pisma itp.; 

14) 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; 

15) 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; 

16) pismo – wyrażoną tekstem informację, stanowiącą odrębną całość znaczeniową, 
niezależnie od sposobu jej utrwalenia; 

17) 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; 

18) przesyłka – dokumentację otrzymana lub wysyłaną przez ......., w każdy możliwy sposób, 
w tym dokumenty elektroniczne przesyłane za pośrednictwem elektronicznej skrzynki 
podawczej; 

19) punkt kancelaryjny – sekretariat lub stanowisko pracy, których pracownicy  
są uprawnieni do przyjmowania lub wysyłania przesyłek; 

20) referent – pracownik ......., specjalista, konsultant niezależnie  
od zajmowanego stanowiska, załatwiający merytorycznie daną sprawę, przechowujący 
dokumentację sprawy w trakcie jej załatwiania; 

21) 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; 

22) rejestr przesyłek wpływających – rejestr służący do ewidencjonowania w kolejności 
chronologicznej przesyłek otrzymywanych przez punkt kancelaryjny; 

23) rejestr przesyłek wychodzących – rejestr służący do ewidencjonowania w kolejności 
chronologicznej przesyłek wysyłanych (wydawanych) przez punkt kancelaryjny; 

24) 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; 

25) sprawa – zdarzenie lub stan rzeczy, w tym z zakresu postępowania administracyjnego, 
wymagające rozpatrzenia i podjęcia czynności służbowych lub przyjęcia do wiadomości; 

26) 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; 

27) teczka aktowa – materiał biurowy używany w systemie tradycyjnym  
do przechowywania dokumentacji w postaci nieelektronicznej; 

28) „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; 

29) wykaz akt – wykaz haseł rzeczowych oznaczonych symbolami klasyfikacyjnymi i 
kwalifikacją archiwalną akt; 

30) załączniki – każde pismo lub inny przedmiot odnoszący się do treści lub tworzący całość z 
pismem przewodnim (zszyte, sklejone z nim pisma, broszury, książki itp.); 

31) znak akt – zespół symboli określających przynależność sprawy do określonej komórki 
organizacyjnej i do określonej grupy rzeczowego wykazu akt; 

32) 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. 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. 
1. Dokumentacja tworząca akta spraw to dokumentacja, która została przyporządkowana do 

sprawy i otrzymała znak sprawy. 
2. Znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy. 
3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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; 



 

 

5) 2012 to oznaczenie roku, w którym sprawa się rozpoczęła. 
8. 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. 
1. Dokumentacja nietworząca akt spraw to dokumentacja, która nie została przyporządkowana 

do sprawy, a jedynie do klasy z wykazu akt. 
2. 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. 
1. Komórka merytoryczna, współpracująca przy załatwianiu sprawy z innymi komórkami 

organizacyjnymi, informuje te komórki o znaku prowadzonej przez siebie sprawy. 
2. 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. 

3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2, dopuszcza się odrębne zakładanie spraw  
w komórce innej niż merytoryczna. 

4. 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. 

5. Zmiany kwalifikacji dokumentacji, o której mowa w pkt. 4, może dokonać dyrektor właściwego 
miejscowego archiwum państwowego. 

CZYNNOŚCI  KANCELARYJNE  W  ....... 
§ 10. 

1. 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. 

2. 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. 



 

 

3. 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. 
1. Punkt kancelaryjny rejestruje przesyłki wpływające (załącznik nr 1). 
2. Punkt kancelaryjny wydaje na żądanie składającego przesyłkę potwierdzenie jej otrzymania. 
3. 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. 

4. 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. 

1. W trakcie odbioru przesyłek dostarczonych w kopertach lub paczkach punkt kancelaryjny 
sprawdza prawidłowość wskazanego adresu na przesyłce oraz stan jej opakowania. 

2. 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. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, sporządza się protokół o doręczeniu przesyłki 
uszkodzonej. 

4. O odbiorze uszkodzonej lub naruszonej przesyłki powiadamia się niezwłocznie bezpośredniego 
przełożonego. 

§ 13. 
1. 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. 

2. 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. 

3. Nie są otwierane przez punkt kancelaryjny następujące przesyłki wpływające: 
1) adresowane na pracownika; 
2) mylnie doręczone. 

4. 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. 



 

 

§ 14. 
Przesyłki mylnie doręczone zwraca się bezzwłocznie dostawcy usługi pocztowej lub przesyła 
bezpośrednio do właściwego adresata. 

§ 15. 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Przesyłki, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2 lit. b, drukuje się i włącza bez rejestracji  
i dekretacji bezpośrednio do akt sprawy. 

5. Przesyłek, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2 lit. c, nie rejestruje się i nie włącza do akt sprawy. 
§ 16. 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 
1. 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. 

2. Przesyłki, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1, rejestruje się, drukuje, nanosi i wypełnia pieczęć 
wpływu na pierwszej stronie wydruku. 

3. 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. 
1. 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; 



 

 

2) 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. 

2. Informację o załączniku zapisanym na informatycznym nośniku danych odnotowuje się w 
rejestrze przesyłek wpływających. 

3. Dopuszcza się prowadzenie w ....... kilku składów chronologicznych oraz kilku składów 
informatycznych nośników danych, które jest uzasadnione strukturą organizacyjną i lokalizacją 
komórek organizacyjnych. 

4. 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. 

5. 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. 
1. Przesyłki mogą być przyjęte do załatwienia bezpośrednio przez osobę, do której je skierowano 

do dekretacji. 
2. 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. 

3. W przypadku błędnej dekretacji jej zmiany dokonuje dekretujący. 
§ 22. 

1. 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. 

2. 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. 



 

 

3. 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. 

4. Znak sprawy nanosi się w górnej części pisma na jego pierwszej stronie. 
§ 24. 

1. 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. 
2. Spis spraw oraz odpowiadającą temu spisowi teczkę aktową do przechowywania  

w niej spraw ostatecznie załatwionych zakłada się dla klasy końcowej w wykazie akt. 
3. Na każdy rok kalendarzowy zakłada się nowe spisy spraw i nowe teczki. 
4. 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. 

5. 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. 

6. 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). 

7. Dopuszcza się zakładanie teczek aktowych dla akt jednej sprawy. 
§ 25. 

1. 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. 

2. 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. 

3. Przy sporządzaniu projektu pisma należy przestrzegać zasad określonych  
w § 29 pkt 8-10. 

§ 26. 
1. Sprawę niezakończoną ostatecznie w ciągu roku załatwia się w latach kolejnych bez zmiany 

dotychczasowego jej znaku. Elementy znaku sprawy pozostają niezmienne. 
2. 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. 



 

 

3. 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. 



 

 

§ 33. 
1. Każda teczka aktowa (załącznik nr 7) zawierająca dokumentację spraw zakończonych powinna 

być opisana. 
2. 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. 

3. 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. 
1. 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. 

2. Dokumentację spraw zakończonych niezbędną do bieżącej pracy można pozostawić  
w komórce organizacyjnej wyłącznie na zasadzie jej wypożyczenia z archiwum zakładowego. 

3. 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. 

4. 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. 

 



 

 

NADZÓR  NAD  WYKONYWANIEM 
CZYNNOŚCI  KANCELARYJNYCH 

§ 35. 
1. Nadzór ogólny nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników czynności 

kancelaryjnych należy do obowiązków Dyrektora ........ 
2. 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. 

3. Bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w ....... pełni 
koordynator czynności kancelaryjnych, którym każdorazowo jest pracownik zatrudniony na 
stanowisku archiwisty. 

4. 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. 
1. 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. 

2. 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. 

3. Komórka organizacyjna, która przejęła dokumentację spraw niezakończonych, dokonuje ich 
ponownego zarejestrowania, zgodnie z § 26 pkt. 3. 

4. 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 

 

Lp. 

Data 

wpływu 

przesyłki 

Tytuł, zwięzłe odniesienie 

do treści przesyłki 

Nazwa podmiotu,  

od którego pochodzi 

przesyłka (instytucja 

lub osoba fizyczna) 

Data 

widniejąca 

na 

przesyłce 

Znak 

występujący 

na przesyłce 

Wskazanie 

komu 

przydzielono 

przesyłkę 

Liczba 

załączników 

Dodatkowe 

informacje 

     

 

    

     

 

    

     

 

    

     

 

    

     

 

    

 



 

   
 

Załącznik nr 2 

WZÓR PIECZĘCI WPŁYWU DO PUNKTU KANCELARYJNEGO W ....... 



 

   
 

          Załącznik nr 3 

 

WZÓR SPISU SPRAW 

    

Oznaczenie 

roku 

Oznaczenie 

komórki 

organizacyjnej 

Symbol klasyfikacyjny z wykazu akt 

Hasło 

klasyfikacyjne 

z wykazu akt 

Lp. 
SPRAWA 

(krótka treść) 

OD KOGO 

WPŁYNĘŁA 
DATA UWAGI 

(sposób 

załatwienia) 
znak 

pisma 
z dnia 

wszczęcie 

sprawy 

ostateczne 

załatwienie 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 
 



 

   
 

         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 

Lp. 

Data przekazania wysyłki  

do adresatów  

lub operatorowi 

pocztowemu 

Nazwa podmiotu do którego wysłano przesyłkę 
Znak sprawy wysłanego 

pisma 

Sposób przekazania przesyłki 

(list zwykły, polecony, za 

zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru, faks, poczta 

elektroniczna, ESP) 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 



 

   
 

Załącznik nr 7 

 

WZÓR OPISU TECZKI AKTOWEJ 

 

 

 

 

 

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

(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 .........................../....................... 

 

Pełna nazwa 
jednostki organizacyjnej 



 

   
 

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. Postanowienia ogólne 
2. Organizacja i zadania archiwum zakładowego 
3. Lokal archiwum zakładowego 
4. Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego 
5. Przechowywanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji 
6. Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie 

dokumentacji w archiwum zakładowym 
7. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym 
8. Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego 
9. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej 
10. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego 
11. Sprawozdawczość archiwum zakładowego 
12. Kontrola archiwum zakładowego 
13. Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji komórki organizacyjnej 

oraz reorganizacji lub ustania działalności ....... 
14. Postanowienia końcowe 
15. Wykaz przepisów 
16. 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. 
1. Dokumentacja przekazywana i przechowywana w archiwum zakładowym musi być 

zakwalifikowana do właściwych kategorii archiwalnych. 
2. Podstawą kwalifikacji archiwalnej są jednolite rzeczowe wykazy akt obowiązujące  

w czasie, gdy dokumentacja powstawała i była gromadzona, chyba że przepis szczególny stanowi 
inaczej. 

3. Dyrektor właściwego archiwum państwowego może dokonać zmiany kategorii archiwalnej 
dokumentacji zgodnie z § 5 instrukcji kancelaryjnej ........ 

§ 3. 
1. 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. 



 

   
 

§ 8. 
1. 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. 

2. Numerowanie regałów, o którym mowa w pkt 1, polega na nadaniu unikatowego oznaczenia 
poszczególnym regałom i poszczególnym półkom w obrębie regału. 

3. 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. 
1. Przejęcie dokumentacji przez archiwum zakładowe oznacza uznanie tej dokumentacji  

za dokumentację archiwum zakładowego. 
2. Komórki organizacyjne przekazują dokumentację do archiwum zakładowego według ustalonego z 

archiwistą terminarza. 
§ 11. 

1. 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, 



 

   
 

h) oznaczenie kategorii archiwalnej. 
2. Spis zdawczo-odbiorczy sporządza się odrębnie dla materiałów archiwalnych i odrębnie dla 

dokumentacji niearchiwalnej. 
3. 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, 

4. Spis zdawczo-odbiorczy jest sporządzany na nośniku papierowym. 
5. Spis zdawczo-odbiorczy na nośniku papierowym sporządza się: 

1) w czterech egzemplarzach dla materiałów archiwalnych, 
2) w trzech egzemplarzach dla dokumentacji niearchiwalnej. 

6. 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. 
1. Dokumentacja spraw zakończonych przejmowana do archiwum zakładowego powinna być 

uporządkowana przez prowadzących sprawy lub wyznaczonego w danej komórce organizacyjnej 
pracownika. 

2. 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. 
1. 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. 

2. O powodach odmowy przejęcia dokumentacji archiwista powiadamia Dyrektora ........ 



 

   
 

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. 
1. 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. 

2. W porozumieniu z dyrektorem właściwego archiwum państwowego ustala się postępowanie z 
czwartym egzemplarzem spisu materiałów archiwalnych. 

§ 16. 
1. Dokumentację układa się w archiwum zakładowym w sposób zapewniający jej ochronę przed 

uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą, pozwalający na efektywne wykorzystanie miejsca w 
archiwum. 

2. Materiały archiwalne przechowuje się w teczkach aktowych. 
3. Dokumentacja zgromadzona w archiwum zakładowym jest poddawana okresowemu przeglądowi w 

celu jej odkurzenia oraz wymiany zużytych i zniszczonych teczek czy pudeł na nowe. 
4. ....... 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; 



 

   
 

2) stwierdzeniu i wyjaśnieniu różnic między zapisami w środkach ewidencyjnych  
a stanem faktycznym dokumentacji oraz ustaleniu ewentualnych braków. 

§ 19. 
1. Skontrum przeprowadza, na polecenie Dyrektora ....... lub na wniosek dyrektora właściwego 

archiwum państwowego, komisja skontrowa składająca się z co najmniej dwóch członków. 
2. Liczbę członków komisji skontrowej oraz jej skład osobowy ustala Dyrektor ........ 
3. 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. 
1. Dokumentację udostępnia się na miejscu w archiwum zakładowym przez jej wypożyczenie lub w 

postaci kopii. 
2. 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. 
1. 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. 

2. Do udostępnienia dokumentacji pracownikom ....... jest wymagana zgoda Dyrektora ....... lub 
kierownika komórki organizacyjnej, która dokumentację wytworzyła  
i zgromadziła lub przekazała do archiwum zakładowego. 

3. Do udostępnienia dokumentacji osobom spoza ....... jest wymagana zezwolenie Dyrektora ....... lub 
osoby przez niego upoważnionej. 

§ 24. 
1. Korzystający z dokumentacji ponosi pełną odpowiedzialność za stan udostępnianej dokumentacji. 
2. 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. 



 

   
 

1. Archiwista sprawdza stan udostępnianej dokumentacji przed jej udostępnieniem oraz  
po jej zwrocie. 

2. 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. 

3. 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. 
1. 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. 

2. W trakcie przekazywania wycofywanej dokumentacji z archiwum zakładowego do komórki 
organizacyjnej protokół podpisują archiwista i kierownik komórki organizacyjnej. 

BRAKOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ 
§ 29. 

1. Dokumentacja niearchiwalna podlega brakowaniu po upływie okresu przechowywania określonego 
w rzeczowym wykazie akt dla ........ 

2. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej polega na ocenie jej przydatności dla celów praktycznych, 
wydzieleniu dokumentacji nieprzydatnej i przekazanie jej na makulaturę. 

3. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w ....... odbywa się w drugim kwartale każdego roku, 
poprzez typowanie przez archiwistę dokumentacji przeznaczonej do brakowania. 

4. 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. 

5. 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. 
1. 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 

2. 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. 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. 

1. Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 
1506). 

2. 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 

Właściwa 
temperatura 

powietrza 
(w stopniach 

Celsjusza) 

Dopuszczalne 
wahania 
dobowe 

temperatury 
powietrza 

(w stopniach 
Celsjusza) 

Właściwa 
wilgotność 
względna 
powietrza 
(w % RH) 

Dopuszczalne 
wahania 
dobowe 

wilgotności 
względnej 
powietrza  
(w % RH) min. maks. min. maks. 

1. Papier 14 18 1 30 50 3 
2. Dokumentacja 

audiowizualna:  

2. a. Fotografia    
czarno-biała 
(negatywy 
i pozytywy) 

3 18 2 20 50 5 

2. b. Fotografia 
kolorowa 
(negatywy 
i pozytywy), taśma 
filmowa 

3 18 2 20 50 5 

2. c. Taśmy 
magnetyczne do 
analogowego 
zapisu obrazu lub 
dźwięku 

8 18 2 20 50 5 

3. Informatyczne 
nośniki danych 12 18 2 30 40 5 

 



 

   
 

          Załącznik nr 2 
Nazwa zakładu pracy i jednostki organizacyjnej 
 

…………………………………… 
(nr w wyk. spis. zdaw.-odb.) 

SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY AKT nr .......... 

Lp. Znak 
teczki Tytuł teczki lub tomu Daty 

skrajne 
Kat. 
akt 

Liczba 
teczek 

Miejsce 
przechowywania 
akt w archiwum 
zakładowym*) 

Data 
zniszczenia 

lub 
przekazania 

do 
archiwum*) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
.......................................................     ........................................................        
................................................ 
     przekazujący akta:                            imię i nazwisko kierownika       przyjmujący akta: 
           (podpis)                                          komórki organizacyjnej                                   (podpis) 
                      (podpis)             
 
.................................................................                                                     
......................................................... 
            imię i nazwisko (czytelnie)                                                                      imię i nazwisko (czytelnie) 
 
 
*) rubryki 7 i 8 wypełnia archiwum    data przekazania spisu ………………………... 
           
 
 
 



 

   
 

Załącznik nr 3 
 
           
 

WYKAZ SPISÓW ZDAWCZO-ODBIORCZYCH 
 

Nr 
spisu 

Data 
przyjęcia 

akt 

Nazwa komórki przekazującej 
akta 

Liczba 
Uwagi Poz. 

spisu Teczek 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



 

   
 

          Załącznik nr 4 
 
 
........................................... 
pieczątka komórki 
organizacyjnej 
 
Data......................  
20............. r. 

 
Karta udostępnienia akt nr........................................... **) 

 **) **) 
 

Termin zwrotu akt 

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: 
.............................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
..................................................... 
           podpis oddającego 
 

Akta zwrócono do archiwum 
zakładowego 
 
 
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: 
 

Lp. 

Oznaczenie 
kancelaryjne 

znak 
akt/znak 
sprawy 

Sygnatura 
archiwalna 

Tytuł jednostki (pełne 
hasło klasyfikacyjne) 

Daty 
roczne 

Liczba 
jednostek 
będących 

przedmiotem 
jednej 

pozycji spisu 

Uwagi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

   
 

          Załącznik nr 7 
Nazwa zakładu pracy i jednostki organizacyjnej 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

  



 

   
 

 

III. Wydatkowanie środków publicznych do 130 000 tys. złotych 
 



 

   
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 

















































































































































































































































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 
A4 

2000 pikseli na dłuższym boku lub 300 dpi w zależności 
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) 
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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 4-
7 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 do-
tychczasowych 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, zachę-
camy 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. 
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Część 1. 01
  

 
 
 
 
 
 

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 in-
formacje 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 oso-
bowych obejmuje także pisemne odpowiedzi udzielone przez osobę przystępującą do egzaminu za-
wodowego i ewentualne naniesione przez egzaminatora komentarze odnoszące się do tych odpo-
wiedzi. 

 
 
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 bez-
pieczeństwa 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 za-
bronionych. 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 spo-
sób 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 ce-
lów 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 wy-
kazać ich przestrzeganie (rozliczalność). Ta zasada kładzie nacisk na praktyczne aspekty wdrożenia RODO w 
każdej jednostce poprzez wprowadzenie w praktyce odpowiednich procedur i innych działań zapewniają-
cych 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 orga-

nizacyjnych, tak aby dane te nie były udostępniane osobom nieupoważnionym oraz aby dane te były
chronione przed zniszczeniem albo utratą (np. poprzez szyfrowanie danych, pseudonimizację4, za-
pewnienie 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! 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
4 Pseudonimizacja 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, orga-
nizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie danych, pobieranie, przeglą-
danie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnia-
nie, 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 samo-
dzielną 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 



11 
 
 
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 jedno-
znaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wy-   

! raźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych oso-
bowych. 

 
 
 

 

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, pracowni-
ków 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 prze-
twarzania,


 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 rozpo-
rządzenia 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 wyma-

gań 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 przetwarza-
nych danych. Wymaga jednak, aby zastosowane środki bezpieczeństwa i wszystkie podejmowane w tym za-
kresie działania można było wykazać. RODO mówi jedynie ogólnie o wdrożeniu przez administratora odpo-
wiednich 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 osobo-
wych 

 
 

 
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 prze-
twarzania 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 przy-
padkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnie-
nia 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 przetwa-

rzanych przez podmiot, którego dotyczy naruszenie;

 skutkiem naruszenia musi być zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, nieuprawnione ujawnienie lub nieu-

prawniony 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. Admini-
strator 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. 



15  
 
 

 
Ważne!  

 
W przypadku naruszenia administrator danych osobowych niezwłocznie (w miarę moż-
liwości 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 da-
nych 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 wol-
ności.

 

 
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 wy-
znaczenia inspektora ochrony danych oraz zawiadomienia o tym Prezesa UODO. Inspektorem ochrony da-
nych 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 or-
ganów lub podmiotów można wyznaczyć - z uwzględnieniem ich struktury organizacyjnej i wielkości – jed-
nego 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 umie-
jętności 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 in-
strukcji w zakresie sposobu działania, podjęcia środków zaradczych czy też osiągnięcia określonego celu. In-
spektor za wykonywanie swoich zadań nie może być odwoływany ani karany przez administratora lub pod-
miot przetwarzający.  
 
 
 

1.11 Przetwarzanie danych w imieniu administratora w ramach powierzenia 
przetwarzania danych 

 
 
 
 
 
W działalności szkół niejednokrotnie dochodzi do udostępnienia danych osobowych innym podmiotom (okre-
ślanym 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 określają-
cej: 
 
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 admini-
stratora 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. Od-
nosi 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 Art. 108a ustawy Prawo oświatowe 
 
19 Wstępna wersja Wskazówek Prezesa UODO dotyczących monitoringu wizyjnego została poddana konsultacjom społecznym, w wyniku których 
przygotowano wersję ostateczną tego dokumentu. 
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Część 2. 02
  

 
 

 

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, wo-
jewództwo), 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 pro-
gramów 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 za-
rządy (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 przetwarza-
nych 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. 




23 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 za-
twierdzany 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 na-
uczycieli (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) za-
wartych 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). 
27 Art. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330). 
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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. 
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Część 3. 03
 

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 przedszkol-
nego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie przyjmuje się odpo-
wiednio do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, pu-
blicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych placówek oraz do klas I szkół wszystkich ty-
pów 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 wy-
siłku; 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 ta-
kich 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 człon-

kowskiego, 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 obowiąz-
kiem 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 za-
warte 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 zde-
cydował się skorzystać ze wzoru, klauzula informacyjna powinna być wręczana podczas składania dokumen-
tów. 
 
Przepisy Prawa oświatowego uprawniają do przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego z wykorzysta-
niem 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 na-
uki 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 na-
leży, 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. Nato-
miast 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 obo-
wiązek informacyjny. Nota informacyjna może być umieszczona w formularzu, wywie-
szona w miejscu, gdzie osoby, których dane dotyczą podają swoje dane.  

 

! 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.  

 
 
 
 
 

3.2
 Obowiązek  informacyjny  w  kontekście  zaproszenia  na  uroczystości 

i wydarzenia szkolne 
 
 

 
W ramach prowadzonej działalności edukacyjnej i wychowawczej, szkoły organizują liczne uroczystości i wy-
darzenia, 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 do-
datkowych 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 najistotniej-
szych 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 prze-
twarzania 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 od-
bywa 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 doku-
mentację 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 psy-

chologiczno-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 nauczy-
cielom 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 psychologiczno-
pedagogiczną, 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, admi-
nistrator, 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 gwa-
rancyjny 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 obo-
wiązku 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 osobo-
wych 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 znaj-
duje 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- 

 

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

 
 
 
 

 

3.8 Informacja o zastępstwach 
  

 
 

 
Dyrektor, wykonując swoje obowiązki w zakresie właściwej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opie-
kuńczych 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). 
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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 adre-
sów e-mail oraz odpowiednio zabezpieczać dane osobowe udostępniane w przesyłanych 

 
! wiadomościach. Nauczyciele nie powinni być zmuszani przez dyrektorów do 

wykorzystywa-nia w tym celu prywatnego e-maila.  
 
 
 
 
 
 
 

3.10
 Pozostawienie podpisanych podręczników w szkole 

 

Uczniowie mogą pozostawiać w szkole podręczniki, biorąc pod uwagę, że są one podpisane imieniem i na-
zwiskiem. Należy jednak pamiętać, że administratorem danych osobowych ucznia jest szkoła i to na niej spo-
czywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych przed ich dostępem przez osoby nieu-
prawnione. 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 praw-
dopodobieństwie i wadze zagrożenia, musi wdrożyć właściwe środki techniczne i organizacyjne, aby przetwa-
rzanie 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 rozwiąza-
niem 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 wy-

posażone 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 dodat-

kowym systemem. Potrzebna jest zatem analiza, jakie dane będą przetwarzane i przez jaki czas. Należy pa-

miętać, 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 pozyski-

waniem 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 magne-
tycznych 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 ta-
kiego ucznia na podstawie art. 21 ust. 1 RODO mogą skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu z przy-
czyn 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. Zagadnie-
nie to wiąże się nie tylko z ochroną danych osobowych dzieci, lecz także z ochroną ich wizerunku - rozpo-
wszechnianie 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, opiera-
jący 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 przetwarza-
niu 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  
 
32 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 pu-
blicznych, 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 przedstawio-
nych 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. Po-
winien 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 zaakcento-
wanie, 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 admini-
stratorze danych, czyli organizatorze olimpiady, konkursu lub turnieju, któremu na po- 

! trzeby 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 plano-
wanej 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, opiekuno-
wie prawni takiego ucznia mogą skorzystać z unormowań art. 21 ust. 1 RODO regulującego prawo do sprze-
ciwu 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 opieku-
nów 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 (opie-
kunów 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 przetwarza-
nie danych osobowych dzieci lub ich rodziców nie jest wystarczająca, by można było mówić o legalnym wy-
korzystywaniu tych danych. 
 
 
Szkoła, poza wypełnianiem swoich dydaktyczno-wychowawczych obowiązków, powinna jednocześnie czu-
wać 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 pla-
cówki oświatowej), korzysta on jedynie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wy-
starczające 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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Zmiana kodeksu pracy dotycząca kontroli trzeźwości pracowników oraz pracy zdalnej 
 

USTAWA 
z dnia 1 grudnia 2022 r. 

o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1) 
Tekst pierwotny 
Art. 1. [Kodeks pracy] 
W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140) wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) po art. 221b dodaje się art. 221c-221h w brzmieniu: 
„Art. 221c. § 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób 
lub ochrony mienia, pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników. 
§ 2. Kontrola trzeźwości nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. 
§ 3. Kontrola trzeźwości jest przeprowadzana przez pracodawcę w sposób ustalony zgodnie z § 10, 
uwzględniający wymagania wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 221g. 
§ 4. Kontrola trzeźwości obejmuje badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego za 
pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie. 
§ 5. Badanie, o którym mowa w § 4, polega na stwierdzeniu braku obecności alkoholu w organizmie pracownika 
albo obecności alkoholu wskazującej na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości w rozumieniu art. 46 
ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165). Za równoznaczne ze stwierdzeniem braku obecności alkoholu w 
organizmie pracownika uznaje się przypadki, w których zawartość alkoholu nie osiąga lub nie prowadzi do 
osiągnięcia wartości właściwych dla stanu po użyciu alkoholu. 
§ 6. Pracodawca przetwarza informacje o dacie, godzinie i minucie badania, o którym mowa w § 4, oraz jego 
wyniku wskazującym na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości wyłącznie w przypadku, gdy jest to 
niezbędne do zapewnienia ochrony dóbr, o których mowa w § 1, i przechowuje te informacje w aktach 
osobowych pracownika przez okres nieprzekraczający roku od dnia ich zebrania. 
§ 7. W przypadku zastosowania kary upomnienia, kary nagany lub kary pieniężnej pracodawca przechowuje 
informacje, o których mowa w § 6, w aktach osobowych pracownika do czasu uznania kary za niebyłą zgodnie z 
art. 113. 
§ 8. W przypadku, w którym informacje, o których mowa w § 6, mogą stanowić lub stanowią dowód w 
postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, a pracodawca jest stroną tego postępowania lub powziął 
wiadomość o wytoczeniu powództwa lub wszczęciu postępowania, okres, o którym mowa w § 6, ulega 
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 
§ 9. Po upływie okresów, o których mowa w § 6, 7 lub 8, informacje, o których mowa w § 6, podlegają 
usunięciu. 
§ 10. Wprowadzenie kontroli trzeźwości, grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości i sposób 
przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czas i 
częstotliwość jej przeprowadzania, 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. 
§ 11. O wprowadzeniu kontroli trzeźwości, o którym mowa w § 10, pracodawca informuje pracowników w 
sposób przyjęty u danego pracodawcy nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania. 
§ 12. W związku z zatrudnieniem pracownika objętego kontrolą trzeźwości pracodawca przekazuje temu 
pracownikowi przed dopuszczeniem go do pracy informacje, o których mowa w § 10, w postaci papierowej lub 
elektronicznej. 
Art. 221d. § 1. Pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy, jeżeli kontrola trzeźwości wykaże obecność 
alkoholu w organizmie pracownika wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości w rozumieniu 
art. 46 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi albo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu 
alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy. 
§ 2. Informację dotyczącą podstawy niedopuszczenia pracownika do pracy przekazuje się pracownikowi do 
wiadomości. 
§ 3. Na żądanie pracodawcy lub pracownika niedopuszczonego do pracy badanie stanu trzeźwości pracownika 
przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. 
§ 4. Organ, o którym mowa w § 3, przeprowadza badanie stanu trzeźwości pracownika przy użyciu metod 
niewymagających badania laboratoryjnego. 
§ 5. Organ, o którym mowa w § 3, zleca przeprowadzenie badania krwi, jeżeli: 
1) nie ma możliwości przeprowadzenia badania metodą, o której mowa w § 4; 
2) pracownik niedopuszczony do pracy odmawia poddania się badaniu metodą, o której mowa w § 4; 



3) pracownik niedopuszczony do pracy żąda przeprowadzenia badania krwi pomimo przeprowadzenia badania 
metodą, o której mowa w § 4; 
4) stan pracownika niedopuszczonego do pracy uniemożliwia przeprowadzenie badania metodą, o której mowa 
w § 4; 
5) nie ma możliwości wskazania stężenia alkoholu z powodu przekroczenia zakresu pomiarowego urządzenia 
wykorzystywanego do pomiaru. 
§ 6. Badania, o których mowa w § 4 i 5, przeprowadza się z poszanowaniem godności i intymności pracownika. 
§ 7. Zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 
§ 8. W przypadku gdy wynik badania nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości 
pracownika, okres niedopuszczenia pracownika do pracy jest okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. 
§ 9. Przebieg badań, o których mowa w § 4 i 5, dokumentuje się z uwzględnieniem: 
1) daty, godziny i minuty oraz miejsca przeprowadzenia badania; 
2) wyniku badania; 
3) danych osobowych pracownika: 
a) imienia i nazwiska, 
b) numeru PESEL, a jeżeli nie posiada - serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość pracownika, 
c) daty urodzenia, płci, wzrostu, masy ciała, informacji o chorobach, na jakie pracownik choruje, oraz podpisu 
pracownika - jeżeli dane te pozyskano w związku z przeprowadzanym badaniem; 
4) imienia i nazwiska oraz podpisu osoby przeprowadzającej badanie; 
5) imienia, nazwiska, stanowiska i podpisu osoby przeprowadzającej pobranie próbek materiału biologicznego 
do badań; 
6) imienia i nazwiska oraz podpisu osoby, w obecności której przeprowadzono badanie; 
7) informacji o objawach lub okolicznościach uzasadniających przeprowadzenie badania oraz dacie i godzinie 
ich stwierdzenia; 
8) innych informacji niezbędnych do oceny wiarygodności i poprawności badania; 
9) w przypadku odstąpienia od pobrania próbek krwi - informacji o przyczynie odstąpienia. 
§ 10. Organ przeprowadzający badanie, o którym mowa w § 3, przekazuje pracodawcy i pracownikowi 
niedopuszczonemu do pracy informację w formie pisemnej, obejmującą imię i nazwisko osoby badanej oraz jej 
numer PESEL, a w przypadku jego braku - serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę, godzinę 
oraz minutę przeprowadzonego badania, a także jego wynik. W przypadku przeprowadzenia kilku pomiarów 
organ przeprowadzający badanie przekazuje informację o czasie przeprowadzenia pomiarów i wyniku każdego z 
nich. 
§ 11. Do przetwarzania informacji, o której mowa w § 10, stosuje się odpowiednio art. 221c § 6-9. 
Art. 221e. § 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub 
ochrony mienia, pracodawca może wprowadzić kontrolę pracowników na obecność w ich organizmach środków 
działających podobnie do alkoholu. 
§ 2. Przepisy art. 221c § 2-12 stosuje się odpowiednio. 
Art. 221f. § 1. Pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy, jeżeli kontrola, o której mowa w art. 221e § 1, 
wykaże obecność w organizmie pracownika środka działającego podobnie do alkoholu albo zachodzi 
uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu takiego środka lub zażywał taki 
środek w czasie pracy. 
§ 2. Przepisy art. 221d § 2-4, 7, 8, 10 i 11 stosuje się odpowiednio. 
§ 3. Uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego zleca przeprowadzenie badania krwi lub 
moczu, jeżeli: 
1) nie ma możliwości przeprowadzenia badania metodą niewymagającą badania laboratoryjnego; 
2) pracownik niedopuszczony do pracy odmawia poddania się badaniu metodą niewymagającą badania 
laboratoryjnego; 
3) pracownik niedopuszczony do pracy żąda przeprowadzenia badania krwi lub moczu pomimo 
przeprowadzenia badania metodą niewymagającą badania laboratoryjnego; 
4) stan pracownika niedopuszczonego do pracy uniemożliwia przeprowadzenie badania metodą niewymagającą 
badania laboratoryjnego. 
§ 4. Badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego oraz badanie, o którym mowa w § 3, 
przeprowadza się z poszanowaniem godności i intymności pracownika. 
§ 5. Czynności związane z pobraniem moczu do badania, o którym mowa w § 3, odbywają się w obecności 
osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania badania moczu, tej samej płci co 
pracownik, od którego pobiera się mocz. 
§ 6. Przebieg badania przeprowadzonego przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego 
przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego oraz badania, o którym mowa w § 3, dokumentuje 
się z uwzględnieniem: 



1) daty, godziny i minuty oraz miejsca przeprowadzenia badania; 
2) wyniku badania; 
3) danych osobowych pracownika: 
a) imienia i nazwiska, 
b) numeru PESEL, a jeżeli nie posiada - serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość pracownika, 
c) daty urodzenia, informacji o chorobach, na jakie pracownik choruje, oraz podpisu pracownika - jeżeli dane te 
pozyskano w związku z przeprowadzanym badaniem; 
4) imienia i nazwiska oraz podpisu osoby przeprowadzającej badanie; 
5) imienia, nazwiska, stanowiska i podpisu osoby przeprowadzającej pobranie próbek materiału biologicznego 
do badań; 
6) imienia i nazwiska oraz podpisu osoby, w obecności której przeprowadzono badanie; 
7) informacji o objawach lub okolicznościach uzasadniających przeprowadzenie badania oraz dacie i godzinie 
ich stwierdzenia; 
8) innych informacji niezbędnych do oceny wiarygodności i poprawności badania; 
9) w przypadku odstąpienia od pobrania próbek krwi lub moczu - informacji o przyczynie odstąpienia. 
Art. 221g. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych 
oraz ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia: 
1) warunki i metody przeprowadzania badań na obecność alkoholu w organizmie pracownika oraz badań na 
obecność w organizmie pracownika środków działających podobnie do alkoholu przez pracodawcę oraz przez 
uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego lub zlecanych przez ten organ, 
2) sposób dokumentowania badań przeprowadzanych lub zlecanych przez uprawniony organ powołany do 
ochrony porządku publicznego, 
3) wykaz środków działających podobnie do alkoholu 
- mając na uwadze metodykę przeprowadzania takich badań, konieczność zapewnienia ochrony życia i zdrowia 
pracowników lub innych osób lub ochrony mienia, a także konieczność sprawnego przeprowadzania badań i 
zagwarantowania wiarygodności wyników badania krwi i moczu przy jednoczesnym poszanowaniu godności 
oraz innych dóbr osobistych pracownika i zasad ochrony danych osobowych. 
Art. 221h. Przepisy art. 221c-221f oraz przepisy wydane na podstawie art. 221g stosuje się odpowiednio do 
pracodawców organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy 
oraz osoby fizyczne prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą, a także do osób fizycznych 
wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osób fizycznych prowadzących na własny 
rachunek działalność gospodarczą, których praca jest organizowana przez tych pracodawców."; 
2) w dziale drugim: 
a) uchyla się rozdział IIb, 
b) dodaje się rozdział IIc w brzmieniu: 
„Rozdział IIc 
Praca zdalna 
Art. 6718. Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i 
każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z 
wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna). 
Art. 6719. § 1. Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez 
pracownika może nastąpić: 
1) przy zawieraniu umowy o pracę albo 
2) w trakcie zatrudnienia. 
§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, uzgodnienie może być dokonane z inicjatywy pracodawcy albo 
na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Przepisu art. 29 § 4 nie stosuje się. 
§ 3. Praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy: 
1) w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w 
okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub 
2) w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w 
dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej 
- jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub 
elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej. 
§ 4. Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej, o którym mowa w § 3, z 
co najmniej dwudniowym uprzedzeniem. 
§ 5. W przypadku zmiany warunków lokalowych i technicznych uniemożliwiającej wykonywanie pracy zdalnej 
pracownik informuje o tym niezwłocznie pracodawcę. W takim przypadku pracodawca niezwłocznie cofa 
polecenie wykonywania pracy zdalnej. 
§ 6. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, o którym mowa w art. 1421 § 1 pkt 2 i 3, 
pracownicy w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia, a także 



pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we 
wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o 
znacznym stopniu niepełnosprawności, o wykonywanie pracy zdalnej, chyba że nie jest to możliwe ze względu 
na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia 
wniosku pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni roboczych 
od dnia złożenia wniosku przez pracownika. 
§ 7. Przepis § 6 stosuje się do pracowników, o których mowa w art. 1421 § 1 pkt 2 i 3, również po ukończeniu 
przez dziecko 18. roku życia. 
Art. 6720. § 1. Zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i 
zakładową organizacją związkową, a w przypadku gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa 
organizacja związkowa - w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami. 
§ 2. Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia z wszystkimi zakładowymi organizacjami 
związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w 
rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5% 
pracowników zatrudnionych u pracodawcy. 
§ 3. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia projektu porozumienia przez pracodawcę nie dojdzie do 
zawarcia porozumienia zgodnie z § 1 albo 2, pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej w 
regulaminie, uwzględniając ustalenia podjęte z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku uzgadniania 
porozumienia. 
§ 4. Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, pracodawca określa zasady 
wykonywania pracy zdalnej w regulaminie po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w 
trybie przyjętym u danego pracodawcy. 
§ 5. Wykonywanie pracy zdalnej jest dopuszczalne także w przypadku, gdy nie zostało zawarte porozumienie, o 
którym mowa w § 1 albo 2, albo nie został wydany regulamin, o którym mowa w § 3 albo 4. W takim przypadku 
pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej odpowiednio w poleceniu wykonywania pracy zdalnej, 
o którym mowa w art. 6719 § 3, albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem. 
§ 6. W porozumieniu, o którym mowa w § 1 i 2, oraz regulaminie, o którym mowa w § 3 i 4, określa się w 
szczególności: 
1) grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną; 
2) zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, o których mowa w art. 6724 § 1 pkt 2 lub 3; 
3) zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 6724 § 3, lub ryczałtu, o którym mowa w 
art. 6724 § 4; 
4) zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób 
potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną; 
5) zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną; 
6) zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
7) zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur 
ochrony danych osobowych; 
8) zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych 
pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych. 
§ 7. Do polecenia, o którym mowa w art. 6719 § 3, oraz porozumienia, o którym mowa w § 5 zdanie drugie, 
stosuje się odpowiednio § 6 pkt 2-8. 
Art. 6721. § 1. W przypadku wykonywania pracy zdalnej na podstawie art. 6719 § 1 pkt 1 informacja, o której 
mowa w art. 29 § 3, obejmuje dodatkowo co najmniej: 
1) określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy 
pracownika wykonującego pracę zdalną; 
2) wskazanie osoby lub organu, o których mowa w art. 31, odpowiedzialnych za współpracę z pracownikiem 
wykonującym pracę zdalną oraz upoważnionych do przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania pracy 
zdalnej. 
§ 2. W przypadku wykonywania pracy zdalnej na podstawie art. 6719 § 1 pkt 2 oraz § 3 pracodawca przekazuje 
pracownikowi informacje określone w § 1, w postaci papierowej lub elektronicznej, najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia przez niego wykonywania pracy zdalnej. 
Art. 6722. § 1. W przypadku podjęcia pracy zdalnej zgodnie z art. 6719 § 1 pkt 2 każda ze stron umowy o pracę 
może wystąpić z wiążącym wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zaprzestanie 
wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Strony ustalają termin 
przywrócenia poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. 
W razie braku porozumienia przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy następuje w dniu 
następującym po upływie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. 
§ 2. Pracodawca nie może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i 
przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy przez pracownika, o którym mowa w art. 6719 § 6 i 7, 



chyba że dalsze wykonywanie pracy zdalnej nie jest możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy 
wykonywanej przez pracownika. 
Art. 6723. Odmowa wyrażenia przez pracownika zgody na zmianę warunków wykonywania pracy w przypadku 
określonym w art. 6719 § 1 pkt 2, wystąpienie z wnioskiem o wykonywanie pracy zdalnej przez pracownika, o 
którym mowa w art. 6719 § 6 i 7, a także zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej na zasadach określonych w 
art. 6722 nie mogą stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę. 
Art. 6724. § 1. Pracodawca jest obowiązany: 
1) zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia 
techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej; 
2) zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym 
urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne koszty związane z 
instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do 
wykonywania pracy zdalnej, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych 
niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej; 
3) pokryć inne koszty niż koszty określone w pkt 2 bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, 
jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, o którym mowa w art. 6720 § 1 i 2, regulaminie, o 
którym mowa w art. 6720 § 3 i 4, poleceniu, o którym mowa w art. 6719 § 3, albo porozumieniu, o którym mowa 
w art. 6720 § 5 zdanie drugie; 
4) zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do 
wykonywania tej pracy. 
§ 2. Strony mogą ustalić zasady wykorzystywania przez pracownika wykonującego pracę zdalną materiałów i 
narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, niezapewnionych 
przez pracodawcę, spełniających wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego. 
§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2, pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przysługuje ekwiwalent 
pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą. 
§ 4. Obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, albo wypłaty ekwiwalentu, o którym mowa 
w § 3, może być zastąpiony obowiązkiem wypłaty ryczałtu, którego wysokość odpowiada przewidywanym 
kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej. 
§ 5. Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu albo ryczałtu bierze się pod uwagę w szczególności normy zużycia 
materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, ich udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość 
materiału wykorzystanego na potrzeby pracodawcy i ceny rynkowe tego materiału, a także normy zużycia 
energii elektrycznej oraz koszty usług telekomunikacyjnych. 
Art. 6725. Zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przez pracodawcę materiałów i narzędzi 
pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycie kosztów 
związanych z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika i wypłata ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu 
nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, 2687 i 2745 oraz z 2023 r. poz. 28 i 185). 
Art. 6726. § 1. Na potrzeby wykonywania pracy zdalnej pracodawca określa procedury ochrony danych 
osobowych oraz przeprowadza, w miarę potrzeby, instruktaż i szkolenie w tym zakresie. 
§ 2. Pracownik wykonujący pracę zdalną potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z 
procedurami, o których mowa w § 1, oraz jest obowiązany do ich przestrzegania. 
Art. 6727. Pracownik wykonujący pracę zdalną i pracodawca przekazują informacje niezbędne do wzajemnego 
porozumiewania się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w inny sposób 
uzgodniony z pracodawcą. 
Art. 6728. § 1. Pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, 
kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub kontrolę przestrzegania wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, na zasadach określonych w 
porozumieniu, o którym mowa w art. 6720 § 1 i 2, regulaminie, o którym mowa w art. 6720 § 3 i 4, poleceniu, o 
którym mowa w art. 6719 § 3, albo w porozumieniu, o którym mowa w art. 6720 § 5 zdanie drugie. Kontrolę 
przeprowadza się w porozumieniu z pracownikiem w miejscu wykonywania pracy zdalnej w godzinach pracy 
pracownika. 
§ 2. Pracodawca dostosowuje sposób przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania pracy zdalnej i jej 
rodzaju. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności pracownika wykonującego pracę 
zdalną i innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich 
przeznaczeniem. 
§ 3. Jeżeli pracodawca w trakcie kontroli pracy zdalnej, o której mowa w art. 6719 § 1 pkt 2, stwierdzi uchybienia 
w przestrzeganiu przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w informacji, o 
której mowa w art. 6731 § 5, lub w przestrzeganiu wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w 
tym procedur ochrony danych osobowych, zobowiązuje pracownika do usunięcia stwierdzonych uchybień we 
wskazanym terminie albo cofa zgodę na wykonywanie pracy zdalnej przez tego pracownika. W przypadku 



wycofania zgody na wykonywanie pracy zdalnej pracownik rozpoczyna pracę w dotychczasowym miejscu pracy 
w terminie określonym przez pracodawcę. 
Art. 6729. § 1. Pracownik wykonujący pracę zdalną nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie 
nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w 
celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych niż inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej 
pracy, z uwzględnieniem odrębności związanych z warunkami wykonywania pracy zdalnej. 
§ 2. Pracownik nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu wykonywania pracy zdalnej, jak 
również z powodu odmowy wykonywania takiej pracy. 
Art. 6730. Pracodawca umożliwia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przebywanie na terenie zakładu 
pracy, kontaktowanie się z innymi pracownikami oraz korzystanie z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, 
zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej - na zasadach przyjętych dla ogółu 
pracowników. 
Art. 6731. § 1. Pracodawca realizuje w stosunku do pracownika w czasie wykonywania przez niego pracy zdalnej 
obowiązki w zakresie wynikającym z rodzaju i warunków wykonywanej pracy określone w dziale dziesiątym, z 
wyłączeniem obowiązków określonych w art. 208 § 1, art. 2091, art. 212 pkt 1 i 4, art. 213, art. 214, art. 232 i art. 
233. 
§ 2. W przypadku, o którym mowa w art. 6719 § 1 pkt 1, szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy osoby przyjmowanej do pracy na stanowisko administracyjno-biurowe może być przeprowadzone 
w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Pracownik potwierdza w postaci papierowej 
lub elektronicznej ukończenie szkolenia. 
§ 3. W przypadku wykonywania przez pracownika pracy zdalnej przepisu art. 2373 § 22 nie stosuje się. 
§ 4. Praca zdalna nie obejmuje prac: 
1) szczególnie niebezpiecznych; 
2) w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla 
pomieszczeń mieszkalnych; 
3) z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy; 
4) związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji 
radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy; 
5) powodujących intensywne brudzenie. 
§ 5. Przy ocenie ryzyka zawodowego pracownika wykonującego pracę zdalną uwzględnia się w szczególności 
wpływ tej pracy na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy oraz uwarunkowania psychospołeczne tej pracy. Na 
podstawie wyników tej oceny pracodawca opracowuje informację zawierającą: 
1) zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej, z uwzględnieniem wymagań ergonomii; 
2) zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej; 
3) czynności do wykonania po zakończeniu wykonywania pracy zdalnej; 
4) zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. 
Pracodawca może sporządzić uniwersalną ocenę ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk pracy 
zdalnej. 
§ 6. Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownik potwierdza w oświadczeniu składanym w 
postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka 
zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz 
zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
§ 7. Dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy zdalnej jest uzależnione od złożenia przez pracownika 
oświadczenia w postaci papierowej lub elektronicznej, zawierającego potwierdzenie, że na stanowisku pracy 
zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i 
higieniczne warunki tej pracy. 
§ 8. Pracownik organizuje stanowisko pracy zdalnej, uwzględniając wymagania ergonomii. 
§ 9. W razie wypadku przy pracy zdalnej art. 234 oraz przepisy wydane na podstawie art. 237 § 1 pkt 1 i 2 
stosuje się odpowiednio. 
§ 10. Oględzin miejsca wypadku dokonuje się po zgłoszeniu wypadku przy pracy zdalnej, w terminie 
uzgodnionym przez pracownika albo jego domownika, w przypadku gdy pracownik ze względu na stan zdrowia 
nie jest w stanie uzgodnić tego terminu, i członków zespołu powypadkowego. Zespół powypadkowy może 
odstąpić od dokonywania oględzin miejsca wypadku przy pracy zdalnej, jeżeli uzna, że okoliczności i przyczyny 
wypadku nie budzą jego wątpliwości. 
Art. 6732. W przypadku wykonywania pracy zdalnej wnioski pracownika, dla których przepisy kodeksu lub 
innych ustaw lub aktów wykonawczych, określających prawa i obowiązki z zakresu prawa pracy, wymagają 
formy pisemnej, mogą być złożone w postaci papierowej lub elektronicznej. 
Art. 6733. § 1. Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci 
papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. 



§ 2. Do pracy zdalnej, o której mowa w § 1, nie stosuje się przepisów art. 6719-6724 oraz art. 6731 § 3. 
§ 3. Kontrola wykonywania pracy zdalnej, o której mowa w § 1, kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy lub kontrola przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur 
ochrony danych osobowych, odbywa się na zasadach ustalonych z pracownikiem. 
Art. 6734. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie 
niż umowa o pracę."; 
3) w art. 108 § 2 otrzymuje brzmienie: 
„§ 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów 
przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości 
albo w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub spożywanie alkoholu lub 
zażywanie środka działającego podobnie do alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę 
pieniężną."; 
4) w art. 229: 
a) w § 6 w zdaniu pierwszym po wyrazach „na koszt pracodawcy" dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem § 61", 
b) po § 6 dodaje się § 61-65 w brzmieniu: 
„§ 61. W przypadku gdy pracownik skierowany na wstępne, okresowe albo kontrolne badania lekarskie spełnia 
warunki objęcia programem zdrowotnym lub programem polityki zdrowotnej, lekarz przeprowadzający wstępne, 
okresowe albo kontrolne badania lekarskie kieruje pracownika, za jego zgodą, do udziału w programie 
zdrowotnym lub programie polityki zdrowotnej. Jeżeli pracownik wykona wstępne, okresowe albo kontrolne 
badania lekarskie zgodnie z programem zdrowotnym lub programem polityki zdrowotnej, badania te są 
finansowane na zasadach określonych w programie zdrowotnym lub programie polityki zdrowotnej. 
§ 62. Jeżeli zakres badań określonych w programie zdrowotnym lub programie polityki zdrowotnej nie 
odpowiada pełnemu zakresowi badań wymaganych w celu wydania orzeczenia lekarskiego dotyczącego 
przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu, o którym 
mowa w § 4a, określonych w przepisach wydanych na podstawie § 8, lekarz przeprowadzający wstępne, 
okresowe albo kontrolne badania lekarskie wydaje pracownikowi również skierowanie na przeprowadzenie 
pozostałych badań wynikających z tych przepisów. 
§ 63. Lekarz wydaje orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy 
opisanych w skierowaniu, o którym mowa w § 4a, wyłącznie na podstawie wyników badań, których zakres 
odpowiada zakresowi badań określonych w przepisach wydanych na podstawie § 8. 
§ 64. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykaz programów zdrowotnych lub 
programów polityki zdrowotnej realizowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub Narodowy 
Fundusz Zdrowia, które uwzględnia lekarz w ramach przeprowadzania badania wstępnego, badania okresowego 
albo badania kontrolnego pracownika. 
§ 65. Do przeprowadzania badań w zakresie wskazanym w programie zdrowotnym lub programie polityki 
zdrowotnej stosuje się § 3.". 
Art. 2. [Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi] 
W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 165) wprowadza się następujące zmiany: 
1) art. 17 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 17. 1. Przedsiębiorca niebędący pracodawcą organizujący pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na 
innej podstawie niż stosunek pracy albo osoby fizyczne prowadzące na własny rachunek działalność 
gospodarczą może przeprowadzać kontrolę trzeźwości tych osób oraz kontrolę na obecność w ich organizmach 
środków działających podobnie do alkoholu. 
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 221c-221f ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240) oraz przepisy wydane 
na podstawie art. 221g tej ustawy. 
3. W przypadku braku odrębnych przepisów do kontroli trzeźwości oraz kontroli na obecność środków 
działających podobnie do alkoholu u osób pozostających w stosunku służby przepisy, o których mowa w ust. 2, 
stosuje się odpowiednio."; 
2) w art. 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Minister właściwy do spraw zdrowia i minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z 
Ministrem Sprawiedliwości określą, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób przeprowadzania badań w celu 
ustalenia zawartości alkoholu w organizmie, sposób ich dokumentowania oraz weryfikacji, mając na uwadze 
konieczność zapewnienia sprawnego przeprowadzania badań oraz zagwarantowania wiarygodności ich 
wyników.". 
 
 
 
 



OBWIESZCZENIE 
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 24 listopada 2022 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 
 
Art. 46. 1. Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia 
zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych 
alkoholu. 
2. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: 
1) stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo 
2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. 
3. Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: 
1) stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo 
2) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. 
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Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

I Podstawowe zasady odpowiedzialności 

Podstawowe zasady odpowiedzialności to: 

1. zasada odpowiedzialności za czyn określony w ustawie; 
2. zasada odpowiedzialności za czyn zawiniony; 
3. zasada prymatu stosowania ustawy nowej. 

II Zakres podmiotowy 

Zakresem podmiotowym odpowiedzialności objęte są następujące osoby: 
1. osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora 

finansów publicznych albo organu zarządzającego podmiotu niezaliczanego do sektora 
finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki 
publiczne, lub zarządzającego mieniem tych jednostek lub podmiotów; 

2. kierownicy jednostek sektora finansów publicznych; 
3. pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub inne osoby, którym odrębną ustawą 

lub na jej podstawie powierzono wykonywanie obowiązków w takiej jednostce, których 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów 
publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2; 

4. osoby wykonujące w imieniu podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, 
któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, czynności 
związane z wykorzystaniem tych środków lub dysponowaniem tymi środkami; 

5. w przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art. 17 ustawy o 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – zwanej też uondfp 
(dotyczącego nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych), osoba obowiązana 
lub upoważniona do działania w imieniu podmiotu publicznego lub prywatnego, który oferuje 
pomocnicze działania zakupowe na rynku, któremu kierownik zamawiającego powierzył 
przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
podlega odpowiedzialności za to naruszenie, jeżeli zamawiający jest jednostką sektora 
finansów publicznych lub udzielane zamówienie publiczne jest finansowane ze środków 
publicznych 

6. w odniesieniu do naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art. 13 uondfp 
(dotyczącego nieprawidłowości przy przekazywaniu, wykorzystywaniu i rozliczaniu środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) lub innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających 
zwrotowi, zwanych dalej „środkami unijnymi lub zagranicznymi”): 

 osoby zobowiązane lub upoważnione do działania w imieniu podmiotu, któremu odrębną 
ustawą lub na jej podstawie albo na podstawie umowy lub w drodze porozumienia 
powierzono określone zadania związane z realizacją programu finansowanego z udziałem 
środków unijnych lub zagranicznych”; 

 osoby zobowiązane do realizacji projektu finansowanego z udziałem środków unijnych lub 
zagranicznych, którym przekazano środki publiczne przeznaczone na realizację tego projektu 
lub które wykorzystują takie środki; 

 osoby zobowiązane lub upoważnione do działania w imieniu podmiotu zobowiązanego do 
realizacji projektu finansowanego z udziałem środków unijnych lub zagranicznych, któremu 
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przekazano środki publiczne przeznaczone na realizację tego projektu lub który wykorzystuje 
takie środki; 

III Zakres przedmiotowy 

Katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest zamknięty - 
został określony w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych – zwanej też uondfp (art. 5 – 18c). Stwierdzenie popełnienia poszczególnych 
czynów wiązać się może jednak z naruszeniem bardzo wielu norm prawa materialnego. 
Dlatego, takie samo naruszenie, wskazane w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych, popełnione może być poprzez różne zachowania, 
niezgodne z zakazami albo nakazami, wynikającymi z różnych przepisów dotyczących 
gospodarki finansowej. 

Przepisów uondfp, z zastrzeżeniem art. 16 uondfp (penalizującego niewykonanie w terminie 
zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, w tym obowiązku zwrotu należności 
celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat albo oprocentowanie tych 
należności), nie stosuje się do określenia ustalenia, poboru lub wpłaty należności celnych i 
należności z tytułu podatków i opłat, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, stanowiących dochody budżetu państwa lub 
jednostki samorządu terytorialnego, w tym odsetek za zwłokę, a także udzielania ulg i 
zwolnień w zakresie tych należności oraz dochodzenia należności z tytułu daniny 
solidarnościowej, o której mowa w art. 30h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 

1. nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej 
jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie takiej należności w wysokości niższej 
niż wynikająca z prawidłowego obliczenia; 

2. niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu 
terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo pobranie lub 
dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia; 

3. niezgodne z przepisami umorzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu 
terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych, odroczenie jej spłaty lub 
rozłożenie spłaty na raty albo dopuszczenie do przedawnienia tej należności; 
(uregulowania zawarte w ust. 1 - 3 nie mają zastosowania do należności z tytułu składek, do 
poboru których są obowiązani Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Prezes Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego; ponadto, nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych, określonych wyżej, wykonanie ugody w sprawie spornej należności 
cywilnoprawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa.) 

4. nieprzekazanie w terminie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów należnych 
Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego; 

5. niedokonanie w terminie wpłaty do budżetu w należnej wysokości dochodów przez jednostkę 
budżetową, nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy albo 
nadwyżki środków finansowych przez agencję wykonawczą; 

6. przeznaczenie dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na wydatki ponoszone w 
tej jednostce; 
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7. przekazanie lub udzielenie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub 
udzielania dotacji;   

8. niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia dotacji; 
9. nieustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu; 
10. wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację; 
11. nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji; 
12. niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości; 
13. przekazanie lub udzielenie subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z 

naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub udzielania tej subwencji; 
14. wydatkowanie subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki niezgodnie z 

przeznaczeniem; 
15. niedokonanie w terminie zwrotu subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i 

nauki w należnej wysokości; 
16. dokonanie zmiany w budżecie lub planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych 

bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia; 
17. dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą 

budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego 
upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych 
rodzajów wydatków (nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych dokonanie 
wydatku ze środków publicznych na podstawie ugody w sprawie spornej należności 
cywilnoprawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa); 

18. przeznaczenie środków rezerwy na inny cel niż określony w decyzji o ich przyznaniu; 
19. zaciągnięcie zobowiązania w związku z realizacją programu polityki zdrowotnej: 
 którego projekt nie został przekazany do zaopiniowania przez Prezesa Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji, pomimo istnienia takiego obowiązku; 
 którego projekt został negatywnie zaopiniowany przez Prezesa Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji; 
20. przyznanie lub przekazanie środków związanych z realizacją programów lub projektów 

finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych bez zachowania lub z 
naruszeniem procedur obowiązujących przy ich przyznaniu lub przekazaniu; 

21. niedokonanie w terminie przez przyznającego lub przekazującego środki związane z 
realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub 
zagranicznych rozliczenia tych środków; 

22. nieustalenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z realizacją programów lub 
projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych albo ustalenie 
takiej kwoty w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia; 

23. niedochodzenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z realizacją programów 
lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych albo 
dochodzenie takiej kwoty w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia; 

24. niezgodne z przepisami umorzenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z 
realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub 
zagranicznych, odroczenie jej spłaty lub rozłożenie spłaty na raty albo dopuszczenie do 
przedawnienia tej należności; 

25. wykorzystanie środków publicznych lub środków przekazanych ze środków publicznych, 
związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków 
unijnych lub zagranicznych, niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur 
obowiązujących przy ich wykorzystaniu, w tym: 

 procedur określonych przepisami o zamówieniach publicznych - wyłącznie w zakresie 
określonym w art. 17 uondfp (dotyczącego nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień 
publicznych), 
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 procedur określonych w przepisach o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi - 
wyłącznie w zakresie określonym w art. 17a uondfp (dotyczącego nieprawidłowości przy 
udzielaniu koncesji na roboty budowlane); 

26. niedokonanie w terminie przez otrzymującego lub wykorzystującego środki publiczne lub 
środki przekazane ze środków publicznych, związane z realizacją programów lub projektów 
finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych, rozliczenia tych środków; 

27. niedokonanie w terminie lub w należnej wysokości zwrotu kwoty środków publicznych lub 
środków przekazanych ze środków publicznych, związanych z realizacją programów lub 
projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych; 

28. nieprzekazanie w terminie lub w należnej wysokości zwracanej kwoty środków publicznych 
lub środków przekazanych ze środków publicznych, związanych z realizacją programów lub 
projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych, przez podmiot, za 
pośrednictwem którego zwracane są te środki, 

29. nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych: 
 składek na ubezpieczenia społeczne, 
 składek na ubezpieczenie zdrowotne, 
 składek na Fundusz Pracy, 
 składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 
 wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
 składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

- albo ich opłacenie w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia; 

30. zaciągnięcie lub zmiana zobowiązania bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, 
uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego 
upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania lub zmiany zobowiązań 
przez jednostkę sektora finansów publicznych (nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych zaciągnięcie lub zmiana zobowiązania na podstawie ugody w sprawie spornej 
należności cywilnoprawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa). 

31. niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, w tym 
obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub 
opłat albo oprocentowanie tych należności – z zastrzeżeniem, ze nie stanowi naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych powyższe zaniechanie, jeżeli zapłata odsetek lub 
oprocentowanie są związane z czynnościami mającymi na celu ustalenie zasadności zwrotu 
tych należności; 

32. niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych: 
 opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 

konkurencję; 
 ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na 

obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie 
przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości; 

 określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób niezwiązany z przedmiotem 
zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia; 

 określenie kryteriów oceny ofert; 
 nieprzekazanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia 
o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, ogłoszenia o sprostowaniu, zmianach 
lub dodatkowych informacjach odnośnie do takich ogłoszeń lub ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia; 
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 niezamieszczenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej; 
 łączenie zamówień albo dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia publiczne w celu 

uniknięcia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych; 
  niezawiadomienie w terminie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
- z zastrzeżeniem, że powyższe działania lub zaniechania nie stanowią naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych, jeżeli: 

 zostało skorygowane w sposób zapewniający zgodność danej czynności i toku postępowania z 
przepisami o zamówieniach publicznych; 

 nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego; 
33. udzielenie zamówienia publicznego: 
 wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach 

publicznych; 
 z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania 

trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej 
ręki lub zapytania o cenę;     

34. zawarcie umowy ramowej: 
 bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach 

publicznych; 
 z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania 

trybu negocjacji bez ogłoszenia lub trybu zamówienia z wolnej ręki. 
35. naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób niż określony w ust. 28, 29 

i 30 jeżeli miało ono wpływ odpowiednio na wynik postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub zawarcie umowy ramowej, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia lub 
zawarcia umowy ramowej;  

36. zawarcie umowy ramowej w sposób, który mógłby zakłócać konkurencję; 
37. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej lub umowy 

ramowej: 
 bez zachowania formy pisemnej; 
 na czas dłuższy niż określony w przepisach o zamówieniach publicznych lub na czas 

nieoznaczony, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach o zamówieniach 
publicznych; 

 przed ogłoszeniem orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą, z naruszeniem przepisów o 
zamówieniach publicznych; 

38. unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów 
o zamówieniach publicznych, określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego 
postępowania; 

39. niezłożenie przez kierownika zamawiającego, członka komisji przetargowej oraz inne osoby 
wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po stronie 
zamawiającego lub mogące mieć wpływ na wynik tego postępowania oświadczenia o braku 
lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z tego postępowania; 

40. niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegającej 
wyłączeniu z takiego postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych; 

41. zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej z naruszeniem 
przepisów o zamówieniach publicznych; 

42. udzielenie zamówienia publicznego na podstawie umowy ramowej z istotną zmianą 
warunków udzielenia zamówienia publicznego określonych w umowie ramowej; 

43. zawarcie umowy koncesji: 
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 z koncesjonariuszem, który nie został wybrany zgodnie z przepisami o umowie koncesji na 
roboty budowlane lub usługi; 

 z naruszeniem przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi dotyczących 
obowiązku publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo zamieszczenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o koncesji lub wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego; 

 której przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej 
konkurencji; 

 z innym niż wymienione w pkt 1-3 naruszeniem przepisów o umowie koncesji na roboty 
budowlane lub usługi, jeżeli naruszenie to miało wpływ na wynik postępowania o zawarcie 
umowy koncesji; 

44. zawarcie umowy koncesji: 
 bez zachowania formy pisemnej; 
 z pominięciem terminu, w jakim może ona być zawarta, z wyłączeniem przypadków 

dopuszczonych w przepisach o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi; 
 na czas dłuższy niż określony w przepisach o umowie koncesji na roboty budowlane lub 

usługi, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach o umowie koncesji na 
roboty budowlane lub usługi; 

 przed ogłoszeniem orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą w sprawie odwołania 
wniesionego w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji; 

45. unieważnienie postępowania o zawarcie umowy koncesji z naruszeniem przepisów o umowie 
koncesji na roboty budowlane lub usługi; 

46. zmiana umowy koncesji z naruszeniem przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane 
lub usługi; 

47. niewyłączenie z postępowania o zawarcie umowy koncesji osoby podlegającej wyłączeniu z 
takiego postępowania na podstawie przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub 
usługi; 

48. niezłożenie przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji 
po stronie zamawiającego lub mogące mieć wpływ na jego wynik oświadczenia o braku lub 
istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z tego postępowania; 

49. niezgodne z przepisami o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi ustalenie 
szacunkowej wartości umowy koncesji, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania 
przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, o niższej wartości; 

50. niezgodne z przepisami o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi: 
 łączenie przedmiotu umowy koncesji, 
 dzielenie przedmiotu umowy koncesji, 
 podejmowanie decyzji o zawarciu jednej umowy koncesji lub kilku odrębnych umów koncesji 

- w celu uniknięcia stosowania tych przepisów; 

51. niezgodne z przepisami o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi wybranie metody 
wykorzystywanej do szacowania wartości umowy koncesji w celu uniknięcia stosowania tych 
przepisów; 

52. niezgodne z przepisami o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi opisanie 
przedmiotu umowy koncesji; 

53. niezgodne z przepisami o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi określenie 
kryteriów kwalifikacji; 

54. niezgodne z przepisami o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi określenie 
kryteriów oceny ofert; 
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55. zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub 
rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.); 

56. niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów 
gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania albo wykazanie w tym 
sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej; 

57.  zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych 
do tego zobowiązanej, wskutek niezatrudniania audytora wewnętrznego albo niezawierania 
umowy z usługodawcą; 

58. niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej 
lub finansowej z planem finansowym lub kompletności i rzetelności dokumentów 
dotyczących takiej operacji, jeżeli miało ono wpływ na: 

 dokonanie wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w planie 
finansowym jednostki sektora finansów publicznych; 

 zaciągnięcie zobowiązania niemieszczącego się w planie finansowym jednostki sektora 
finansów publicznych; 

59. niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów 
publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów 
publicznych, jeżeli miało ono wpływ na: 

 uszczuplenie wpływów należnych tej jednostce, Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu 
terytorialnego – z wyłączeniem należności z tytułu składek, do poboru których są obowiązani 
ZUS i Prezes KRUS; 

 dokonanie wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w planie 
finansowym jednostki; 

 zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą 
budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z 
naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania zobowiązań przez jednostkę sektora finansów 
publicznych; 

 niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki, w tym obowiązku zwrotu należności 
celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne; 

 udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie 
określonym w przepisach o zamówieniach publicznych; 

 zawarcie umowy ramowej bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w 
przepisach o zamówieniach publicznych; 

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej z naruszeniem 
przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących formy pisemnej umowy, okresu, na 
który umowa może być zawarta, lub w przypadku wniesienia odwołania, terminu jej 
zawarcia; 

 niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegającej 
wyłączeniu z takiego postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych; 

 unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów 
o zamówieniach publicznych określających przesłanki unieważnienia tego postępowania; 

 zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi z koncesjonariuszem, który nie 
został wybrany zgodnie z przepisami o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi; 

 zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi z naruszeniem przepisów o 
umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi dotyczących formy pisemnej umowy, 
okresu, na który umowa może być zawarta, lub w przypadku wniesienia odwołania na 
czynność wyboru najkorzystniejszej oferty - terminu jej zawarcia; 
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 unieważnienie postępowania o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi z 
naruszeniem przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi; 

 dokonanie, w zakresie gospodarki finansowej lub w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub przygotowaniu tego postępowania albo w postępowaniu o zawarcie umowy 
koncesji na roboty budowlane lub usługi, czynności naruszającej dyscyplinę finansów 
publicznych przez osobę nieupoważnioną do wykonania tej czynności; 

 działanie lub zaniechanie skutkujące zapłatą ze środków publicznych kary, grzywny lub 
opłaty stanowiącej sankcję finansową, do których stosuje się przepisy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 
Należy przy tym zaznaczyć, że jeżeli przepisy odrębne przewidują możliwość stosowania 
przepisów o zamówieniach publicznych zamiast przepisów o umowie koncesji na roboty 
budowlane lub usługi i postępowanie zostało wszczęte w trybie przepisów o zamówieniach 
publicznych, do oceny zachowań związanych z przygotowaniem i zawarciem umowy, i 
poprzedzającym je postępowaniem, stosuje się przepisy ustawy dotyczące naruszeń 
przepisów o zamówieniach publicznych. 

IV Kary i skutki przypisania odpowiedzialności 

Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są: 

1. upomnienie, 
2. nagana, 
3. kara pieniężna, 
4. zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. 

Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie można wykonać, jeżeli od dnia 
uprawomocnienia się orzeczenia upłynęły 2 lata. 

Konsekwencją przypisania odpowiedzialności jest obowiązek zwrotu, na rzecz Skarbu 
Państwa, zryczałtowanych kosztów postępowania a także wpisanie do rejestru osób 
odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

V Procedura 

Postępowanie wszczyna rzecznik dyscypliny finansów publicznych - pełniący funkcję 
oskarżyciela, na podstawie zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych Do złożenia zawiadomienia o naruszeniu 
dyscypliny finansów publicznych uprawnione a jednocześnie zobowiązane są następujące 
podmioty: 

1. kierownik jednostki sektora finansów publicznych, 
2. kierownik podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do 

wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, 
3. organ sprawujący nadzór nad jednostką sektora finansów publicznych, 
4. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, 
5. komisja stała organu stanowiącego samorządu terytorialnego, 
6. organ kontroli lub kierownik jednostki prowadzącej kontrolę jednostki sektora finansów 

publicznych, 
7. dysponent przekazujący środki publiczne jednostce sektora finansów publicznych lub 

podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych, 
8. organ założycielski jednostki sektora finansów publicznych. 
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Po otrzymaniu zawiadomienia rzecznik dyscypliny podejmuje czynności sprawdzające w celu 
stwierdzenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Na 
podstawie poczynionych ustaleń wszczyna postępowanie wyjaśniające, albo odmawia 
wszczęcia takiego postępowania. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania jest 
zaskarżalne. Postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego odnosi się do 
konkretnej osoby (ewentualnie do konkretnych osób). Po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego rzecznik dyscypliny składa wniosek o ukaranie za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych, umarza postępowanie wyjaśniające lub je zawiesza. Postanowienie o 
umorzeniu postępowania wyjaśniającego jest zaskarżalne do Głównego Rzecznika. Rzecznik 
powinien zakończyć czynności sprawdzające i postępowanie wyjaśniające w ciągu 120 dni od 
otrzymania zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.. 
Wniosek o ukaranie jest kierowany do komisji orzekającej i dotyczy konkretnej osoby 
(ewentualnie konkretnych osób). Osoba, której dotyczy wniosek (obwiniony) i rzecznik 
dyscypliny są stronami postępowania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych przed komisją orzekającą. Jeżeli wniosek o ukaranie spełnia kryteria formalne, 
sprawa jest rozpoznawana na rozprawie lub posiedzeniu. W wyniku rozpoznania sprawy na 
rozprawie komisja orzekająca wydaje orzeczenie o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych, orzeczenie o uniewinnieniu, albo orzeczenie o umorzeniu 
postępowania. 
Postępowanie jest dwuinstancyjne; od orzeczenia komisji orzekającej w pierwszej instancji, 
służy stronom odwołanie do Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie 
Dyscypliny Finansów Publicznych. Na tym etapie postępowania, funkcję oskarżyciela pełni 
Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych albo jego zastępca. 
W wyniku rozpoznania odwołania Główna Komisja Orzekająca: 

1. utrzymuje orzeczenie w mocy albo 
2. uchyla orzeczenie w całości lub w części i rozstrzyga sprawę co do istoty, 
3. uchyla orzeczenie w całości lub w części i umarza postępowanie, 
4. uchyla orzeczenie w całości lub w części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania 

przez komisję orzekającą. 
Wszystkie organy prowadzące postępowanie (rzecznik dyscypliny, Główny Rzecznik, 
komisja orzekająca pierwszej instancji oraz Główna Komisja Orzekająca) obowiązane są, na 
każdym etapie postępowania uwzględniać okoliczności powodujące wyłączenie możliwości 
orzekania w sprawie, określone w art. 78 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych. W takich przypadkach postępowania nie wszczyna się, a 
jeśli zostało wszczęte – wydaje się postanowienie o umorzeniu postępowania albo orzeczenie 
o uniewinnieniu. Jedną z takich okoliczności jest przedawnienie karalności. Karalność 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęły 
3 lata. Jeżeli jednak w tym okresie wszczęto postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych, karalność ustaje z upływem 2 lat od tego okresu. 
Na prawomocne orzeczenia i postanowienia Głównej Komisji Orzekającej kończące 
postępowanie przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Wniesienie skargi wstrzymuje 
wykonanie prawomocnego orzeczenia w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych. Skarga do sądu administracyjnego przysługuje także na postanowienia 
Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej, kończące postępowania, wydane w wyniku 
rozpoznania zażalenia na postanowienie o odmowie przyjęcia środka zaskarżenia. 
Organy prowadzące postępowanie są obowiązane badać oraz uwzględniać okoliczności 
przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego a także, w niezbędnym 
zakresie, pouczać jego uczestników o ciążących na nich obowiązkach i przysługujących im 
prawach oraz udzielać im wyjaśnień i informacji o tych prawach i obowiązkach, tak aby w 
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toku postępowania jego uczestnicy nie ponieśli szkody z powodu nieznajomości przepisów, 
dotyczących postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
Prawomocne orzeczenia wykonuje przewodniczący komisji orzekającej pierwszej instancji. 
Odpis prawomocnego orzeczenia dołącza się do akt osobowych pracownika. Szczególne tryb 
wykonywania dotyczy orzeczeń wymierzających karę zakazu pełnienia funkcji związanych z 
dysponowaniem środkami publicznymi. 

VI Uprawnienia obwinionego 

Prawo do obrony 
 
Prawo do obrony przysługuje Obwinionemu w toku całego postępowania, od momentu 
złożenia wniosku o ukaranie (momentu, od którego osoba uzyskuje status obwinionego). 
Prawa określone w art. 74-76 uondfp. przysługują także osobie, wobec której rzecznik 
dyscypliny wszczął postępowanie wyjaśniające (art. 77 uondfp.). 
Prawo do obrony jest realizowane przez wprost określone uprawnienia przyznane 
obwinionemu, obowiązki nałożone na organy postępowania, jak też przez 
wprowadzenie, służących ochronie tego prawa, zasad postępowania. 

 prawo do obrońcy 
Obwiniony a także osoba, wobec której rzecznik dyscypliny wszczął postępowanie 
wyjaśniające może korzystać z pomocy tylko jednego obrońcy. Obrońcą obwinionego może 
być osoba uprawniona do obrony zgodnie z przepisami prawa o adwokaturze, osoba 
uprawniona do świadczenia pomocy prawnej zgodnie z przepisami o radcach prawnych albo 
inna osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, upoważniona przez 
obwinionego (art. 75 ust. 1 uondfp.). Takie określenie osoby obrońcy sprawia, że rolę tę 
pełnić może każda osoba pełnoletnia, niebędąca ubezwłasnowolnioną całkowicie ani 
częściowo. Do ustanowienia obrońcy dochodzi poprzez oświadczenie woli obwinionego 
wyrażone w formie pisemnej (dokument składany jest organowi postępowania i włączany do 
akt sprawy) albo ustnie do protokołu sporządzanego przez organ postępowania. Pisemne 
ustanowienie obrońcy wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej. 
Żaden z przepisów tych aktów prawnych nie przewiduje możliwości przyznawania, osobie 
uniewinnionej od zarzutu naruszenia finansów publicznych lub wobec której umorzono 
postępowanie, zwrotu kosztów związanych z korzystaniem z pomocy obrońcy. 

 prawo do składania wniosków i oświadczeń 
Obwiniony może (nie ma takiego obowiązku) składać wyjaśnienia, a obwiniony i obrońca 
oświadczenia i wnioski ustnie do protokołu lub na piśmie. 
Wnioski dowodowe można składać na rozprawie i poza nią. 
Zgodnie z art. 87, 88 i 89 uondfp., nie przeprowadza się dowodu (wniosek dowodowy 
podlega oddaleniu) , którego przedmiotem są fakty: 

1. niemające dla rozstrzygnięcia sprawy istotnego znaczenia, 
2. powszechnie znane, 
3. znane z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie, a ponadto gdy, 
4. okoliczność, której dotyczy wniosek, została już udowodniona zgodnie z twierdzeniem 

wnioskodawcy, 
5. dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności, 
6. wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania, 
7. dowodu nie da się przeprowadzić. 

Wniosek dowodowy musi spełniać określone kryteria formalne. Zgodnie z art. 90 uondfp. 
osoba, wobec której wszczęto postępowanie, występująca z wnioskiem dowodowym, w tym o 
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przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków, jest obowiązana dokładnie oznaczyć fakty, o 
których stwierdzenie wnosi. Obowiązek dotyczy również wskazania świadków, których 
wyjaśnienia mają stwierdzać te fakty, tak aby wezwanie ich przez organ prowadzący 
postępowanie było możliwe. 

Prócz wniosków dowodowych obwiniony ma prawo składać także inne, służące jego prawu 
do obrony, w szczególności: 

1. wyłączenie członka komisji orzekającej lub Głównej Komisji Orzekającej od udziału w 
rozpoznawaniu sprawy z powodu istnienia między nim a oskarżycielem, obwinionym lub 
jego obrońcą stosunku, który może budzić wątpliwości co do jego bezstronności. (wniosek 
taki może dotyczyć także oskarżyciela (wyłączenie od udziału w sprawie) i protokolanta 
(odsunięcie od wykonywania czynności)); 

2. sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej w orzeczeniu, postanowieniu, 
zarządzeniu lub ich uzasadnieniu, protokole rozprawy lub posiedzenia, protokole 
sporządzonym przez rzecznika dyscypliny, 

3. odroczenie rozprawy (125 pkt 3 uondfp.). 
Organ postępowania zobowiązany jest do rozpoznania i ustosunkowania się do wszelkich 
wniosków składanych w postępowaniu. 

Działania na swoją korzyść podejmować może także osoba, wobec której postępowanie 
zostało wszczęte. Osoba taka ma prawo, w terminie określonym przez rzecznika dyscypliny, 
do złożenia wyjaśnień lub wniosków dowodowych na piśmie lub do protokołu (art. 102 ust. 2 
uondfp.). 

 zasada dwuinstancyjności postępowania 
Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest 
dwuinstancyjne. Oznacza to, że na orzeczenia i inne wskazane w ustawie rozstrzygnięcia, 
wydane przez organy postępowania w pierwszej instancji, przysługuje stronom środek 
zaskarżenia. Zażalenia i odwołania (środki zaskarżenia) wnosi się na piśmie, za 
pośrednictwem organu, który wydał zaskarżane zarządzenie, postanowienie albo orzeczenie, 
w terminie 14 dni od jego doręczenia. O tym uprawnieniu organy postępowania zobowiązane 
są pouczyć strony. 

W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na wniosek zainteresowanego, jeżeli 
uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Wniosek o przywrócenie terminu 
należy złożyć w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Równocześnie 
z wnioskiem należy dopełnić czynności, która miała być w tym terminie dokonana (177 
uondfp.). 
Termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia stronie odpisu 
rozstrzygnięcia. 
Konsekwencją zasady dwuinstacyjności jest także wprowadzenie poniższych reguł. 
W przypadku wniesienia odwołania na niekorzyść obwinionego, który został uniewinniony 
przez komisję orzekającą lub co do którego postępowanie umorzono, Główna Komisja 
Orzekająca nie może wydać orzeczenia o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych. Jeżeli jednak uzna, że przypisanie tej odpowiedzialności jest 
uzasadnione, przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania. 

Ponownie rozpatrując sprawę, komisja orzekająca może wydać rozstrzygnięcie surowsze niż 
uchylone tylko wtedy, gdy wniesiono odwołanie na niekorzyść obwinionego. 
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VII Obowiązki organów postępowania wobec obwinionego 
 

 zasada prawdy obiektywnej 
Zasada prawdy obiektywnej, ściśle związana z zasadą domniemania niewinności, polega na 
tym, że w postępowaniu dąży się do tego, by podstawą wydania rozstrzygnięcia były 
prawdziwe (zgodne z rzeczywistością) ustalenia poczynione w jego trakcie. Realizacja tej 
zasady przejawia się w tym, że organ prowadzący postępowanie, w zależności od jego etapu 
rzecznik albo komisja orzekająca obowiązany jest do wyczerpującego zebrania i 
wszechstronnego rozpatrzenia materiału dowodowego. Ponadto, organy te (także rzecznik) są 
obowiązane badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i 
na niekorzyść obwinionego (art. 80 ust. 1 uondfp.). 

 zasada domniemania niewinności 
 

Zgodnie z art. 76 uondfp., Obwinionego uważa się za niewinnego, dopóki jego 
odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie zostanie udowodniona i 
potwierdzona prawomocnym orzeczeniem w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych. Powyższa zasada oznacza, że obwiniony (także osoba, wobec której oskarżyciel 
wystąpił z wnioskiem o ukaranie), ze względu na swój status w postępowaniu, nie może 
ponosić, w jego toku, żadnych negatywnych skutków prowadzenia postępowania (poza 
wynikającymi z przepisów). Konsekwencją tej zasady jest także brak po stronie obwinionego 
obowiązku dowodzenia swojej niewinności. Ciężar dowodzenia naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych ciąży bowiem bezpośrednio na rzeczniku (Głównym Rzeczniku) 
dyscypliny finansów publicznych. Przyjęcie tej powszechnie obowiązującej reguły wiąże się 
także z tym, że obwiniony ma prawo, a nie obowiązek stawiennictwa na rozprawy przed 
organami orzekającymi. Będąc zaś obecnym na rozprawie może w szczególności, bez podania 
powodów, odmówić składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania. 
Przejawem zasady domniemania niewinności jest przyjęcie, że niedające się usunąć 
wątpliwości rozstrzyga się na korzyść obwinionego. Należy jednak podkreślić, że wątpliwości 
te nie mogą dotyczyć okoliczności natury prawnej (np. interpretacji przepisów prawa); do 
rozstrzygania takich wątpliwości, tak jak do poczynienia innych istotnych ustaleń, 
zobowiązane są organy prowadzące postępowanie. 

 obowiązek udzielania informacji 
Organy prowadzące postępowanie są obowiązane, w niezbędnym zakresie, pouczyć jego 
uczestników o ciążących na nich obowiązkach i przysługujących im prawach oraz udzielać im 
wyjaśnień i informacji o tych prawach i obowiązkach, tak aby w toku postępowania jego 
uczestnicy nie ponieśli szkody z powodu nieznajomości przepisów, dotyczących 
postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (80 ust. 2 uondfp.). 
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                                    Dz.U. 2005 Nr 14 poz. 114 

 

U S T AWA  

z dnia 17 grudnia 2004 r. 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

DZIAŁ I 

Przepisy ogólne 

Art. 1. Ustawa określa zasady i zakres odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych, organy właściwe oraz postępowanie w sprawach o 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Art. 2. Określenia zawarte w dziale II: „finanse publiczne”, „środki publiczne”, 

„jednostka sektora finansów publicznych”, „budżet”, „plan finansowy”, „wydatek”, 

„dotacja”, „rezerwa”, „sprawozdanie z wykonania procesów gromadzenia środków 

publicznych i ich rozdysponowania” oraz „kontrola zarządcza” mają znaczenie nadane 

im w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000). 

Art. 3. Przepisów ustawy, z zastrzeżeniem art. 16, nie stosuje się do określania, 

ustalania, poboru lub wpłaty należności celnych i należności z tytułu podatków i opłat, 

o których mowa w art. 2 § 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.1)), stanowiących dochody budżetu 

państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym odsetek za zwłokę, a także 

udzielania ulg i zwolnień w zakresie tych należności. 

DZIAŁ II 

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

Rozdział 1 

Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

Art. 4. 1. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

podlegają, z zastrzeżeniem art. 4a: 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 

771, 1000, 1039 i 1075. 

Opracowano na 

podstawie t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 

1458. 
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1) osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy 

jednostki sektora finansów publicznych albo organu zarządzającego podmiotu 

niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do 

wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, lub zarządzającego mieniem 

tych jednostek lub podmiotów; 

2) kierownicy jednostek sektora finansów publicznych; 

3) pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub inne osoby, którym 

odrębną ustawą lub na jej podstawie powierzono wykonywanie obowiązków w 

takiej jednostce, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn 

naruszający dyscyplinę finansów publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2; 

4) osoby wykonujące w imieniu podmiotu niezaliczanego do sektora finansów 

publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki 

publiczne, czynności związane z wykorzystaniem tych środków lub 

dysponowaniem tymi środkami. 

2. W przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego 

w art. 17, osoba obowiązana lub upoważniona do działania w imieniu podmiotu 

publicznego lub prywatnego, który oferuje pomocnicze działania zakupowe na rynku, 

któremu kierownik zamawiającego powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podlega odpowiedzialności za to 

naruszenie, jeżeli zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych lub 

udzielane zamówienie publiczne jest finansowane ze środków publicznych. 

Art. 4a. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

określone w art. 13 podlegają: 

1) osoby zobowiązane lub upoważnione do działania w imieniu podmiotu, któremu 

odrębną ustawą lub na jej podstawie albo na podstawie umowy lub w drodze 

porozumienia powierzono określone zadania związane z realizacją programu 

finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub 

innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających 

zwrotowi, zwanych dalej „środkami unijnymi lub zagranicznymi”; 

2) osoby zobowiązane do realizacji projektu finansowanego z udziałem środków 

unijnych lub zagranicznych, którym przekazano środki publiczne przeznaczone 

na realizację tego projektu lub które wykorzystują takie środki; 

Artur
Notatka
środki unijne

Artur
Podświetlony
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3) osoby zobowiązane lub upoważnione do działania w imieniu podmiotu 

zobowiązanego do realizacji projektu finansowanego z udziałem środków 

unijnych lub zagranicznych, któremu przekazano środki publiczne przeznaczone 

na realizację tego projektu lub który wykorzystuje takie środki. 

Art. 5. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 

1) nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub 

innej jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie takiej należności w 

wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia; 

2) niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki 

samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo 

pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca 

z prawidłowego obliczenia; 

3) niezgodne z przepisami umorzenie należności Skarbu Państwa, jednostki 

samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych, 

odroczenie jej spłaty lub rozłożenie spłaty na raty albo dopuszczenie do 

przedawnienia tej należności. 

4) (uchylony) 

2. (uchylony) 

3. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do należności z tytułu składek, do 

poboru których są obowiązani Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Prezes Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

4. Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w 

ust. 1, wykonanie ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej zawartej 

zgodnie z przepisami prawa. 

Art. 6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 

1) nieprzekazanie w terminie do budżetu w należnej wysokości pobranych 

dochodów należnych Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego; 

2) niedokonanie w terminie wpłaty do budżetu w należnej wysokości dochodów 

przez jednostkę budżetową, nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy 

zakład budżetowy albo nadwyżki środków finansowych przez agencję 

wykonawczą. 

Art. 7. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest przeznaczenie 

dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na wydatki ponoszone w tej 

jednostce. 

Artur
Podświetlony

Artur
Notatka
Orzeczenie

Artur
Notatka
Orzeczenie - uchylone.Nierówne traktowanie stron.

Artur
Notatka
Orzeczenie - uchylone w całości.
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Art. 8. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 

1) przekazanie lub udzielenie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania 

lub udzielania dotacji; 

2) niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia dotacji; 

3) nieustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu. 

Art. 9. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 

1) wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez 

udzielającego dotację; 

2) nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji; 

3) niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości. 

Art. 10. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie zmiany 

w budżecie lub planie, stanowiącym podstawę gospodarki finansowej jednostki 

sektora finansów publicznych, bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu 

upoważnienia. 

Art. 11. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie 

wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, 

uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego 

upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania 

poszczególnych rodzajów wydatków. 

2. Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych dokonanie wydatku 

ze środków publicznych na podstawie ugody w sprawie spornej należności 

cywilnoprawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa. 

Art. 12. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest przeznaczenie 

środków rezerwy na inny cel niż określony w decyzji o ich przyznaniu. 

Art. 12a. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaciągnięcie 

zobowiązania w związku z realizacją programu polityki zdrowotnej: 

1) którego projekt nie został przekazany do zaopiniowania przez Prezesa Agencji 

Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, pomimo istnienia takiego 

obowiązku; 

2) którego projekt został negatywnie zaopiniowany przez Prezesa Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji. 

Art. 13. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 

Artur
Notatka
Samowolna zmiana planu

Artur
Notatka
Wydatki bez upoważnienia.Orzeczenie - utrzymanie w mocy.

Artur
Podświetlony

Artur
Podświetlony

Artur
Notatka
Orzeczenie - utrzymanie w mocy.

Artur
Notatka
Orzeczenie
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1) przyznanie lub przekazanie środków związanych z realizacją programów lub 

projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych bez 

zachowania lub z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich przyznaniu lub 

przekazaniu; 

2) niedokonanie w terminie przez przyznającego lub przekazującego środki 

związane z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem 

środków unijnych lub zagranicznych rozliczenia tych środków; 

3) nieustalenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z realizacją 

programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub 

zagranicznych albo ustalenie takiej kwoty w wysokości niższej niż wynikająca 

z prawidłowego obliczenia; 

4) niedochodzenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z realizacją 

programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub 

zagranicznych albo dochodzenie takiej kwoty w wysokości niższej niż 

wynikająca z prawidłowego obliczenia; 

5) niezgodne z przepisami umorzenie podlegającej zwrotowi kwoty środków 

związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem 

środków unijnych lub zagranicznych, odroczenie jej spłaty lub rozłożenie spłaty 

na raty albo dopuszczenie do przedawnienia tej należności; 

6) wykorzystanie środków publicznych lub środków przekazanych ze środków 

publicznych, związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych 

z udziałem środków unijnych lub zagranicznych, niezgodnie z przeznaczeniem 

lub z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu, w tym: 

a) procedur określonych przepisami o zamówieniach publicznych – wyłącznie 

w zakresie określonym w art. 17, 

b) procedur określonych w przepisach o umowie koncesji na roboty 

budowlane lub usługi – wyłącznie w zakresie określonym w art. 17a; 

7) niedokonanie w terminie przez otrzymującego lub wykorzystującego środki 

publiczne lub środki przekazane ze środków publicznych, związane z realizacją 

programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub 

zagranicznych, rozliczenia tych środków; 

8) niedokonanie w terminie lub w należnej wysokości zwrotu kwoty środków 

publicznych lub środków przekazanych ze środków publicznych, związanych z 

realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków 

unijnych lub zagranicznych; 

Artur
Notatka
Orzeczenie

Artur
Notatka
Orzeczenie
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9) nieprzekazanie w terminie lub w należnej wysokości zwracanej kwoty środków 

publicznych lub środków przekazanych ze środków publicznych, związanych z 

realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków 

unijnych lub zagranicznych, przez podmiot, za pośrednictwem którego zwracane 

są te środki. 

Art. 14. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest nieopłacenie w 

terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych: 

1) składek na ubezpieczenia społeczne, 

2) składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

3) składek na Fundusz Pracy, 

4) składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

5) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

– albo ich opłacenie w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia. 

Art. 15. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaciągnięcie lub 

zmiana zobowiązania bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą 

budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia 

lub z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania lub zmiany zobowiązań przez 

jednostkę sektora finansów publicznych. 

2. Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych zaciągnięcie lub 

zmiana zobowiązania na podstawie ugody w sprawie spornej należności 

cywilnoprawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa. 

Art. 16. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie w 

terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, w tym obowiązku 

zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub 

opłat albo oprocentowanie tych należności. 

2. Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych zaniechanie, o 

którym mowa w ust. 1, dotyczące obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, 

nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, jeżeli zapłata odsetek lub oprocentowanie są związane z czynnościami 

mającymi na celu ustalenie zasadności zwrotu tych należności. 

Art. 17. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z 

przepisami o zamówieniach publicznych: 

Artur
Notatka
Zobowiązanie bez upoważnienia

Artur
Podświetlony

Artur
Notatka
Zamówienia publiczne

Artur
Podświetlony

Artur
Notatka
Orzeczenie - uchylenie w całości.
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1) opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać 

uczciwą konkurencję; 

2) ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to 

wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo 

na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej 

wartości; 

3) określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób 

niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu 

zamówienia; 

4) określenie kryteriów oceny ofert; 

5) nieprzekazanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 

o zamówieniu, ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania 

wykonawców, ogłoszenia o sprostowaniu, zmianach lub dodatkowych 

informacjach odnośnie do takich ogłoszeń lub ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia; 

5a) niezamieszczenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej; 

5b) łączenie zamówień albo dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia publiczne 

w celu uniknięcia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych; 

6) niezawiadomienie w terminie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o 

wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

1a. Działanie lub zaniechanie określone w ust. 1 nie stanowi naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych, jeżeli: 

1) zostało skorygowane w sposób zapewniający zgodność danej czynności i toku 

postępowania z przepisami o zamówieniach publicznych; 

2) nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego. 

1b. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia 

publicznego: 

1) wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o 

zamówieniach publicznych; 

2) z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek 

stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez 

ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę. 
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1ba. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy 

ramowej: 

1) bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach 

o zamówieniach publicznych; 

2) z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek 

stosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia lub trybu zamówienia z wolnej ręki. 

1c. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest naruszenie przepisów 

o zamówieniach publicznych w inny sposób niż określony w ust. 1, 1b i 1ba, jeżeli 

miało ono wpływ odpowiednio na wynik postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub zawarcie umowy ramowej, chyba że nie doszło do udzielenia 

zamówienia lub zawarcia umowy ramowej. 

1d. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy 

ramowej w sposób, który mógłby zakłócać konkurencję. 

2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy 

w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej: 

1) bez zachowania formy pisemnej; 

2) na czas dłuższy niż określony w przepisach o zamówieniach publicznych lub na 

czas nieoznaczony, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach o 

zamówieniach publicznych; 

3) (uchylony) 

4) przed ogłoszeniem orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą, z naruszeniem 

przepisów o zamówieniach publicznych. 

3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o 

zamówieniach publicznych, określających przesłanki upoważniające do 

unieważnienia tego postępowania. 

4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez 

kierownika zamawiającego, członka komisji przetargowej oraz inne osoby 

wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po 

stronie zamawiającego lub mogące mieć wpływ na wynik tego postępowania 

oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z tego 

postępowania. 

5. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewyłączenie z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegającej wyłączeniu z 

takiego postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych. 
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6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub umowy ramowej z naruszeniem przepisów 

o zamówieniach publicznych. 

6a. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie umowy ramowej z istotną zmianą warunków udzielenia 

zamówienia publicznego określonych w umowie ramowej. 

7. (uchylony) 

Art. 17a. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie 

umowy koncesji: 

1) z koncesjonariuszem, który nie został wybrany zgodnie z przepisami o umowie 

koncesji na roboty budowlane lub usługi; 

2) z naruszeniem przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi 

dotyczących obowiązku publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

albo zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o koncesji 

lub wstępnego ogłoszenia informacyjnego; 

3) której przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady 

uczciwej konkurencji; 

4) z innym niż wymienione w pkt 1–3 naruszeniem przepisów o umowie koncesji 

na roboty budowlane lub usługi, jeżeli naruszenie to miało wpływ na wynik 

postępowania o zawarcie umowy koncesji. 

2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy koncesji: 

1) bez zachowania formy pisemnej; 

2) z pominięciem terminu, w jakim może ona być zawarta, z wyłączeniem 

przypadków dopuszczonych w przepisach o umowie koncesji na roboty 

budowlane lub usługi; 

3) na czas dłuższy niż określony w przepisach o umowie koncesji na roboty 

budowlane lub usługi, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach 

o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi; 

4) przed ogłoszeniem orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą w sprawie 

odwołania wniesionego w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji. 

3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie 

postępowania o zawarcie umowy koncesji z naruszeniem przepisów o umowie 

koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy koncesji 

z naruszeniem przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. 
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5. (uchylony) 

6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewyłączenie 

z postępowania o zawarcie umowy koncesji osoby podlegającej wyłączeniu z takiego 

postępowania na podstawie przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub 

usługi. 

7. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez osoby 

wykonujące czynności w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji po stronie 

zamawiającego lub mogące mieć wpływ na jego wynik oświadczenia o braku lub 

istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z tego postępowania. 

8. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami 

o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi ustalenie szacunkowej wartości 

umowy koncesji, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o umowie 

koncesji na roboty budowlane lub usługi, o niższej wartości. 

9. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami 

o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi: 

1) łączenie przedmiotu umowy koncesji, 

2) dzielenie przedmiotu umowy koncesji, 

3) podejmowanie decyzji o zawarciu jednej umowy koncesji lub kilku odrębnych 

umów koncesji 

– w celu uniknięcia stosowania tych przepisów. 

10. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami 

o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi wybranie metody 

wykorzystywanej do szacowania wartości umowy koncesji w celu uniknięcia 

stosowania tych przepisów. 

11. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami 

o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi opisanie przedmiotu umowy 

koncesji. 

12. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami 

o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi określenie kryteriów kwalifikacji. 

13. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami 

o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi określenie kryteriów oceny ofert. 

Art. 18. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 

1) zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo 

przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z 



©Kancelaria Sejmu  s. 11/84 

06.08.2018 

przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395, 398 i 650); 

2) niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania 

procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania albo 

wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z 

ewidencji księgowej. 

Art. 18a. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaniechanie 

prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych do tego 

zobowiązanej, wskutek niezatrudniania audytora wewnętrznego albo niezawierania 

umowy z usługodawcą. 

Art. 18b. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niedokonanie lub 

nienależyte dokonanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej lub 

finansowej z planem finansowym lub kompletności i rzetelności dokumentów 

dotyczących takiej operacji, jeżeli miało ono wpływ na: 

1) dokonanie wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w 

planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych; 

2) zaciągnięcie zobowiązania niemieszczącego się w planie finansowym jednostki 

sektora finansów publicznych. 

Art. 18c. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych 

obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów 

publicznych, jeżeli miało ono wpływ na: 

1) uszczuplenie wpływów należnych tej jednostce, Skarbowi Państwa lub jednostce 

samorządu terytorialnego; 

2) dokonanie wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w 

planie finansowym jednostki; 

3) zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, 

uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego 

upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania zobowiązań 

przez jednostkę sektora finansów publicznych; 

4) niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki, w tym obowiązku zwrotu 

należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 
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5) udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w 

trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych; 

5a) zawarcie umowy ramowej bez przeprowadzenia postępowania w trybie 

określonym w przepisach o zamówieniach publicznych; 

6) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej 

z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących formy 

pisemnej umowy, okresu, na który umowa może być zawarta, lub w przypadku 

wniesienia odwołania, terminu jej zawarcia; 

7) niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osoby 

podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania na podstawie przepisów o 

zamówieniach publicznych; 

8) unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z 

naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych określających przesłanki 

unieważnienia tego postępowania; 

9) zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi z koncesjonariuszem, 

który nie został wybrany zgodnie z przepisami o umowie koncesji na roboty 

budowlane lub usługi; 

10) zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi z naruszeniem 

przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi dotyczących 

formy pisemnej umowy, okresu, na który umowa może być zawarta, lub 

w przypadku wniesienia odwołania na czynność wyboru najkorzystniejszej 

oferty – terminu jej zawarcia; 

11) unieważnienie postępowania o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane 

lub usługi z naruszeniem przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub 

usługi; 

12) dokonanie, w zakresie gospodarki finansowej lub w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub przygotowaniu tego postępowania albo w 

postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, 

czynności naruszającej dyscyplinę finansów publicznych przez osobę 

nieupoważnioną do wykonania tej czynności; 

13) działanie lub zaniechanie skutkujące zapłatą ze środków publicznych kary, 

grzywny lub opłaty stanowiącej sankcję finansową, do których stosuje się 

przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do należności, o których mowa w art. 5 ust. 

3. 
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Rozdział 2 

Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

Art. 19. 1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

ponosi osoba, która popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych 

określony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. 

2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi 

osoba, której można przypisać winę w czasie popełnienia naruszenia. Nie można 

przypisać winy, jeżeli naruszenia nie można było uniknąć mimo dołożenia staranności 

wymaganej od osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązku, którego 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę 

finansów publicznych. 

3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi 

także osoba, która wydała polecenie wykonania czynu naruszającego dyscyplinę 

finansów publicznych. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do czynów, o których mowa w art. 18c. 

Art. 20. 1. Osoba, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, uczestnicząca w 

podejmowaniu uchwały zawierającej polecenie lub upoważnienie do popełnienia 

czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych, w przypadku niezgłoszenia 

sprzeciwu do tej uchwały, odpowiada na zasadach określonych w art. 19 ust. 3. 

2. Za zgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, uważa się zgłoszenie 

sprzeciwu do uchwały na piśmie albo ustnie do protokołu, jak również głosowanie 

przeciwko uchwale w przypadku głosowania imiennego. 

Art. 21. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych uważa się za popełnione 

w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był 

obowiązany. Za czas, w którym sprawca zaniechał działania, uważa się dzień 

następujący po upływie terminu, w którym określone działanie powinno nastąpić. 

Art. 22. (uchylony) 

Art. 23. 1. Nieświadomość tego, że działanie lub zaniechanie stanowi naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych, nie wyłącza odpowiedzialności, chyba że 

nieświadomość była usprawiedliwiona. 

2. Nie popełnia naruszenia dyscypliny finansów publicznych osoba, która z 

powodu choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie 
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mogła w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim 

postępowaniem. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy zakłócenie czynności psychicznych zostało 

spowodowane wprawieniem się w stan nietrzeźwości lub odurzenia w wyniku 

własnego działania. 

Art. 24. 1. Jeżeli w czasie orzekania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia tego naruszenia, stosuje 

się ustawę nową, z tym że należy stosować ustawę obowiązującą w czasie popełnienia 

naruszenia, jeżeli jest ona względniejsza dla sprawcy. 

2. Jeżeli według nowej ustawy określone działanie lub zaniechanie objęte 

orzeczeniem nie stanowi już naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ukaranie 

ulega zatarciu z mocy prawa. 

Art. 25. 1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

jest niezależna od odpowiedzialności określonej innymi przepisami prawa, z 

zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. W razie wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo, przestępstwo 

skarbowe, wykroczenie albo wykroczenie skarbowe, o czyn stanowiący równocześnie 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych, postępowanie o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych zawiesza się do czasu zakończenia postępowania karnego, 

postępowania w sprawie o wykroczenie albo postępowania w sprawie o przestępstwo 

skarbowe albo wykroczenie skarbowe. 

3. W razie prawomocnego skazania za przestępstwo, przestępstwo skarbowe, 

wykroczenie albo wykroczenie skarbowe, będące równocześnie naruszeniem 

dyscypliny finansów publicznych, wszczęte postępowanie o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych podlega umorzeniu. 

Art. 26. 1. Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych działanie 

lub zaniechanie określone w art. 5–16, którego przedmiotem są środki finansowe w 

wysokości nieprzekraczającej jednorazowo, a w przypadku więcej niż jednego 

działania lub zaniechania – łącznie w roku budżetowym, kwoty minimalnej. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku działania lub zaniechania 

określonego w art. 18 pkt 2 oraz art. 18b i 18c. 

3. Kwotą minimalną w rozumieniu ust. 1 jest kwota przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłoszonego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
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Polskiej „Monitor Polski” zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o 

zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 i 2371), 

zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”. 

Art. 27. 1. Nie dochodzi się odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych w przypadku działania lub zaniechania podjętego wyłącznie w 

celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego. 

2. Zdarzeniem losowym, o którym mowa w ust. 1, jest zdarzenie wywołane przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie można przewidzieć z pewnością, w szczególności 

zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody 

niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem 

naruszającym dyscyplinę finansów publicznych. 

Art. 28. 1. Nie dochodzi się odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych, którego stopień szkodliwości dla finansów publicznych jest 

znikomy. 

1a. Przy ocenie stopnia szkodliwości dla finansów publicznych naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych uwzględnia się wagę naruszonych obowiązków, 

sposób i okoliczności ich naruszenia, a także skutki naruszenia. 

2. Przy ocenie stopnia szkodliwości dla finansów publicznych naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych wywołującego skutki finansowe bierze się pod 

uwagę w szczególności wysokość skutku finansowego, w tym: 

1) wysokość uszczuplonych środków publicznych; 

2) kwotę środków publicznych niewpłaconych lub niezwróconych na właściwy 

rachunek budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej 

jednostki sektora finansów publicznych; 

3) kwotę środków publicznych wydatkowanych bez upoważnienia lub z jego 

przekroczeniem albo niezgodnie z przeznaczeniem; 

4) wysokość zobowiązań zaciągniętych bez upoważnienia lub z jego 

przekroczeniem; 

5) kwotę zapłaconych odsetek, kar lub opłat albo wypłaconego oprocentowania. 

3. Przy ocenie stopnia szkodliwości dla finansów publicznych naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych niewywołującego skutków finansowych uwzględnia 

się w szczególności wagę naruszonych obowiązków oraz sposób i okoliczności ich 

naruszenia, w tym w przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych 
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określonego w art. 17 i 17a – sposób naruszenia zasady uczciwej konkurencji lub 

zasady równego traktowania wykonawców. 

Art. 29. 1. Osoba, która naruszyła dyscyplinę finansów publicznych wskutek 

wykonania polecenia przełożonego albo kierownika jednostki, albo dysponenta 

środków publicznych, organu nadzorującego lub organu założycielskiego, nie ponosi 

odpowiedzialności, jeżeli przed wykonaniem polecenia zgłosiła pisemnie zastrzeżenie 

i, pomimo tego zastrzeżenia, otrzymała pisemne potwierdzenie wykonania polecenia 

albo polecenie nie zostało odwołane albo zmienione. W tym przypadku 

odpowiedzialność ponosi osoba, która podpisała się pod pisemnym poleceniem 

wykonania polecenia, a przy braku takiego dokumentu – osoba, która wydała 

polecenie. 

2. Osoba, która naruszyła dyscyplinę finansów publicznych wskutek wykonania 

uchwały organu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, nie ponosi odpowiedzialności, 

jeżeli przed wykonaniem uchwały zgłosiła pisemnie zastrzeżenie i pomimo tego 

zastrzeżenia otrzymała pisemne potwierdzenie wykonania uchwały lub uchwała nie 

została uchylona albo zmieniona; w tym przypadku odpowiedzialność ponosi każdy z 

członków organu, który podpisał się pod pisemnym potwierdzeniem wykonania 

uchwały, a w razie braku takiego dokumentu – każdy z członków organu, który nie 

zgłosił sprzeciwu do uchwały, która nie została uchylona albo zmieniona. 

Art. 30. Ukaranie osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych nie ogranicza praw Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego 

lub innej jednostki sektora finansów publicznych do dochodzenia odszkodowania za 

poniesioną szkodę. 

Rozdział 3 

Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ich wymiar 

Art. 31. 1. Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są: 

1) upomnienie; 

2) nagana; 

3) kara pieniężna; 

4) zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. 

2. Karę pieniężną wymierza się w wysokości od 0,25 do trzykrotności 

miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych – obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu 

wypoczynkowego – należnego w roku, w którym doszło do tego naruszenia. 
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3. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wysokości wynagrodzenia, o którym mowa 

w ust. 2, karę pieniężną wymierza się w wysokości od 0,25 do pięciokrotności 

przeciętnego wynagrodzenia. 

4. Karę zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 

publicznymi wymierza się na okres od roku do 5 lat. 

Art. 32. 1. Ukaranie karą nagany lub karą pieniężną wywołuje, określone w 

odrębnych przepisach, skutki wynikające z ujemnej lub negatywnej oceny 

kwalifikacyjnej. 

2. Ukaranie karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi wyklucza, przez czas określony w orzeczeniu o ukaraniu, 

możliwość: 

1) pełnienia funkcji: 

a) kierownika, zastępcy kierownika lub dyrektora generalnego, 

b) członka zarządu, 

c) skarbnika, głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego, 

d) kierownika lub zastępcy kierownika komórki bezpośrednio 

odpowiedzialnej za wykonywanie budżetu lub planu finansowego 

– jednostki sektora finansów publicznych; 

2) reprezentowania interesów majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu 

terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych; 

3) członkostwa w organach stanowiących, nadzorczych i wykonawczych 

państwowych i samorządowych osób prawnych. 

3. Ukaranie karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi nie ogranicza prawa wybieralności (biernego prawa 

wyborczego) na wójta, burmistrza i prezydenta miasta. 

Art. 33. 1. Organ orzekający w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych wymierza karę według swojego uznania, w granicach określonych w 

ustawie, uwzględniając stopień szkodliwości dla finansów publicznych naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych, stopień winy, a także cele kary w zakresie 

społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i dyscyplinujące, które ma 

osiągnąć w stosunku do ukaranego. 

1a. Wymierzając karę za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

wywołujące skutki finansowe, organ orzekający bierze pod uwagę również relację 

wysokości skutku finansowego do: 
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1) wysokości kwoty wydatków albo kosztów określonej w planie finansowym 

jednostki sektora finansów publicznych lub 

2) wysokości kwoty środków publicznych przekazanych do wykorzystania lub 

dysponowania w roku budżetowym podmiotowi niezaliczanemu do sektora 

finansów publicznych. 

2. Wymierzając karę, organ orzekający uwzględnia motywy i sposób działania, 

okoliczności działania lub zaniechania, jak również właściwości, warunki osobiste 

osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jej 

doświadczenie zawodowe, sposób wywiązywania się z obowiązków służbowych oraz 

zachowanie po naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. 

3. Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, 

której dotyczą. 

Art. 34. 1. Karę określoną w art. 31 ust. 1 pkt 4 wymierza się w przypadku 

rażącego naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 

2. Karę określoną w art. 31 ust. 1 pkt 4 można wymierzyć również w przypadku 

ponownego ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Art. 34a. Karę pieniężną albo karę nagany można wymierzyć w szczególności w 

przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych, którego stopień szkodliwości 

dla finansów publicznych jest znaczny, z tym że jeżeli wskutek naruszenia: 

1) nie została wpłacona lub zwrócona należność Skarbu Państwa, jednostki 

samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych w 

znacznej wysokości, 

2) bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia zaciągnięto 

zobowiązanie lub dokonano wydatku w znacznej wysokości, 

3) zapłacono ze środków publicznych odsetki, kary lub opłaty albo oprocentowanie 

w znacznej wysokości, 

4) udzielono zamówienia publicznego z istotnym naruszeniem zasady uczciwej 

konkurencji lub zasady równego traktowania wykonawców 

– wymierza się karę pieniężną. 

Art. 35. Karę upomnienia można wymierzyć w szczególności w przypadku, gdy 

stopień szkodliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych nie jest znaczny. 

Art. 36. 1. W przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można, 

biorąc pod uwagę rodzaj i okoliczności naruszenia dyscypliny finansów publicznych 

lub właściwości i warunki osobiste sprawcy naruszenia dyscypliny finansów 
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publicznych, wymierzyć karę łagodniejszego rodzaju, a nawet odstąpić od jej 

wymierzenia. 

2. Jako okoliczności łagodzące można uwzględnić w szczególności: 

1) działanie lub zaniechanie ze szczególnych pobudek lub w szczególnych 

warunkach, zasługujących na uwzględnienie, w tym w celu zapobieżenia 

szkodzie w mieniu publicznym; 

2) wyróżnianie się przed popełnieniem naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych wzorowym spełnianiem obowiązków zawodowych; 

3) przyczynienie się do usunięcia szkodliwych następstw naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych lub podjęcie o to starań. 

3. Odstąpienia od wymierzenia kary nie stosuje się: 

1) wobec sprawcy naruszenia dyscypliny finansów publicznych popełnionego w 

czasie, gdy nie uległo zatarciu prawomocnie orzeczone ukaranie za inne 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 

2) w przypadku gdy stopień szkodliwości naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych jest rażący. 

4. W przypadku gdy w związku z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych 

nastąpiło uszczuplenie środków publicznych w znacznej wysokości, można odstąpić 

od wymierzenia kary, jeżeli przed wydaniem orzeczenia środki wyrównujące to 

uszczuplenie zostały w całości wpłacone lub zwrócone na rzecz Skarbu Państwa, 

jednostki samorządu terytorialnego lub innej właściwej jednostki sektora finansów 

publicznych. 

Art. 37. Sprawcy, który dopuścił się kilku czynów stanowiących naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych, a sprawa o te czyny jest objęta jednym 

postępowaniem, wymierza się jedną karę za wszystkie czyny. 

Rozdział 4 

Przedawnienie oraz zatarcie ukarania 

Art. 38. 1. Karalność naruszenia dyscypliny finansów publicznych ustaje, jeżeli 

od czasu jego popełnienia upłynęły 3 lata. Jeżeli jednak w tym okresie wszczęto 

postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, karalność ustaje z 

upływem 2 lat od zakończenia tego okresu. 

2. W razie stwierdzenia nieważności prawomocnego postanowienia lub 

orzeczenia komisji orzekającej w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów 
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publicznych, karalność ustaje po upływie 2 lat od dnia stwierdzenia nieważności 

prawomocnego postanowienia lub orzeczenia. 

3. W razie uchylenia prawomocnego postanowienia lub orzeczenia komisji 

orzekającej w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, karalność ustaje 

po upływie 2 lat od dnia uchylenia prawomocnego postanowienia lub orzeczenia. 

4. W razie wznowienia postępowania w sprawie o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych zakończonego prawomocnym postanowieniem lub 

orzeczeniem, karalność ustaje po upływie 2 lat od dnia wydania postanowienia o 

wznowieniu postępowania. 

Art. 39. 1. Nie można wykonać kary za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, jeżeli od dnia uprawomocnienia się orzeczenia upłynęły 2 lata. 

2. Przedawnienie wykonania kary nie biegnie w okresie wstrzymania z urzędu 

jej wykonania, wskutek zaskarżenia do sądu prawomocnego orzeczenia zgodnie z art. 

169, a w przypadku kary pieniężnej także w okresie odroczenia tej kary lub jej spłaty 

w ratach. 

Art. 40. 1. Zatarcie ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

następuje z mocy prawa, jeżeli od dnia wykonania kary lub przedawnienia jej 

wykonania upłynęły 2 lata. 

2. W razie odstąpienia od wymierzenia kary zatarcie ukarania z mocy prawa 

następuje po upływie roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. 

3. Z chwilą zatarcia ukarania uważa się je za niebyłe. 

Art. 41. Na wniosek ukaranego lub jego przełożonego, pozytywnie 

zaopiniowany przez Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, 

minister właściwy do spraw finansów publicznych może postanowić o zatarciu 

ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przed upływem terminu, o 

którym mowa w art. 40 ust. 1 i 2. 

DZIAŁ III 

Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

Rozdział 1 

Organy orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

Art. 42. 1. Organami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych pierwszej instancji są komisje orzekające w sprawach o 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zwane dalej „komisjami orzekającymi”. 
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2. Organem orzekającym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych drugiej instancji jest Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o 

Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, zwana dalej „Główną Komisją 

Orzekającą”. 

3. Kadencja komisji orzekających i Głównej Komisji Orzekającej trwa 4 lata. 

4. Kadencja komisji orzekającej i Głównej Komisji Orzekającej rozpoczyna się 

w dniu powołania przewodniczącego danej komisji. Powołanie przewodniczącego po 

rozpoczęciu kadencji danej komisji nie skutkuje wydłużeniem okresu kadencji. 

Art. 43. 1. W skład komisji orzekającej wchodzi przewodniczący, jeden lub 

dwóch jego zastępców i od 5 do 21 członków komisji. 

2. W skład Głównej Komisji Orzekającej wchodzi przewodniczący, jeden lub 

dwóch jego zastępców i od 15 do 21 członków Komisji. 

Art. 44. 1. Przewodniczący kieruje pracą komisji orzekających i Głównej 

Komisji Orzekającej, czuwa nad sprawnym przebiegiem postępowania i w tym celu 

wydaje postanowienia i zarządzenia oraz podejmuje inne czynności określone 

w ustawie. 

2. Zastępca przewodniczącego, w zakresie spraw przekazanych przez 

przewodniczącego, podejmuje wszystkie czynności określone w ustawie dla 

przewodniczącego. 

3. Przewodniczący, ich zastępcy i członkowie komisji orzekających i Głównej 

Komisji Orzekającej są obowiązani do udziału w szkoleniach z zakresu problematyki 

finansów publicznych i prawa. 

Art. 44a. Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej podejmuje działania na 

rzecz zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez organy orzekające w sprawach o 

takie naruszenie, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, w szczególności przez 

upowszechnianie orzeczeń Głównej Komisji Orzekającej i komisji orzekających. 

Art. 45. 1. Członkowie komisji orzekających i Głównej Komisji Orzekającej są 

niezawiśli w zakresie orzekania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych i podlegają tylko przepisom prawa. 

2. Członkowie komisji orzekających i Głównej Komisji Orzekającej orzekają w 

granicach określonych ustawą oraz na mocy przekonania opartego na ocenie 

dowodów, rozstrzygają samodzielnie nasuwające się zagadnienia prawne i nie są 
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związani rozstrzygnięciami innych organów, z wyjątkiem prawomocnego wyroku 

sądu. 

Rozdział 2 

Komisje orzekające i ich właściwość 

Art. 46. Komisjami orzekającymi są: 

1) wspólna komisja orzekająca; 

2) międzyresortowe komisje orzekające przy: 

a) ministrze właściwym do spraw finansów publicznych, 

b) ministrze właściwym do spraw administracji publicznej, 

c) Ministrze Sprawiedliwości; 

3) komisja orzekająca przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 

4) regionalne komisje orzekające przy regionalnych izbach obrachunkowych. 

Art. 47. 1. Wspólna komisja orzekająca orzeka w sprawach o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych w zakresie realizacji budżetu państwa w częściach: 

1) Kancelaria Sejmu; 

2) Kancelaria Senatu; 

3) Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) Sąd Najwyższy; 

5) Naczelny Sąd Administracyjny; 

6) Trybunał Konstytucyjny; 

7) Najwyższa Izba Kontroli; 

8) Rzecznik Praw Obywatelskich; 

9) Rzecznik Praw Dziecka; 

10) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; 

11) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

12) Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu; 

13) Krajowe Biuro Wyborcze; 

14) Państwowa Inspekcja Pracy; 

15) Krajowa Rada Sądownictwa. 

2. Wspólna komisja orzekająca orzeka również w sprawach o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do jednostek otrzymujących środki 

publiczne przekazane z części budżetu państwa określonych w ust. 1. 
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Art. 48. Międzyresortowa komisja orzekająca przy ministrze właściwym do 

spraw finansów publicznych orzeka w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych w zakresie dotyczącym: 

1) realizacji budżetu państwa w częściach ustalonych dla następujących działów 

administracji rządowej: 

a) budżet, 

b) finanse publiczne, 

c) instytucje finansowe, 

d) członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, 

e) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

f) kultura fizyczna, 

g) nauka, 

h) oświata i wychowanie, 

i) rolnictwo, 

j) rozwój wsi, 

k) rynki rolne, 

l) rybołówstwo, 

m) szkolnictwo wyższe, 

n) turystyka, 

o) sprawy zagraniczne, 

p) zdrowie 

– z wyłączeniem środków przekazanych jednostkom, o których mowa w art. 51 

pkt 1 i 4; 

2) realizacji budżetu państwa w częściach innych niż ustalone dla działów 

administracji rządowej, którymi dysponują ministrowie kierujący działami 

wymienionymi w pkt 1, z wyłączeniem środków przekazanych jednostkom, o 

których mowa w art. 51 pkt 1 i 4; 

3) organów i jednostek podległych ministrom kierującym działami wymienionymi 

w pkt 1 lub nadzorowanych przez tych ministrów oraz jednostek im podległych 

lub przez nie nadzorowanych; 

4) innych podmiotów otrzymujących środki publiczne przekazane z części budżetu 

państwa, o których mowa w pkt 1 i 2, lub z innych środków publicznych, którymi 

dysponują ministrowie kierujący działami wymienionymi w pkt 1 lub organy i 

jednostki, o których mowa w pkt 3. 
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Art. 49. Międzyresortowa komisja orzekająca przy ministrze właściwym do 

spraw administracji publicznej orzeka w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych w zakresie dotyczącym: 

1) realizacji budżetu państwa w częściach ustalonych dla następujących działów 

administracji rządowej: 

a) administracja publiczna, 

b) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz 

mieszkalnictwo, 

c) gospodarka, 

d) gospodarka morska, 

e) gospodarka wodna, 

f) informatyzacja, 

g) łączność, 

h) obrona narodowa, 

i) praca, 

j) rozwój regionalny, 

k) (uchylona) 

l) transport, 

m) środowisko, 

n) rodzina, 

o) sprawy wewnętrzne, 

p) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, 

q) zabezpieczenie społeczne 

– z wyłączeniem środków przekazanych jednostkom, o których mowa w art. 51 

pkt 1 i 4; 

2) realizacji budżetu państwa w częściach innych niż ustalone dla działów 

administracji rządowej, którymi dysponują ministrowie kierujący działami 

wymienionymi w pkt 1, z wyłączeniem środków przekazanych jednostkom, o 

których mowa w art. 51 pkt 1 i 4; 

3) osób pełniących funkcje marszałka województwa, członka zarządu 

województwa i głównego księgowego budżetu województwa (skarbnika 

województwa); 

4) osób pełniących funkcje wojewody, wicewojewody, dyrektora generalnego 

urzędu wojewódzkiego i głównego księgowego części budżetowej, której 

dysponentem jest wojewoda; 
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5) organów i jednostek podległych ministrom kierującym działami wymienionymi 

w pkt 1 lub nadzorowanych przez tych ministrów oraz jednostek im podległych 

lub przez nie nadzorowanych; 

6) innych podmiotów otrzymujących środki publiczne przekazane z części budżetu 

państwa, o których mowa w pkt 1 i 2, lub z innych środków publicznych, którymi 

dysponują ministrowie kierujący działami wymienionymi w pkt 1 lub organy i 

jednostki, o których mowa w pkt 5. 

Art. 49a. Międzyresortowa komisja orzekająca przy Ministrze Sprawiedliwości 

orzeka w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie 

dotyczącym: 

1) realizacji budżetu państwa: 

a) w części ustalonej dla działu administracji rządowej sprawiedliwość, 

b) w częściach innych niż ustalona dla działu administracji rządowej 

sprawiedliwość, którymi dysponuje Minister Sprawiedliwości, 

c) w części, którą dysponuje Prokurator Generalny 

– z wyłączeniem środków przekazanych jednostkom wymienionym w art. 51 pkt 

1 i 4; 

2) organów i jednostek podległych Ministrowi Sprawiedliwości albo Prokuratorowi 

Generalnemu lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości albo 

Prokuratora Generalnego, a także jednostek podległych tym organom lub 

jednostkom lub nadzorowanych przez te organy lub jednostki; 

3) innych podmiotów otrzymujących środki publiczne przekazane z części budżetu 

państwa, o których mowa w pkt 1, lub z innych środków publicznych, którymi 

dysponują Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny lub organy 

i jednostki wymienione w pkt 2. 

Art. 49b. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściwości międzyresortowej 

komisji orzekającej zgodnie z art. 48–49a, właściwa jest międzyresortowa komisja 

orzekająca przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych. 

Art. 50. Komisja orzekająca przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

orzeka w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie 

dotyczącym: 

1) realizacji budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 

2) samorządowych kolegiów odwoławczych; 
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3) organów i jednostek nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz 

jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, z wyłączeniem osób, o 

których mowa w art. 49 pkt 4, oraz jednostek, o których mowa w art. 51 pkt 3; 

4) osób pełniących funkcje ministra, sekretarza stanu i podsekretarza stanu, a także 

dyrektora generalnego urzędu i głównego księgowego części budżetu, z 

wyłączeniem dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego i głównego 

księgowego części budżetu, której dysponentem jest wojewoda; 

5) innych jednostek otrzymujących środki publiczne przekazane z części budżetu 

państwa lub innych środków publicznych, którymi dysponuje Szef Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów lub organy i jednostki wymienione w pkt 3. 

Art. 51. Regionalna komisja orzekająca orzeka, zgodnie z terytorialnym 

zasięgiem działania regionalnej izby obrachunkowej, przy której została utworzona, w 

sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dotyczącym: 

1) jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, z 

wyłączeniem osób, o których mowa w art. 49 pkt 3; 

2) realizacji budżetu wojewody, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 49 pkt 

4; 

3) jednostek podległych i nadzorowanych przez wojewodę; 

4) samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób 

prawnych; 

5) innych jednostek otrzymujących środki publiczne przekazane z budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych środków publicznych, którymi 

dysponują te jednostki; 

6) innych jednostek w zakresie środków otrzymanych z budżetu wojewody lub z 

innych środków, którymi dysponuje wojewoda. 

Art. 51a. 1. Właściwość komisji orzekającej ustala się według stanu na dzień 

popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 

2. W przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych popełnionego 

przez więcej niż jedną osobę, jeżeli jednym z obwinionych jest: 

1) osoba wymieniona w art. 49 pkt 3 i 4 – właściwa jest międzyresortowa komisja 

orzekająca przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej, z 

zastrzeżeniem pkt 2; 

2) osoba wymieniona w art. 50 pkt 4 – właściwa jest komisja orzekająca przy Szefie 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
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3. Wyłączenie do odrębnego rozpoznania sprawy jednej z osób, o których mowa 

w ust. 2, po złożeniu wniosku o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych nie zmienia właściwości ustalonej zgodnie z ust. 2. 

Rozdział 3 

Zasady powoływania komisji orzekających i Głównej Komisji Orzekającej 

Art. 52. Przewodniczącego, jego zastępcę oraz członków wspólnej komisji 

orzekającej powołuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Są oni 

powoływani spośród kandydatów zgłoszonych przez: 

1) Szefa Kancelarii Prezydenta; 

2) Marszałka Sejmu; 

3) Marszałka Senatu; 

4) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli; 

5) Rzecznika Praw Obywatelskich; 

6) Rzecznika Praw Dziecka; 

7) Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; 

8) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9) Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu; 

10) Kierownika Krajowego Biura Wyborczego; 

11) Głównego Inspektora Pracy; 

12) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego; 

13) Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego; 

14) Prezesa Trybunału Konstytucyjnego; 

15) Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. 

Art. 53. 1. Przewodniczących komisji, o których mowa w art. 46 pkt 2–4, i ich 

zastępców powołuje i odwołuje, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, Prezes Rady Ministrów. Są oni powoływani spośród kandydatów 

zgłoszonych, odnośnie do: 

1) międzyresortowych komisji orzekających – przez ministra, przy którym działa 

dana komisja; 

2) komisji orzekającej przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – przez Szefa 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 

3) regionalnej komisji orzekającej przy regionalnej izbie obrachunkowej – przez 

prezesa tej izby. 
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2. Członków komisji, o których mowa w art. 46 pkt 2–4, powołuje i odwołuje, 

na wniosek przewodniczącego komisji orzekającej, Prezes Rady Ministrów. 

3. Przewodniczący międzyresortowej komisji orzekającej występuje do 

ministrów kierujących działami administracji rządowej objętymi właściwością danej 

komisji, a w przypadku międzyresortowej komisji orzekającej przy Ministrze 

Sprawiedliwości – również do Prokuratora Generalnego, o przedstawienie 

kandydatów na członków tej komisji. Kandydatów przedstawia się w terminie 14 dni 

od dnia wystąpienia. 

Art. 54. 1. Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej i jego zastępcę 

powołuje i odwołuje, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, Prezes Rady Ministrów. 

2. Członków Głównej Komisji Orzekającej powołuje i odwołuje, na wniosek 

Przewodniczącego tej Komisji zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, Prezes Rady Ministrów. 

Art. 55. 1. W skład komisji orzekającej oraz Głównej Komisji Orzekającej 

powołuje się osobę, która wyraziła zgodę na pracę w komisji oraz: 

1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych; 

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe 

popełnione umyślnie; 

4) nie była prawomocnie ukarana za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 

5) posiada wyższe wykształcenie prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne; 

6) posiada odpowiednią wiedzę z zakresu problematyki finansów publicznych i 

prawa oraz niezbędne doświadczenie zawodowe. 

2. (uchylony) 

3. Nie można łączyć członkostwa w komisji orzekającej i Głównej Komisji 

Orzekającej, być członkiem więcej niż jednej komisji orzekającej, a także łączyć 

członkostwa w tych komisjach z funkcją rzecznika dyscypliny finansów publicznych, 

Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych lub ich zastępców. 

4. Członkiem wspólnej komisji orzekającej nie może być kierownik i zastępca 

kierownika komórki bezpośrednio odpowiedzialnej za wykonanie budżetu państwa w 

zakresie części, o których mowa w art. 47 ust. 1. 

5. Członkami międzyresortowej komisji orzekającej nie mogą być kierownik i 

zastępca kierownika komórki bezpośrednio odpowiedzialnej za wykonanie budżetu 
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państwa w zakresie części objętej właściwością danej komisji lub planu finansowego 

jednostki budżetowej – urzędu obsługującego ministra będącego dysponentem tej 

części, a w przypadku międzyresortowej komisji orzekającej przy Ministrze 

Sprawiedliwości – również Prokuratora Generalnego. 

6. Członkiem komisji orzekającej przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów nie może być kierownik i zastępca kierownika komórki bezpośrednio 

odpowiedzialnej za wykonywanie budżetu państwa w zakresie części Kancelaria 

Prezesa Rady Ministrów. 

7. Członkiem regionalnej komisji orzekającej nie może być kierownik i zastępca 

kierownika komórki bezpośrednio odpowiedzialnej za wykonywanie budżetu państwa 

w zakresie części, której dysponentem jest wojewoda, lub planu finansowego 

jednostki budżetowej – urzędu wojewódzkiego. 

Art. 56. 1. Przed upływem kadencji członkostwo w komisji orzekającej lub 

Głównej Komisji Orzekającej wygasa w razie: 

1) rezygnacji z członkostwa; 

2) śmierci; 

3) utraty obywatelstwa polskiego; 

4) utraty praw publicznych; 

5) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych; 

6) prawomocnego skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione 

umyślnie; 

7) prawomocnego ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 

8) powołania na stanowisko, o którym mowa w art. 55 ust. 4–7; 

9) zniesienia lub połączenia organów, przy których powołano komisje orzekające. 

2. Członka komisji orzekającej lub Głównej Komisji Orzekającej można 

odwołać w razie: 

1) nieusprawiedliwionego niewykonywania przez niego obowiązków lub rażąco 

niedbałego ich wykonywania; 

2) zachowania uchybiającego godności członka komisji; 

3) trwałej niemożności wykonywania obowiązków członka komisji. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 oraz art. 55 stosuje się odpowiednio do przewodniczących i 

zastępców przewodniczącego komisji. 

4. Wygaśnięcie członkostwa w komisji orzekającej stwierdza przewodniczący 

komisji, a wygaśnięcie członkostwa przewodniczącego komisji lub jego zastępcy – 

stwierdza Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej. 
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5. Wygaśnięcie członkostwa w Głównej Komisji Orzekającej stwierdza 

Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej, a wygaśnięcie członkostwa 

Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej lub jego zastępcy stwierdza Prezes 

Rady Ministrów. 

6. Skład komisji orzekającej lub Głównej Komisji Orzekającej może być 

uzupełniony w czasie trwania kadencji. 

Rozdział 4 

Organy właściwe do wypełniania funkcji oskarżyciela 

Art. 57. 1. Organami właściwymi do prowadzenia postępowania wyjaśniającego 

w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wypełniania funkcji 

oskarżyciela w pierwszej instancji są rzecznicy dyscypliny finansów publicznych, 

zwani dalej „rzecznikami dyscypliny”, i ich zastępcy. 

2. Zastępca rzecznika dyscypliny w zakresie spraw przekazanych przez 

rzecznika dyscypliny wykonuje zadania i podejmuje wszystkie czynności określone w 

ustawie dla rzecznika dyscypliny. 

3. W zakresie sprawowanej funkcji rzecznik dyscypliny jest przełożonym swoich 

zastępców. 

Art. 58. 1. Organem właściwym do wypełniania funkcji oskarżyciela w drugiej 

instancji jest Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, zwany dalej 

„Głównym Rzecznikiem”, i jego zastępcy. 

2. Zastępca Głównego Rzecznika w zakresie spraw przekazanych przez 

Głównego Rzecznika wykonuje zadania i podejmuje wszystkie czynności określone 

w ustawie dla Głównego Rzecznika. 

3. Główny Rzecznik jest w zakresie sprawowanej funkcji przełożonym swoich 

zastępców oraz rzeczników dyscypliny i ich zastępców. 

4. Rzecznicy dyscypliny i ich zastępcy są obowiązani do udziału w szkoleniach 

z zakresu problematyki finansów publicznych i prawa. 

Art. 59. 1. W zakresie sprawowanej funkcji Główny Rzecznik, rzecznik 

dyscypliny i ich zastępcy działają na rzecz finansów publicznych oraz reprezentują w 

prowadzonym postępowaniu interesy Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego i innych jednostek sektora finansów publicznych. 

2. Główny Rzecznik, rzecznik dyscypliny i ich zastępcy są w zakresie 

sprawowanej funkcji niezależni od innych organów i nie są związani 

rozstrzygnięciami innych organów, z wyjątkiem prawomocnego wyroku sądu. 
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Art. 59a. 1. Główny Rzecznik, rzecznik dyscypliny i ich zastępcy mogą 

przekazać organowi założycielskiemu, organowi sprawującemu nadzór nad jednostką 

sektora finansów publicznych lub podmiotowi, któremu ta jednostka podlega, albo 

innemu podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia kontroli, z wyłączeniem 

Najwyższej Izby Kontroli, informację o potrzebie przeprowadzenia kontroli 

prawidłowości gospodarowania mieniem lub środkami publicznymi w zakresie 

niebędącym przedmiotem złożonego zawiadomienia, o którym mowa w art. 93 ust. 1. 

W informacji wskazuje się zakres i cel kontroli. 

2. Podmiot, który otrzymał informację, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie 

zawiadamia odpowiednio Głównego Rzecznika, rzecznika dyscypliny albo zastępcę 

odpowiednio Głównego Rzecznika lub rzecznika dyscypliny, od którego otrzymał tę 

informację, o: 

1) możliwości przeprowadzenia kontroli i przewidywanym terminie jej 

zakończenia, a następnie o wynikach kontroli albo złożeniu zawiadomienia, o 

którym mowa w art. 93 ust. 1, albo 

2) braku możliwości lub zasadności przeprowadzenia kontroli. 

Rozdział 5 

Zasady powoływania Głównego Rzecznika i rzeczników dyscypliny 

Art. 60. 1. Głównego Rzecznika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na 

wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

2. Zastępców Głównego Rzecznika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów 

na wniosek Głównego Rzecznika. 

Art. 61. Rzecznika dyscypliny właściwego w sprawach rozpatrywanych przez 

wspólną komisję orzekającą i jego zastępców powołuje i odwołuje Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 62. 1. Rzeczników dyscypliny właściwych w sprawach rozpatrywanych 

przez komisje, o których mowa w art. 46 pkt 2–4, i ich zastępców, powołuje i odwołuje 

Główny Rzecznik. 

2. O przedstawienie kandydatów na rzeczników dyscypliny lub ich zastępców 

Główny Rzecznik występuje odpowiednio do Szefa Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej objętymi 

właściwością międzyresortowych komisji orzekających, a w przypadku 

międzyresortowej komisji orzekającej przy Ministrze Sprawiedliwości – również do 

Prokuratora Generalnego, oraz do prezesów regionalnych izb obrachunkowych. 
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Kandydatów przedstawia się w terminie 30 dni od dnia wystąpienia Głównego 

Rzecznika. 

3. (uchylony) 

4. Główny Rzecznik może, na wniosek lub z urzędu, wyznaczyć do prowadzenia 

postępowania lub wypełniania obowiązków oskarżyciela w danej sprawie innego, niż 

wynika to z jego właściwości, rzecznika dyscypliny lub jego zastępcę. 

Art. 62a. Rzecznik dyscypliny i jego zastępcy są właściwi w sprawach 

rozpatrywanych przez komisję orzekającą, przy której zostali powołani. Spory o 

właściwość rozstrzyga Główny Rzecznik. 

Art. 63. 1. Funkcję Głównego Rzecznika, rzecznika dyscypliny i ich zastępców 

może pełnić osoba, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji oraz: 

1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych; 

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe 

popełnione umyślnie; 

4) nie była prawomocnie ukarana za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 

5) posiada wyższe wykształcenie prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne; 

6) posiada odpowiednią wiedzę z zakresu problematyki finansów publicznych i 

prawa oraz niezbędne doświadczenie zawodowe. 

2. Do Głównego Rzecznika, rzeczników dyscypliny i ich zastępców stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 55 ust. 4–7. Funkcji rzecznika dyscypliny, Głównego 

Rzecznika i ich zastępców nie można łączyć z członkostwem w komisji orzekającej 

lub Głównej Komisji Orzekającej. 

Art. 64. O powołaniu lub odwołaniu rzecznika dyscypliny lub jego zastępcy 

powiadamia się odpowiednio Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, właściwego 

ministra, przy którym działa międzyresortowa komisja orzekająca, prezesa regionalnej 

izby obrachunkowej i przewodniczącego komisji orzekającej, a w przypadku 

rzecznika dyscypliny lub jego zastępcy powołanego przy międzyresortowej komisji 

orzekającej – również ministra kierującego działem administracji rządowej lub 

Prokuratora Generalnego, który przedstawił jego kandydaturę. 
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Rozdział 6 

Uprawnienia członków organów orzekających i rzeczników oraz 

funkcjonowanie i obsługa komisji i rzeczników 

Art. 65. 1. Przewodniczącym, ich zastępcom, członkom komisji orzekających 

oraz Głównej Komisji Orzekającej, rzecznikom dyscypliny, Głównemu Rzecznikowi 

i ich zastępcom, z zastrzeżeniem ust. 6, przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie 

miesięczne wypłacane z budżetu państwa. 

2. Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 

1, członka komisji orzekającej i Głównej Komisji Orzekającej wynosi odpowiednio 

0,08 i 0,1 przeciętnego wynagrodzenia. 

3. Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 

1, przewodniczącego komisji orzekającej i Przewodniczącego Głównej Komisji 

Orzekającej wynosi odpowiednio 0,6 i 0,8 przeciętnego wynagrodzenia. 

4. Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 

1, zastępcy przewodniczącego komisji orzekającej i Głównej Komisji Orzekającej 

wynosi odpowiednio 0,4 i 0,6 przeciętnego wynagrodzenia. 

5. Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 

1, Głównego Rzecznika i jego zastępcy wynosi odpowiednio 0,8 i 0,6 przeciętnego 

wynagrodzenia, a rzecznika dyscypliny i jego zastępcy odpowiednio 0,8 i 0,6 

przeciętnego wynagrodzenia. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje osobom powołanym 

spośród osób zatrudnionych w komórce organizacyjnej zapewniającej obsługę prawną 

i administracyjno-techniczną, o której mowa w art. 70. 

Art. 66. 1. Członkom składu orzekającego, oskarżycielowi i protokolantowi, o 

ile protokolant nie wykonuje obowiązków wynikających z zatrudnienia, przysługuje 

wynagrodzenie ryczałtowe za udział w rozprawie lub posiedzeniu. 

2. W przypadku udziału w rozprawie lub posiedzeniu komisji orzekającej 

wysokość ryczałtowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1: 

1) przewodniczącego składu orzekającego wynosi 0,12 przeciętnego 

wynagrodzenia, a jeżeli został wyznaczony do sporządzenia uzasadnienia 

orzeczenia lub postanowienia – 0,18 przeciętnego wynagrodzenia; 

2) członka składu orzekającego wynosi 0,06 przeciętnego wynagrodzenia, a jeżeli 

został wyznaczony do sporządzenia uzasadnienia orzeczenia lub postanowienia 

– 0,12 przeciętnego wynagrodzenia; 
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3) oskarżyciela wynosi 0,06 przeciętnego wynagrodzenia; 

4) protokolanta wynosi 0,035 przeciętnego wynagrodzenia. 

3. W przypadku udziału w rozprawie lub posiedzeniu Głównej Komisji 

Orzekającej wysokość ryczałtowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1: 

1) przewodniczącego składu orzekającego wynosi 0,16 przeciętnego 

wynagrodzenia, a jeżeli został wyznaczony do sporządzenia uzasadnienia 

orzeczenia lub postanowienia – 0,24 przeciętnego wynagrodzenia; 

2) członka składu orzekającego wynosi 0,08 przeciętnego wynagrodzenia, a jeżeli 

został wyznaczony do sporządzenia uzasadnienia orzeczenia lub postanowienia 

– 0,16 przeciętnego wynagrodzenia; 

3) oskarżyciela wynosi 0,08 przeciętnego wynagrodzenia; 

4) protokolanta wynosi 0,035 przeciętnego wynagrodzenia. 

4. (uchylony) 

Art. 67. 1. O powołaniu w skład komisji orzekającej lub Głównej Komisji 

Orzekającej albo do pełnienia funkcji rzecznika dyscypliny, Głównego Rzecznika i 

ich zastępców, zawiadamia się osobę powołaną oraz jej pracodawcę. 

2. O wygaśnięciu członkostwa albo odwołaniu ze składu komisji orzekającej lub 

Głównej Komisji Orzekającej przed upływem kadencji albo odwołaniu z funkcji 

rzecznika, Głównego Rzecznika lub ich zastępcy, zawiadamia się osobę odwołaną lub 

której członkostwo wygasło oraz jej pracodawcę. 

3. Wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy z osobą wchodzącą w skład 

komisji orzekającej lub Głównej Komisji Orzekającej, a także w okresie 6 miesięcy 

po upływie kadencji, wygaśnięciu członkostwa lub odwołaniu ze składu komisji – w 

przypadku gdy jest on pracownikiem jednostki sektora finansów publicznych – 

wymaga uprzedniej zgody Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej. W 

przypadku osoby, która pełni lub pełniła funkcję Przewodniczącego Głównej Komisji 

Orzekającej, wymagana jest zgoda Prezesa Rady Ministrów. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do: 

1) rzecznika dyscypliny lub jego zastępcy – z tym że wymagana jest zgoda 

Głównego Rzecznika; 

2) zastępcy Głównego Rzecznika – z tym że wymagana jest zgoda ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych; 

3) Głównego Rzecznika – z tym że wymagana jest zgoda Prezesa Rady Ministrów. 
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Art. 68. 1. Pracodawca osoby powołanej w skład komisji orzekającej lub 

Głównej Komisji Orzekającej albo pełniącej funkcję rzecznika dyscypliny, Głównego 

Rzecznika lub ich zastępcy jest obowiązany zwolnić ją na czas niezbędny do 

wywiązania się ze sprawowanej funkcji albo udziału w szkoleniach, określonych w 

art. 44 ust. 3 oraz art. 58 ust. 4, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za ten czas. 

Podstawą do zwolnienia z pracy jest wezwanie lub pismo przewodniczącego komisji 

orzekającej lub Głównej Komisji Orzekającej albo rzecznika dyscypliny lub 

Głównego Rzecznika. 

2. (uchylony) 

Art. 69. 1. Osobom wchodzącym w skład komisji orzekających i Głównej 

Komisji Orzekającej, rzecznikom dyscypliny, Głównemu Rzecznikowi i ich 

zastępcom przysługuje zwrot kosztów przejazdu i noclegów, zgodnie z przepisami 

o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikom 

zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 

podróży służbowych na obszarze kraju. 

2. (uchylony) 

Art. 70. 1. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Szef 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministrowie, przy których działają 

międzyresortowe komisje orzekające, oraz prezesi regionalnych izb obrachunkowych 

zapewniają siedzibę, obsługę prawną i administracyjno-techniczną komisji 

orzekającej oraz rzecznika i jego zastępcy właściwych w sprawach tej komisji, a także 

ponoszą wydatki związane z ich funkcjonowaniem, wypłatą wynagrodzeń i 

szkoleniem oraz zwrotem świadkom kosztów przejazdu, finansowane z budżetu 

państwa. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zapewnia siedzibę, obsługę 

prawną i organizacyjno-techniczną Głównej Komisji Orzekającej, Głównego 

Rzecznika i jego zastępców, a także ponosi wydatki związane z ich funkcjonowaniem, 

wypłatą wynagrodzeń i szkoleniem oraz zwrotem świadkom kosztów przejazdu, 

finansowane z budżetu państwa. 

3. (uchylony) 

Art. 71. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) regulamin działania komisji orzekających i Głównej Komisji Orzekającej, 
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2) zakres zadań organizacyjno-prawnej i biurowej obsługi komisji orzekających, 

rzeczników dyscypliny oraz Głównej Komisji Orzekającej i Głównego 

Rzecznika, 

3) warunki organizowania i prowadzenia szkolenia członków komisji orzekających, 

Głównej Komisji Orzekającej i rzeczników dyscypliny, 

4) rodzaje dokumentacji kwalifikowanej jako materiały archiwalne oraz terminy, w 

których akta spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają 

zniszczeniu w całości lub w części albo przekazaniu archiwom państwowym 

– mając na uwadze zapewnienie sprawnego i skutecznego działania organów 

właściwych w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 

DZIAŁ IV 

Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

Rozdział 1 

Zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych 

Art. 72. 1. Postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, zwane dalej „postępowaniem”, jest dwuinstancyjne. 

2. Postępowanie obejmuje postępowanie wyjaśniające prowadzone przez 

rzecznika dyscypliny, postępowanie przed komisją orzekającą oraz postępowanie 

odwoławcze przed Główną Komisją Orzekającą. 

3. Komisja orzeka na rozprawie lub posiedzeniu w składzie trzech osób. 

Rozstrzygnięcia składu orzekającego są podejmowane w drodze głosowania i zapadają 

większością głosów. 

Art. 73. 1. Stronami postępowania przed komisją orzekającą i Główną Komisją 

Orzekającą są obwiniony o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zwany dalej 

„obwinionym”, oraz oskarżyciel. 

2. Oskarżycielem przed komisją orzekającą jest rzecznik dyscypliny, który 

występuje z wnioskiem o ukaranie, a oskarżycielem przed Główną Komisją 

Orzekającą jest Główny Rzecznik. 

3. Obwinionym jest osoba, wobec której oskarżyciel wystąpił z wnioskiem o 

ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Art. 74. 1. Obwinionemu przysługuje prawo do obrony w toku całego 

postępowania. 

Artur
Podświetlony

Artur
Notatka
Obwiniony

Artur
Notatka
Prawa obwinionego

Artur
Podświetlony

Artur
Podświetlony

Artur
Notatka
Dwuinstancyjność postępowania.

Artur
Notatka
Strony postępowania: 1) obwiniony i 2) oskarżyciel, czyli rzeczni dyscypliny.
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2. Obwinionemu przysługuje prawo do przedstawiania dowodów na swoją 

obronę oraz składania wniosków dowodowych. 

3. Obwinionemu przysługuje prawo do korzystania z pomocy jednego obrońcy. 

Art. 75. 1. Obrońcą obwinionego może być osoba uprawniona do obrony 

zgodnie z przepisami prawa o adwokaturze, osoba uprawniona do świadczenia 

pomocy prawnej zgodnie z przepisami o radcach prawnych albo inna osoba, 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, upoważniona przez obwinionego. 

2. Obwiniony może udzielić upoważnienia do obrony na piśmie lub ustnie do 

protokołu. 

3. Obrońca może podejmować wszystkie czynności określone dla obwinionego 

oraz przysługują mu wszystkie prawa określone dla obwinionego, a jego udział w 

postępowaniu nie wyłącza osobistego działania w nim obwinionego. Obrońca może 

podejmować czynności jedynie na korzyść obwinionego. 

4. Obrońca może bronić kilku obwinionych, jeżeli ich interesy nie pozostają w 

sprzeczności. 

Art. 76. 1. Obwinionego uważa się za niewinnego, dopóki jego 

odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie zostanie 

udowodniona i potwierdzona prawomocnym orzeczeniem w sprawie o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. 

2. Obwiniony nie ma obowiązku dowodzenia swojej niewinności i może bez 

podania powodów odmówić składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne 

pytania. 

3. Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść obwinionego. 

4. Podstawą rozstrzygania mogą być jedynie dowody ujawnione w postępowaniu 

przed organem orzekającym. 

Art. 77. Prawa określone w art. 74–76 przysługują także osobie, wobec której 

rzecznik dyscypliny wszczął postępowanie wyjaśniające. 

Art. 78. 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, z zastrzeżeniem 

ust. 3, gdy: 

1) zarzucanego czynu nie popełniono; 

2) w zarzucanym czynie brak jest znamion naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych; 

3) nastąpiło przedawnienie karalności; 

4) obwiniony zmarł; 

Artur
Podświetlony

Artur
Podświetlony

Artur
Podświetlony

Artur
Notatka
Każdy może być obrońcą obwinionego - oprócz osób ubezwłasnowolnionych.

Artur
Podświetlony

Artur
Podświetlony

Artur
Notatka
Zasada domniemania niewinności.

Artur
Podświetlony

Artur
Notatka
Przypadki, gdy nie wszczyna się postępowania.
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5) obwiniony na mocy przepisów szczególnych nie podlega orzecznictwu w 

sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 

6) w sprawie o ten sam czyn, popełniony przez tego samego obwinionego, zostało 

wydane prawomocne postanowienie lub orzeczenie komisji orzekającej albo w 

tej samej sprawie przeciwko temu samemu obwinionemu toczy się przed komisją 

orzekającą wcześniej wszczęte postępowanie; 

7) zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 27 ust. 1 lub art. 28 ust. 1; 

8) zachodzi inna okoliczność wykluczająca z mocy ustawy orzekanie w sprawie o 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

2. Okoliczności wymienione w ust. 1 uwzględnia się z urzędu w każdej fazie 

postępowania i wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania. 

3. Jeżeli okoliczność, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, stwierdzono po 

przeprowadzeniu postępowania dowodowego przed organem orzekającym, wydaje się 

orzeczenie o uniewinnieniu. 

Art. 78a. 1. Postępowanie zawiesza się, z zastrzeżeniem art. 25 ust. 2, w 

przypadku wystąpienia długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej jego prowadzenie. 

2. Zawieszenie postępowania następuje w drodze postanowienia. 

3. Zawieszone postępowanie podejmuje się, w drodze postanowienia, 

niezwłocznie po ustaniu przeszkody, o której mowa w ust. 1, albo uzyskaniu 

informacji o zakończeniu postępowania, o którym mowa w art. 25 ust. 2, z 

zastrzeżeniem art. 25 ust. 3. 

4. Jeżeli postępowanie zostało zawieszone po rozpoczęciu postępowania 

dowodowego na rozprawie, a skład orzekający został zmieniony, ujawnia się dowody 

przeprowadzone poprzednio. 

Art. 79. 1. Sprawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, pozostające 

ze sobą w ścisłym związku lub dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych 

popełnionego przez więcej niż jedną osobę, rozpoznaje się łącznie, chyba że zachodzą 

okoliczności uniemożliwiające łączne rozpoznanie sprawy. 

2. Jeżeli okoliczności uzasadniające zawieszenie postępowania dotyczą jednej ze 

spraw rozpoznawanych łącznie lub jednej z osób, które popełniły naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych, albo jeżeli ujawnią się inne okoliczności 

uniemożliwiające łączne rozpoznanie sprawy, sprawy te wyłącza się do odrębnego 

postępowania. 

Artur
Podświetlony

Artur
Notatka
Łączne rozpoznanie sprawy.
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Art. 80. 1. Organy prowadzące postępowanie są obowiązane badać oraz 

uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść 

obwinionego. 

2. Organy prowadzące postępowanie są obowiązane, w niezbędnym zakresie, 

pouczać jego uczestników o ciążących na nich obowiązkach i przysługujących im 

prawach oraz udzielać im wyjaśnień i informacji o tych prawach i obowiązkach, tak 

aby w toku postępowania jego uczestnicy nie ponieśli szkody z powodu nieznajomości 

przepisów, dotyczących postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. 

Art. 81. 1. Z wnioskiem o ukaranie występuje się do komisji orzekającej, 

zgodnie z właściwością określoną w art. 47–51a. 

2. Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej, na wniosek przewodniczącego 

komisji orzekającej złożony przed skierowaniem wniosku o ukaranie do rozpoznania, 

wyznacza, w drodze postanowienia, do rozpoznania wniosku o ukaranie inną komisję 

orzekającą niż wynika to z jej właściwości, jeżeli wniosek o ukaranie dotyczy członka 

komisji orzekającej albo rzecznika dyscypliny lub jego zastępcy, właściwego w 

sprawach tej komisji. 

3. Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej wyznacza, w drodze 

postanowienia, do rozpoznania wniosku o ukaranie inną komisję orzekającą niż 

wynika to z jej właściwości, jeżeli z powodu wyłączenia członków komisji właściwej 

do rozpoznania sprawy jej rozpoznanie przed daną komisją nie jest możliwe. 

3a. Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej może wyznaczyć, w drodze 

postanowienia, do rozpoznania wniosku o ukaranie inną komisję orzekającą niż 

wynika to z jej właściwości, w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami 

innymi niż określone w ust. 2 i 3. 

4. Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej rozstrzyga, w drodze 

postanowienia, spory o właściwość między komisjami orzekającymi. 

Art. 82. Główna Komisja Orzekająca, uchylając orzeczenie komisji orzekającej, 

stwierdzając nieważność prawomocnego rozstrzygnięcia lub wydając postanowienie 

o wznowieniu postępowania, może postanowić o przekazaniu sprawy do ponownego 

rozpoznania przez inną komisję orzekającą. 

Art. 83. 1. Członek komisji orzekającej lub Głównej Komisji Orzekającej 

podlega wyłączeniu od udziału w rozpoznawaniu sprawy, jeżeli: 
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1) sprawa dotyczy go bezpośrednio, jego małżonka, krewnego lub powinowatego 

w linii prostej albo osoby pozostającej z nim w stosunku przysposobienia; 

2) brał udział w wydaniu postanowienia lub orzeczenia uchylonego albo uznanego 

za nieważne z mocy prawa; 

3) brał udział w rozpoznawaniu sprawy w niższej instancji; 

4) występował w sprawie w charakterze świadka lub oskarżyciela. 

2. Wyłączenie członka komisji orzekającej lub Głównej Komisji Orzekającej od 

udziału w rozpoznawaniu sprawy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, następuje z 

urzędu. 

3. Wyłączenie członka komisji orzekającej lub Głównej Komisji Orzekającej od 

udziału w rozpoznawaniu sprawy następuje również na wniosek tego członka, 

oskarżyciela, obwinionego lub jego obrońcy, jeżeli między nim a oskarżycielem, 

obwinionym lub jego obrońcą, zachodzi stosunek tego rodzaju, że może budzić 

wątpliwości co do jego bezstronności. 

4. Przepisy ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio do wyłączenia od 

udziału w rozpoznawaniu sprawy oskarżyciela i protokolanta. 

Art. 84. 1. W sprawie wyłączenia członka komisji orzekającej lub Głównej 

Komisji Orzekającej na wniosek rozstrzygają, odpowiednio przed rozprawą lub 

posiedzeniem, przewodniczący tych komisji. O wyłączeniu członka składu 

orzekającego, oskarżyciela lub protokolanta rozstrzyga, przed odczytaniem wniosku o 

ukaranie, przewodniczący składu orzekającego. Jeżeli wniosek o wyłączenie dotyczy 

przewodniczącego składu orzekającego – w sprawie jego wyłączenia rozstrzyga 

odpowiednio przewodniczący komisji orzekającej lub Przewodniczący Głównej 

Komisji Orzekającej. 

2. W sprawie wyłączenia rzecznika dyscypliny od udziału w rozpoznawaniu 

zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych rozstrzyga Główny 

Rzecznik. 

Art. 85. 1. Jeżeli ustawa nie wymaga wydania orzeczenia albo postanowienia, 

wydaje się zarządzenia. 

2. Postanowienie powinno zawierać co najmniej: 

1) oznaczenie organu oraz osoby lub osób, wydających postanowienie; 

2) datę wydania postanowienia; 

3) wskazanie sprawy oraz kwestii, której postanowienie dotyczy; 

4) rozstrzygnięcie z podaniem podstawy prawnej; 
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5) uzasadnienie, chyba że ustawa zwalnia od tego wymagania; 

6) pouczenie o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia albo informację o 

jego nieprzysługiwaniu; 

7) wskazanie osoby lub osób, którym jest przekazywane. 

3. Uzasadnienie postanowienia powinno zawierać przedstawienie faktów i 

dowodów, które stanowiły podstawę wydania postanowienia, oraz wyjaśnienie 

podstawy prawnej postanowienia. 

4. Zażalenie na postanowienie przysługuje, jeżeli ustawa tak stanowi. 

5. Przepisy ust. 2 pkt 1–4, 6 i 7 oraz ust. 4 stosuje się odpowiednio do zarządzeń. 

Art. 85a. W razie stwierdzenia w toku czynności sprawdzających lub w toku 

postępowania istotnego uchybienia w czynnościach instytucji państwowej, 

samorządowej lub społecznej, sprzyjającego naruszeniom prawa, odpowiednio 

rzecznik dyscypliny, Główny Rzecznik, komisja orzekająca albo Główna Komisja 

Orzekająca zawiadamia o stwierdzonym uchybieniu tę instytucję lub organ powołany 

do sprawowania nad nią nadzoru. 

Art. 86. 1. Instytucje państwowe i samorządowe są obowiązane, w zakresie 

swojego działania, udzielać pomocy organom właściwym w sprawach o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych, w szczególności w terminie określonym przez 

organ prowadzący postępowanie: 

1) wydawać opinie, jeżeli stwierdzenie okoliczności mających znaczenie dla 

sprawy wymaga wiadomości specjalnych lub wiedzy specjalistycznej; 

2) przekazać dokumenty mające znaczenie w sprawie. 

2. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wydaje opinie, w terminie określonym 

przez organ prowadzący postępowanie, w sprawach dotyczących przepisów o 

zamówieniach publicznych. 

3. Wydawanie opinii i przekazywanie dokumentów następuje z zachowaniem 

zasad ochrony tajemnic ustawowo chronionych, w szczególności dokumenty lub 

opinie zawierające informacje niejawne przekazuje się w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 

Rozdział 2 

Dowody 

Art. 87. Przedmiotem dowodu są fakty mające znaczenie dla rozstrzygnięcia 

sprawy. 
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Art. 88. Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu. To samo dotyczy 

faktów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie, należy jednak 

zwrócić na nie uwagę stron. 

Art. 89. 1. Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany do wyczerpującego 

zebrania i wszechstronnego rozpatrzenia materiału dowodowego. 

2. We wniosku dowodowym należy podać oznaczenie dowodu oraz określić 

okoliczności, które mają być udowodnione, a także można określić sposób 

przeprowadzenia dowodu. 

3. Wniosek dowodowy może zostać oddalony, jeżeli: 

1) okoliczność, która ma zostać udowodniona, nie ma znaczenia dla sprawy; 

2) okoliczność, której dotyczy wniosek, została już udowodniona zgodnie z 

twierdzeniem wnioskodawcy; 

3) dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności; 

4) wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania; 

5) dowodu nie da się przeprowadzić. 

4. Podstawą oddalenia wniosku dowodowego nie może być fakt, że dotychczas 

przeprowadzone dowody wskazują fakty odmienne od tych, które wnioskodawca 

zamierza udowodnić. 

5. Oddalenie wniosku dowodowego nie stoi na przeszkodzie późniejszemu 

dopuszczeniu dowodu, nawet jeżeli nie ujawniły się nowe okoliczności. 

Art. 90. Osoba, wobec której wszczęto postępowanie, występująca z wnioskiem 

dowodowym, w tym o dowód z zeznań świadków, jest obowiązana dokładnie 

oznaczyć fakty, o których stwierdzenie wnosi. Obowiązek dotyczy również wskazania 

świadków, których zeznania mają stwierdzać te fakty, tak aby wezwanie ich przez 

organ prowadzący postępowanie było możliwe. 

Art. 91. 1. Osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się na 

wezwanie organu prowadzącego postępowanie, w szczególności na rozprawie, i 

złożyć zeznania. 

2. Świadek, który nie może stawić się na rozprawę z powodu choroby, kalectwa 

lub innej niedającej się pokonać przeszkody, może być przesłuchany w miejscu 

swojego pobytu przez: 

1) wyznaczonego członka składu orzekającego lub 
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2) członka innej komisji orzekającej, jeżeli byłoby to uzasadnione ze względu na 

odległość, która dzieli siedzibę komisji od miejsca pobytu świadka, a zwróci się 

o to przewodniczący komisji rozpoznającej sprawę. 

3. Przed rozpoczęciem przesłuchania, świadka należy pouczyć o 

odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. 

4. Świadek może odmówić udzielenia odpowiedzi na poszczególne pytania, 

jeżeli odpowiedź mogłaby narazić jego samego, jego małżonka, krewnego lub 

powinowatego w linii prostej albo osobę pozostającą z nim w stosunku 

przysposobienia na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

lub odpowiedzialność określoną odrębnymi przepisami. 

5. Świadek może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytania co do okoliczności 

stanowiących informacje niejawne, chyba że zostanie zwolniony z obowiązku 

zachowania tajemnicy w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

Zwolnienia można odmówić tylko wtedy, gdyby złożenie wyjaśnień lub udzielenie 

odpowiedzi mogło wyrządzić poważną szkodę państwu. 

6. Świadek może odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania ze względu na 

obowiązek zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji, co 

do okoliczności, na które rozciąga się ten obowiązek, chyba że sąd zwolni go od 

obowiązku zachowania tajemnicy. Zwolnienie to może dotyczyć wyłącznie 

okoliczności, która nie może być ustalona w postępowaniu przed komisją orzekającą 

lub w postępowaniu odwoławczym na podstawie innych dowodów. 

Art. 91a. 1. Pracodawca osoby wezwanej w charakterze świadka jest 

obowiązany zwolnić ją od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za czas 

nieobecności w pracy. Podstawą do zwolnienia od pracy jest wezwanie odpowiednio 

rzecznika dyscypliny, przewodniczącego komisji orzekającej lub Przewodniczącego 

Głównej Komisji Orzekającej. 

2. Świadkowi, który stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie, 

przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zgodnie z przepisami w sprawie wysokości oraz 

warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w 

państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej 

na obszarze kraju. 

Art. 91b. 1. Na osobę wezwaną w charakterze świadka, która nie stawiła się na 

wezwanie organu prowadzącego postępowanie, można nałożyć karę porządkową w 

wysokości do 100 zł, a w przypadku ponownego niezastosowania się do wezwania – 

Artur
Podświetlony

Artur
Notatka
Nikt nie ma obowiązku samooskarżania się.



©Kancelaria Sejmu  s. 44/84 

06.08.2018 

karę porządkową w wysokości do 200 zł, chyba że niestawiennictwo jest 

usprawiedliwione nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną przeszkodą, której nie 

można było przezwyciężyć. 

2. Karę porządkową nakłada, w drodze postanowienia, odpowiednio rzecznik 

dyscypliny albo przewodniczący składu orzekającego komisji orzekającej albo 

Głównej Komisji Orzekającej. 

3. Na postanowienie o nałożeniu kary porządkowej osobie ukaranej służy 

zażalenie. Przepisy art. 141 stosuje się odpowiednio. 

4. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia za 

pośrednictwem organu, który je wydał, odpowiednio do Głównego Rzecznika, 

przewodniczącego komisji orzekającej albo Przewodniczącego Głównej Komisji 

Orzekającej. Jeżeli przewodniczącym składu orzekającego: 

1) komisji orzekającej jest przewodniczący tej komisji – zażalenie wnosi się do 

Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej; 

2) Głównej Komisji Orzekającej jest Przewodniczący tej Komisji – zażalenie wnosi 

się do Głównej Komisji Orzekającej. 

5. Organ, który wydał zaskarżone postanowienie, może uwzględnić zażalenie i 

uchylić wydane postanowienie. 

6. W wyniku rozpoznania zażalenia, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, 

organ wskazany w ust. 4, w drodze postanowienia, utrzymuje w mocy zaskarżone 

postanowienie albo je uchyla. Przepis art. 142 stosuje się odpowiednio. 

7. Na postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia o nałożeniu kary 

porządkowej służy skarga do sądu administracyjnego. 

8. Wpływy z tytułu kar porządkowych stanowią dochód budżetu państwa. 

9. Prawomocne postanowienie o nałożeniu kary porządkowej niezwłocznie 

przekazuje osobie ukaranej odpowiednio rzecznik dyscypliny albo przewodniczący 

składu orzekającego komisji orzekającej albo Głównej Komisji Orzekającej. Przepis 

art. 155 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

10. Kary porządkowe nieuiszczone w terminie podlegają egzekucji w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Art. 91c. Każdy może być wezwany przez organ prowadzący postępowanie do 

przedstawienia na piśmie, w wyznaczonym terminie, informacji mających znaczenie 

dla sprawy, w ramach posiadanej wiedzy. Przepis art. 86 ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 
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Art. 92. Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających znaczenie dla sprawy 

wymaga wiadomości specjalnych lub wiedzy specjalistycznej, organ prowadzący 

postępowanie zasięga opinii organów lub instytucji, o których mowa w art. 86. 

Rozdział 3 

Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych 

Art. 93. 1. Zawiadomienie o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zwane dalej „zawiadomieniem”, składa 

niezwłocznie do właściwego rzecznika dyscypliny: 

1) kierownik jednostki sektora finansów publicznych, 

2) kierownik podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu 

przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, 

3) organ sprawujący nadzór nad jednostką sektora finansów publicznych, 

4) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, 

4a) komisja stała organu stanowiącego samorządu terytorialnego, 

5) organ kontroli lub kierownik jednostki prowadzącej kontrolę jednostki sektora 

finansów publicznych, 

6) dysponent przekazujący środki publiczne jednostce sektora finansów 

publicznych lub podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych, 

7) organ założycielski jednostki sektora finansów publicznych 

– zwany dalej „zawiadamiającym”. 

2. Zawiadamiającemu przysługuje prawo do żądania informacji niezbędnych do 

sporządzenia zawiadomienia. 

Art. 94. 1. Zawiadomienie zawiera co najmniej: 

1) datę, imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres i podpis zawiadamiającego; 

2) określenie ujawnionego naruszenia dyscypliny finansów publicznych wraz z 

podaniem sposobu, czasu jego popełnienia oraz naruszonego przepisu prawa; 

3) wskazanie okoliczności, w jakich doszło do naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych, a także określenie wysokości środków finansowych będących 

przedmiotem naruszenia lub wysokości skutków finansowych; 

4) informację, czy przedstawione naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest 

przedmiotem postępowania karnego, postępowania w sprawie o wykroczenie, 

postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe. 

2. Zawiadomienie zawiera również, w miarę możliwości, wskazanie imienia i 

nazwiska, adresu zamieszkania osoby, która naruszyła dyscyplinę finansów 
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publicznych, adresu pracodawcy i stanowiska zajmowanego przez tę osobę w czasie 

popełnienia naruszenia, a także nazwy i adresu jej aktualnego pracodawcy. 

2a. Do zawiadomienia dołącza się, w miarę możliwości, materiał zebrany w 

trakcie kontroli lub innych działań, w wyniku których ujawniono naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych, potwierdzający fakt lub okoliczności popełnienia 

tego naruszenia, w szczególności protokół kontroli lub wynik kontroli. Kopie 

dołączanych dokumentów potwierdza się za zgodność z oryginałem. 

3. Zawiadomienie pozostawia się bez rozpoznania, jeżeli nie zawiera danych 

pozwalających na zidentyfikowanie zawiadamiającego. 

4. Jeżeli zawiadomienie nie zawiera któregokolwiek z elementów wymienionych 

w ust. 1 pkt 2 lub podpisu zawiadamiającego, rzecznik dyscypliny zwraca 

zawiadomienie, wskazując braki złożonego zawiadomienia. 

5. Jeżeli zawiadomienie nie zawiera któregokolwiek z elementów wymienionych 

w ust. 1 pkt 3 i 4, rzecznik dyscypliny uzupełnia braki we własnym zakresie albo 

wskazuje je zawiadamiającemu, wzywając go jednocześnie do ponownego złożenia 

uzupełnionego zawiadomienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty doręczenia 

wezwania. 

Art. 95. 1. Jeżeli rzecznik dyscypliny otrzymał informację o naruszeniu 

dyscypliny finansów publicznych od osób lub podmiotów innych niż wymienione w 

art. 93 ust. 1, przekazuje tę informację kierownikowi jednostki, której ona dotyczy, 

oraz organowi sprawującemu nadzór nad tą jednostką. 

2. Kierownik jednostki oraz organ sprawujący nadzór nad jednostką, którzy 

otrzymali informację, o której mowa w ust. 1, są obowiązani przekazać rzecznikowi 

dyscypliny, w wyznaczonym przez niego terminie, nie dłuższym niż 3 miesiące i nie 

krótszym niż miesiąc, informację o podjętych w tej sprawie działaniach, a następnie 

informować go o dalszych czynnościach w sprawie i ich wynikach. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli w terminie, o którym mowa w tym 

przepisie, odpowiednio kierownik jednostki lub organ sprawujący nadzór nad 

jednostką złoży zawiadomienie. 

4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie zostanie przekazana informacja 

o podjętych działaniach ani nie zostanie złożone zawiadomienie, rzecznik dyscypliny 

przekazuje otrzymaną informację o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych 

Głównemu Rzecznikowi. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio, jeżeli po przekazaniu w terminie, o 

którym mowa w ust. 2, informacji o podjętych działaniach kierownik jednostki oraz 
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organ sprawujący nadzór nad jednostką nie informują rzecznika dyscypliny o dalszych 

czynnościach w sprawie i ich wynikach. 

6. Główny Rzecznik może polecić rzecznikowi dyscypliny podjęcie czynności 

sprawdzających na podstawie otrzymanej informacji o naruszeniu dyscypliny 

finansów publicznych albo przekazać właściwemu organowi informację o potrzebie 

przeprowadzenia kontroli prawidłowości gospodarowania mieniem lub środkami 

publicznymi, o której mowa w art. 59a. 

Rozdział 4 

Czynności sprawdzające i postępowanie wyjaśniające 

Art. 96. 1. Na podstawie zawiadomienia rzecznik dyscypliny podejmuje 

czynności sprawdzające w celu stwierdzenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia 

postępowania wyjaśniającego. 

2. Rzecznik dyscypliny może wzywać zawiadamiającego, kierownika jednostki, 

której zawiadomienie dotyczy, oraz organ sprawujący nad nią nadzór lub dysponenta, 

który przekazał środki publiczne do złożenia wyjaśnień, przekazania opinii oraz do 

wydania albo okazania dokumentu mającego znaczenie w sprawie, w terminie 14 dni 

od otrzymania wezwania. Przepisy art. 91c i 92 stosuje się odpowiednio. 

3. Dokumenty, opinie lub inne informacje, zawierające informacje niejawne, 

przekazuje się rzecznikowi dyscypliny w trybie i na zasadach określonych w 

przepisach o ochronie informacji niejawnych tylko w przypadku zwolnienia z 

obowiązku zachowania tajemnicy, o którym mowa w art. 91 ust. 5. 

Art. 96a. 1. Rzecznik dyscypliny z urzędu bada swoją właściwość. 

2. Stwierdzenie niewłaściwości i przekazanie sprawy właściwemu rzecznikowi 

dyscypliny może nastąpić nie później niż do zakończenia postępowania 

wyjaśniającego. Rzecznik dyscypliny, któremu przekazano sprawę, prowadzi ją w 

dalszym ciągu. 

Art. 97. 1. Po zakończeniu czynności sprawdzających rzecznik dyscypliny 

wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego albo o odmowie 

jego wszczęcia. 

2. Jeżeli postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego nie obejmuje 

wszystkich naruszeń dyscypliny finansów publicznych wskazanych w zawiadomieniu, 

rzecznik dyscypliny wydaje – w zakresie tych naruszeń – postanowienie o odmowie 

wszczęcia postępowania wyjaśniającego. 

3. (uchylony) 
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4. (uchylony) 

Art. 98. 1. Postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego powinno 

zawierać dodatkowo: 

1) imię i nazwisko osoby, wobec której postępowanie zostało wszczęte, adres 

pracodawcy i stanowisko zajmowane przez tę osobę w czasie popełnienia 

naruszenia dyscypliny finansów publicznych; 

2) określenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych będącego przedmiotem 

postępowania wraz z podaniem czasu jego popełnienia, naruszonego przepisu 

prawa oraz przepisu ustawy określającego to naruszenie. 

2. Postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego nie wymaga 

uzasadnienia. 

Art. 99. Rzecznik dyscypliny może wszcząć postępowanie wyjaśniające: 

1) wobec osoby, która nie była wymieniona w zawiadomieniu; 

2) w zakresie czynu, którego nie wymieniono w zawiadomieniu. 

Art. 100. 1. Rzecznik dyscypliny odmawia wszczęcia postępowania 

wyjaśniającego: 

1) jeżeli stwierdzi wystąpienie okoliczności wymienionej w art. 78 ust. 1; 

2) w stosunku do osoby, wobec której w tej samej sprawie toczyło się postępowanie 

wyjaśniające zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu tego 

postępowania, chyba że: 

a) postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego zostało wydane 

w wyniku przestępstwa, 

b) postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego zostało wydane 

na podstawie dowodów, które okazały się fałszywe, 

c) po wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego 

wyszły na jaw nowe, istotne dla sprawy okoliczności faktyczne lub dowody, 

nieznane przy wydaniu tego postanowienia. 

2. W przypadku wystąpienia jednej z okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 2 

lit. a–c, rzecznik dyscypliny, w drodze postanowienia, uchyla postanowienie o 

umorzeniu postępowania wyjaśniającego. 

3. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego powinno 

zawierać dodatkowo określenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych 

będącego przedmiotem czynności sprawdzających, wraz z podaniem czasu jego 
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popełnienia, naruszonego przepisu prawa oraz przepisu ustawy określającego to 

naruszenie. 

Art. 101. 1. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego 

doręcza się zawiadamiającemu, któremu służy zażalenie na to postanowienie. 

2. W wyniku rozpoznania zażalenia Główny Rzecznik, w drodze postanowienia, 

utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie, zmienia je lub uchyla, w całości lub w 

części. Uchylając postanowienie Główny Rzecznik poleca rzecznikowi dyscypliny: 

1) wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub 

2) uzupełnienie czynności sprawdzających i wyznacza termin na wydanie nowego 

postanowienia. 

Art. 101a. 1. W przypadku gdy czynności sprawdzające podjęte na polecenie 

Głównego Rzecznika, o którym mowa w art. 95 ust. 6, nie dały podstaw do wszczęcia 

postępowania wyjaśniającego, rzecznik dyscypliny przekazuje Głównemu 

Rzecznikowi informację o wynikach przeprowadzonych czynności sprawdzających 

wraz z materiałem z tych czynności. 

2. Główny Rzecznik może: 

1) polecić rzecznikowi dyscypliny uzupełnienie czynności sprawdzających; 

2) w drodze postanowienia, polecić rzecznikowi dyscypliny wszczęcie 

postępowania wyjaśniającego. 

Art. 102. 1. Rzecznik dyscypliny doręcza postanowienie o wszczęciu 

postępowania wyjaśniającego osobie, wobec której postępowanie zostało wszczęte. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, ma prawo do złożenia, w terminie określonym 

przez rzecznika dyscypliny, nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia postanowienia 

o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, wyjaśnień lub wniosków dowodowych na 

piśmie lub do protokołu. Niezłożenie wyjaśnień lub wniosków dowodowych w tym 

terminie uznaje się za odmowę ich złożenia w postępowaniu wyjaśniającym. 

Oddalenie wniosku dowodowego następuje w formie postanowienia. 

Art. 103. W postępowaniu wyjaśniającym rzecznik dyscypliny sporządza 

protokół z czynności mających znaczenie dla sprawy. Protokół podpisują osoby 

uczestniczące w czynnościach, a w przypadku odmowy jego podpisania rzecznik 

dyscypliny zamieszcza stosowną adnotację. 

Art. 103a. Jeżeli naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w 

postanowieniu o wszczęciu postępowania wyjaśniającego należy zakwalifikować 

według innego niż wskazany w tym postanowieniu naruszony przepis prawa lub 
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przepis ustawy określający to naruszenie, rzecznik dyscypliny, w drodze 

postanowienia, zmienia postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w 

zakresie kwalifikacji prawnej naruszenia. Przepisy art. 98 ust. 2 i art. 102 stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 104. 1. Rzecznik dyscypliny, w terminie 120 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia, występuje z wnioskiem o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, zwanym dalej „wnioskiem o ukaranie”, albo wydaje postanowienie o 

umorzeniu postępowania wyjaśniającego. 

2. Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów zawieszenia 

postępowania. 

Art. 105. O wystąpieniu z wnioskiem o ukaranie rzecznik dyscypliny informuje 

zawiadamiającego. 

Art. 106. 1. (uchylony) 

2. Rzecznik dyscypliny umarza postępowanie wyjaśniające, jeżeli stwierdzi 

wystąpienie okoliczności wymienionej w art. 78 ust. 1. 

3. Postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego powinno zawierać 

dodatkowo: 

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania osoby, wobec której wszczęto postępowanie 

wyjaśniające, oraz zajmowane przez nią stanowisko w czasie popełnienia 

naruszenia dyscypliny finansów publicznych; 

2) określenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych będącego przedmiotem 

postępowania wyjaśniającego, wraz z podaniem czasu jego popełnienia, 

naruszonego przepisu prawa oraz przepisu ustawy określającego to naruszenie. 

Art. 107. Jeżeli we wniosku o ukaranie rzecznik dyscypliny nie postawił zarzutu 

naruszenia dyscypliny finansów publicznych wszystkim osobom, wobec których 

wszczął postępowanie wyjaśniające, wydaje – w stosunku do tych osób – 

postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, z zastrzeżeniem art. 79 ust. 

2. 

Art. 108. 1. Postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego doręcza 

się zawiadamiającemu oraz – z wyłączeniem postanowienia wydanego na podstawie 

art. 78 ust. 1 pkt 4 – osobie, wobec której było ono wszczęte. Osobie tej 

i zawiadamiającemu służy zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania. 
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2. W wyniku rozpoznania zażalenia Główny Rzecznik, w drodze postanowienia, 

utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie, zmienia je lub uchyla, w całości lub w 

części. Główny Rzecznik, uchylając postanowienie, poleca rzecznikowi dyscypliny: 

1) wystąpić z wnioskiem o ukaranie albo 

2) uzupełnić postępowanie wyjaśniające, wyznaczając termin wystąpienia z 

wnioskiem o ukaranie albo wydania nowego postanowienia. 

3. Główny Rzecznik doręcza postanowienie osobom, którym służyło zażalenie. 

Na postanowienie Głównego Rzecznika kończące postępowanie osobom tym służy 

zażalenie do Głównej Komisji Orzekającej. 

4. W wyniku rozpoznania zażalenia Główna Komisja Orzekająca, w drodze 

postanowienia: 

1) utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie Głównego Rzecznika albo 

2) uchyla zaskarżone postanowienie Głównego Rzecznika i postanowienie 

rzecznika dyscypliny w całości lub w części i przekazuje sprawę rzecznikowi 

dyscypliny. 

5. Do rzecznika dyscypliny, któremu przekazano sprawę zgodnie z ust. 4 pkt 2, 

przepisy art. 150 stosuje się odpowiednio. 

Rozdział 5 

Wniosek o ukaranie 

Art. 109. 1. Z wnioskiem o ukaranie występuje rzecznik dyscypliny. 

2. (uchylony) 

Art. 110. 1. Wniosek o ukaranie zawiera: 

1) oznaczenie organu oraz osoby występującej z wnioskiem o ukaranie; 

2) imię, nazwisko, adres zamieszkania obwinionego; 

3) wskazanie miejsca zatrudnienia, adresu pracodawcy i stanowiska zajmowanego 

przez obwinionego w czasie popełnienia zarzucanego naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych; 

4) określenie zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów publicznych wraz ze 

wskazaniem sposobu i czasu jego popełnienia, naruszonego przepisu prawa oraz 

przepisu ustawy określającego to naruszenie; 

5) wskazanie okoliczności, w jakich doszło do naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych, a także jeżeli nastąpiło uszczuplenie środków publicznych, 

przekroczenie upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków 

Artur
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publicznych, do zaciągnięcia zobowiązań lub niewykonanie zobowiązań albo 

zapłata odsetek, kar lub opłat – określenie ich wysokości; 

6) wskazanie dowodów; 

7) informację, czy obwiniony przed popełnieniem zarzucanego naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych był karany za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych; 

8) określenie, jakiej kary domaga się oskarżyciel; 

9) uzasadnienie oparte na wynikach postępowania wyjaśniającego. 

2. Do wniosku o ukaranie dołącza się postanowienie o wszczęciu postępowania 

wyjaśniającego, a także zebrany materiał dowodowy oraz dowody i wyjaśnienia 

przedstawione przez obwinionego na swoją obronę lub informację o odmowie ich 

złożenia. 

3. Do wniosku o ukaranie dołącza się, w miarę możliwości, także: 

1) zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia, obliczonego jak za urlop 

wypoczynkowy, otrzymywanego przez obwinionego w czasie popełnienia 

zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz nazwę i adres 

aktualnego pracodawcy tej osoby; 

2) opinię przełożonych o sposobie wywiązywania się obwinionego z obowiązków 

służbowych. 

4. (uchylony) 

Rozdział 6 

Postępowanie przed komisją orzekającą 

Art. 111. 1. Komisje orzekające badają swoją właściwość z urzędu. 

2. Stwierdzenie niewłaściwości i przekazanie sprawy właściwej komisji 

orzekającej może nastąpić nie później niż do otwarcia postępowania dowodowego. 

Art. 112. 1. Przewodniczący komisji orzekającej dokonuje wstępnej kontroli 

wniosku o ukaranie. 

2. Jeżeli wniosek o ukaranie nie odpowiada warunkom wymienionym w art. 110 

ust. 1 i 2, przewodniczący komisji orzekającej, w terminie 14 dni od dnia jego 

otrzymania, zarządza zwrot wniosku do uzupełnienia organowi, który z nim wystąpił. 

3. W zarządzeniu o zwrocie wniosku o ukaranie do uzupełnienia należy wskazać 

braki wniosku oraz określić termin ich usunięcia, nie krótszy niż 30 dni. Na 

zarządzenie o zwrocie wniosku o ukaranie przysługuje, w terminie 7 dni od dnia jego 
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doręczenia, zażalenie do Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej za 

pośrednictwem przewodniczącego komisji, który wydał to zarządzenie. 

4. W wyniku rozpoznania zażalenia Przewodniczący Głównej Komisji 

Orzekającej, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, w drodze zarządzenia, 

utrzymuje w mocy zaskarżone zarządzenie lub je uchyla, w całości lub w części. 

5. Na uzasadniony wniosek rzecznika dyscypliny przewodniczący komisji 

orzekającej może przedłużyć termin usunięcia braków wniosku wskazany w 

zarządzeniu o zwrocie wniosku o ukaranie na czas oznaczony niezbędny do 

uzupełnienia wniosku. 

Art. 113. 1. Jeżeli wniosek o ukaranie odpowiada warunkom wymienionym w 

art. 110 ust. 1 i 2, przewodniczący komisji orzekającej, w terminie 14 dni od dnia jego 

otrzymania zarządza doręczenie odpisu wniosku obwinionemu, kieruje wniosek do 

rozpoznania na posiedzenie albo rozprawę, wyznacza ich terminy oraz skład 

orzekający. 

2. W zarządzeniu o doręczeniu odpisu wniosku o ukaranie należy wskazać 

miejsce i czas, w którym akta sprawy są udostępnione do wglądu obwinionemu lub 

jego obrońcy, a także pouczyć o prawie składania wniosków dowodowych. 

3. Przewodniczący komisji orzekającej przekazuje stronom zarządzenie, o 

którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jego wydania. 

4. W przypadku, o którym mowa w art. 130 ust. 1, przewodniczący komisji 

orzekającej po zarządzeniu doręczenia odpisu wniosku o ukaranie obwinionemu 

kieruje wniosek do rozpoznania na rozprawie. 

Art. 113a. 1. O zawieszeniu i podjęciu postępowania, a także o wyłączeniu 

sprawy do odrębnego rozpoznania rozstrzyga przewodniczący komisji orzekającej, 

jeżeli okoliczności uzasadniające takie rozstrzygnięcie zostaną ujawnione w toku 

postępowania poza rozprawą lub posiedzeniem. 

2. O łącznym rozpoznaniu spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 

w których wniesione zostały odrębne wnioski o ukaranie, rozstrzyga przewodniczący 

komisji orzekającej. 

Art. 114. (uchylony) 
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Rozdział 7 

Posiedzenie 

Art. 115. 1. Posiedzeniem kieruje przewodniczący składu orzekającego i czuwa 

nad jego prawidłowym przebiegiem. 

2. Z przebiegu posiedzenia protokolant pod kierunkiem przewodniczącego 

składu orzekającego sporządza protokół, który zawiera: 

1) datę i miejsce posiedzenia oraz wzmiankę o osobach w nim uczestniczących; 

2) przebieg posiedzenia i – w miarę potrzeby – stwierdzenie innych okoliczności 

dotyczących jego przebiegu; 

3) treść wydanych w toku posiedzenia postanowień i zarządzeń. 

3. Protokół podpisują przewodniczący składu orzekającego i protokolant. 

Art. 116. 1. Jeżeli okoliczności, o których mowa w art. 78 ust. 1 pkt 3–8, zostaną 

ujawnione w toku postępowania poza rozprawą, przewodniczący komisji orzekającej 

kieruje sprawę do rozpoznania na posiedzeniu. 

2. Posiedzenie jest niejawne i odbywa się bez udziału stron. Komisja orzekająca 

podejmuje rozstrzygnięcie na podstawie materiału dowodowego dołączonego do 

wniosku o ukaranie lub zebranego w toku prowadzonego postępowania. Wyznaczony 

przez przewodniczącego komisji orzekającej członek składu orzekającego przedstawia 

omówienie wniosku o ukaranie i okoliczności faktycznych sprawy oraz 

dotychczasowego przebiegu postępowania. 

3. W wyniku rozpoznania sprawy na posiedzeniu komisja orzekająca, z 

zastrzeżeniem art. 78a i art. 79 ust. 2, wydaje postanowienie o umorzeniu 

postępowania albo, jeżeli uzna, że nie zachodzą przesłanki umorzenia postępowania, 

przekazuje sprawę do rozpoznania na rozprawie. 

4. Postanowienie o umorzeniu postępowania, oprócz elementów określonych w 

art. 85 ust. 2, powinno zawierać także: 

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania obwinionego oraz zajmowane przez niego 

stanowisko w czasie popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych; 

2) określenie zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów publicznych wraz z 

podaniem sposobu i czasu jego popełnienia, naruszonego przepisu prawa oraz 

przepisu ustawy określającego to naruszenie. 

4a. Uzasadnienie postanowienia o umorzeniu postępowania sporządza się w 

terminie 21 dni od dnia wydania postanowienia. Przepisy art. 137 ust. 2–4 stosuje się 

odpowiednio. 
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5. Postanowienie o umorzeniu postępowania wraz z uzasadnieniem doręcza się 

stronom niezwłocznie po sporządzeniu uzasadnienia. Na postanowienie stronom służy 

zażalenie. 

6. W wyniku rozpoznania zażalenia Główna Komisja Orzekająca, w drodze 

postanowienia, utrzymuje w mocy postanowienie o umorzeniu postępowania lub 

uchyla je w całości lub części i przekazuje sprawę przewodniczącemu komisji 

orzekającej w celu skierowania do rozpoznania na rozprawie. 

Rozdział 8 

Rozprawa 

Art. 117. Rozprawą kieruje przewodniczący składu orzekającego i czuwa nad jej 

prawidłowym przebiegiem. 

Art. 118. Zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy i składu orzekającego 

należy wydać w terminie 30 dni odpowiednio od dnia wydania zarządzenia o 

doręczeniu odpisu wniosku o ukaranie albo od dnia wydania postanowienia o 

skierowaniu sprawy na rozprawę, o którym mowa w art. 116 ust. 3. 

Art. 119. 1. Rozprawa przed komisją orzekającą jest jawna, z zastrzeżeniem ust. 

2. 

2. Wyłączenie jawności rozprawy lub jej części może nastąpić wyłącznie: 

1) ze względu na bezpieczeństwo państwa lub ochronę informacji niejawnych; 

2) z uwagi na zagrożenie spokoju i porządku publicznego. 

3. Ogłoszenie orzeczenia w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych jest jawne. 

4. Zawiadomienie o terminie i przedmiocie rozprawy wywiesza się w siedzibie 

komisji orzekającej w miejscu ogólnie dostępnym, co najmniej na 7 dni przed 

rozprawą. 

Art. 120. 1. Wyłączenie jawności rozprawy lub jej części zarządza 

przewodniczący komisji orzekającej, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku wystąpienia w toku rozprawy okoliczności, o których mowa w 

art. 119 ust. 2, wyłączenie jawności rozprawy lub jej części zarządza przewodniczący 

składu orzekającego. 

3. W przypadku wyłączenia jawności rozprawy z przyczyn, o których mowa w 

art. 119 ust. 2 pkt 1, do składu orzekającego wyznacza się osoby posiadające 
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poświadczenia, wymagane odrębnymi przepisami, upoważniające do dostępu do 

informacji niejawnych. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do rzecznika dyscypliny i protokolanta. 

Art. 121. 1. Przewodniczący komisji orzekającej zawiadamia o terminie i 

miejscu rozprawy strony oraz obrońcę obwinionego, jeżeli został on ustanowiony. 

2. Obecność na rozprawie obwinionego lub jego obrońcy nie jest obowiązkowa. 

3. Zawiadomienie powinno zostać doręczone obwinionemu i jego obrońcy, co 

najmniej na 7 dni przed terminem rozprawy. Zawiadomienie to zawiera określenie 

zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a także pouczenie, że 

rozprawa może być przeprowadzona bez ich udziału, a orzeczenie może zostać 

wydane zaocznie oraz że obwiniony może składać wnioski dowodowe. 

Art. 122. W toku rozprawy przewodniczący składu orzekającego realizuje 

obowiązki, o których mowa w art. 80 ust. 2, a w szczególności poucza: 

1) obwinionego o prawie odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania; 

2) świadka o obowiązku mówienia prawdy i odpowiedzialności za składanie 

fałszywych zeznań oraz o prawie do odmowy udzielenia odpowiedzi na 

poszczególne pytania; 

3) strony o przysługującym im prawie do zadawania pytań świadkom, 

wypowiadania się co do każdego ujawnionego dowodu oraz składania wniosków 

dowodowych. 

Art. 123. 1. Z przebiegu rozprawy protokolant pod kierunkiem 

przewodniczącego składu orzekającego sporządza protokół, który zawiera: 

1) datę i miejsce rozprawy oraz wzmiankę o osobach w niej uczestniczących; 

2) przebieg rozprawy, a w szczególności oświadczenia i wnioski jej uczestników; 

3) wzmiankę o dowodach ujawnionych i zaliczonych w poczet materiału 

dowodowego; 

4) treść wydanych w toku rozprawy postanowień i zarządzeń, a jeżeli postanowienia 

lub zarządzenia zostały wydane poza rozprawą – wzmiankę o ich wydaniu; 

5) w miarę potrzeby, stwierdzenia innych okoliczności dotyczących przebiegu 

rozprawy. 

2. Protokół podpisują przewodniczący składu orzekającego i protokolant. 

3. Przewodniczący składu orzekającego może zarządzić utrwalenie przebiegu 

rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk niezależnie od sporządzania 

protokołu, o czym uprzedza uczestników rozprawy. Zapis dźwięku przełożony na 
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pismo może być dołączony do protokołu. Zarejestrowany dźwięk nie stanowi dowodu 

w postępowaniu. 

Art. 124. Strony mogą składać wyjaśnienia, oświadczenia i wnioski ustnie do 

protokołu lub na piśmie. O dopuszczeniu dowodu, poza rozprawą, decyduje 

przewodniczący komisji orzekającej, a po wyznaczeniu składu orzekającego jego 

przewodniczący. Oddalenie wniosku dowodowego następuje w formie postanowienia. 

Art. 125. Rozprawę odracza się, jeżeli w aktach sprawy: 

1) brak jest dowodu doręczenia obwinionemu lub jego obrońcy zawiadomienia o 

rozprawie, chyba że osoba, której nie doręczono zawiadomienia, jest obecna na 

rozprawie i wyrazi zgodę na jej przeprowadzenie; 

2) jest dowód doręczenia obwinionemu i jego obrońcy zawiadomienia o rozprawie 

w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem rozprawy, chyba że obwiniony 

lub jego obrońca obecny na rozprawie wyrazi zgodę na jej przeprowadzenie; 

3) jest dowód doręczenia obwinionemu i jego obrońcy zawiadomienia o rozprawie, 

a obwiniony lub jego obrońca wystąpi z wnioskiem o odroczenie rozprawy, w 

którym należycie usprawiedliwi swoją nieobecność na rozprawie 

nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną przeszkodą, której nie można 

przezwyciężyć. 

Art. 126. W przypadkach, o których mowa w art. 125, komisja orzekająca może 

jednak przeprowadzić dowód, a w szczególności przesłuchać świadków, pod 

warunkiem że przewodniczący składu orzekającego poinformuje obwinionego lub 

jego obrońcę o przebiegu rozprawy oraz umożliwi im złożenie wyjaśnień co do 

przeprowadzonego dowodu, a także zadawanie pytań świadkom, jeżeli o to wystąpią. 

Art. 127. 1. Rozprawa rozpoczyna się od sprawdzenia obecności 

zawiadomionych i wezwanych osób. Przewodniczący składu orzekającego zarządza 

opuszczenie sali rozpraw przez świadków, a następnie zarządza odczytanie przez 

rzecznika dyscypliny wniosku o ukaranie. 

2. Przewodniczący składu orzekającego zwraca się do obwinionego z 

zapytaniem, czy zrozumiał postawiony mu zarzut lub zarzuty, a następnie zarządza 

wysłuchanie obwinionego. 

3. Po wysłuchaniu obwinionego przewodniczący składu orzekającego zarządza 

przeprowadzenie postępowania dowodowego. Jeżeli obwiniony zgodził się z 

postawionym mu zarzutem, a jego wyjaśnienia nie budzą wątpliwości, można w tym 

zakresie nie przeprowadzać dalszego postępowania dowodowego. 
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Art. 128. 1. Świadka przesłuchuje się w czasie nieobecności tych świadków, 

którzy jeszcze nie złożyli zeznań. 

2. Jeżeli istnieje potrzeba uzupełnienia materiału dowodowego o dowody 

mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, rozprawę odracza się na czas 

niezbędny do uzupełnienia materiału dowodowego. Postanowienie o odroczeniu 

rozprawy powinno wskazywać, w jaki sposób materiał dowodowy ma zostać 

uzupełniony. 

3. Komisja orzekająca może uzupełnić dowody z urzędu. 

Art. 129. 1. Na rozprawie można odczytywać i ujawniać wszystkie dokumenty 

znajdujące się w aktach sprawy. 

2. Jeżeli obwiniony korzysta z prawa odmowy złożenia wyjaśnień lub wyjaśnia 

na rozprawie odmiennie niż poprzednio, wolno na rozprawie odczytać jego 

wyjaśnienia znajdujące się w aktach sprawy, tylko w odpowiednim zakresie. 

Po odczytaniu wyjaśnień przewodniczący składu orzekającego zwraca się do 

obwinionego o wyjaśnienie zachodzących sprzeczności. 

Art. 130. 1. Jeżeli w toku rozprawy okaże się, że jest zasadne postawienie 

zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych osobie niewymienionej we 

wniosku o ukaranie i nie ma przeszkód w łącznym rozpoznaniu sprawy, komisja 

orzekająca, na wniosek oskarżyciela, odracza – w celu wspólnego rozpoznania – 

rozprawę do czasu wystąpienia z wnioskiem o ukaranie. 

1a. Rzecznik dyscypliny niezwłocznie wszczyna postępowanie wyjaśniające 

wobec osoby, o której mowa w ust. 1. O umorzeniu lub zawieszeniu tego 

postępowania rzecznik dyscypliny informuje komisję orzekającą. 

1b. Do wniosku o ukaranie, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 112 ust. 

1 i 2. 

2. Jeżeli w toku rozprawy oskarżyciel wnosi o ukaranie obwinionego za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które nie było objęte wnioskiem o 

ukaranie, komisja orzekająca odracza rozprawę na czas niezbędny do wystąpienia 

z dodatkowym wnioskiem o ukaranie. 

Art. 131. 1. Jeżeli w toku rozprawy okaże się, że – nie przekraczając granic 

wniosku o ukaranie – można naruszenie dyscypliny finansów publicznych zarzucone 

obwinionemu zakwalifikować według innego naruszonego przepisu prawa lub innego 

przepisu ustawy określającego to naruszenie, przewodniczący składu orzekającego 

informuje o tym obecne na rozprawie strony. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na wniosek obwinionego lub jego 

obrońcy komisja orzekająca odracza rozprawę na czas oznaczony. 

3. W przypadku nieobecności obwinionego lub jego obrońcy, komisja orzekająca 

odracza rozprawę na czas oznaczony i przekazuje informację, o której mowa w ust. 1, 

obwinionemu i jego obrońcy. 

Art. 132. Rozprawę odroczoną prowadzi się w nowym terminie w dalszym 

ciągu. Jeżeli skład orzekający został zmieniony, ujawnia się dowody przeprowadzone 

poprzednio. 

Art. 133. 1. Po przeprowadzeniu dowodów dopuszczonych w sprawie 

przewodniczący składu orzekającego pyta strony, czy wnoszą o uzupełnienie 

postępowania dowodowego, a w przypadku odpowiedzi odmownej zamyka 

postępowanie dowodowe. 

2. Po zamknięciu postępowania dowodowego przewodniczący składu 

orzekającego udziela głosu kolejno oskarżycielowi, obrońcy i obwinionemu. Jeżeli 

jedna ze stron zabiera głos ponownie, przewodniczący udziela głosu również stronie 

przeciwnej. 

3. Po wysłuchaniu stron przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę 

i zarządza poufną naradę składu orzekającego w celu wydania orzeczenia. Na naradzie 

oprócz składu orzekającego obecny jest tylko protokolant. 

Art. 134. 1. Komisja orzekająca orzeka na podstawie materiału dowodowego 

ujawnionego na rozprawie i rozstrzyga większością głosów. Głosowanie 

przeprowadza się oddzielnie dla każdej rozstrzyganej kwestii. 

2. Orzeczenie podpisują przewodniczący i członkowie składu orzekającego, nie 

wyłączając przegłosowanego, który podpisując rozstrzygnięcie ma prawo zaznaczyć 

na nim swoje zdanie odrębne. Uzasadnienie zdania odrębnego dołącza się do akt 

sprawy. 

Art. 135. 1. Komisja orzekająca wydaje orzeczenie o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych albo orzeczenie o uniewinnieniu, albo 

orzeczenie o umorzeniu postępowania. 

2. Orzeczenie zawiera: 

1) oznaczenie komisji orzekającej, która je wydała, imiona i nazwiska 

przewodniczącego oraz członków składu orzekającego i protokolanta; 

2) datę i miejsce wydania orzeczenia; 

3) oznaczenie oskarżyciela, jego imię i nazwisko; 



©Kancelaria Sejmu  s. 60/84 

06.08.2018 

4) imię, nazwisko, adres zamieszkania obwinionego oraz zajmowane przez niego w 

czasie popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych stanowisko; 

5) określenie zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów publicznych wraz z 

podaniem sposobu i czasu jego popełnienia, naruszonego przepisu prawa oraz 

przepisu ustawy określającego to naruszenie; 

6) rozstrzygnięcie komisji orzekającej; 

7) rozstrzygnięcie o kosztach postępowania, z podaniem podstawy prawnej i ich 

wysokości; 

8) pouczenie o terminie i trybie zaskarżenia. 

3. W przypadku przypisania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych orzeczenie powinno zawierać dodatkowo: 

1) określenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przypisanego 

obwinionemu, wraz z podaniem sposobu i czasu jego popełnienia, wskazaniem 

naruszonego przepisu prawa oraz przepisu ustawy określającego to naruszenie; 

2) rozstrzygnięcie co do kary albo o odstąpieniu od jej wymierzenia, z podaniem 

podstawy prawnej. 

Art. 136. Przewodniczący składu orzekającego ogłasza orzeczenie niezwłocznie 

po zakończeniu narady składu orzekającego oraz podaje ustnie motywy wydania 

rozstrzygnięcia. W sprawie zawiłej można odroczyć wydanie orzeczenia na czas nie 

dłuższy niż 7 dni od dnia zamknięcia rozprawy. 

Art. 137. 1. Uzasadnienie orzeczenia sporządza się w terminie 21 dni od dnia 

ogłoszenia orzeczenia. 

2. Uzasadnienie orzeczenia powinno zawierać: 

1) wskazanie faktów i okoliczności, które skład orzekający uwzględnił wydając 

rozstrzygnięcie o przypisaniu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych albo uniewinnieniu, albo umorzeniu postępowania, a także 

2) wskazanie faktów, które skład orzekający uznał za udowodnione lub 

nieudowodnione, wskazanie, na jakich w tym względzie oparł się dowodach, 

oraz wyjaśnienie, dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych, o ile takie były 

przedstawione; 

3) wyjaśnienie podstawy prawnej orzeczenia; 

4) przytoczenie okoliczności, które skład orzekający miał na względzie przy 

wymierzaniu kary albo odstąpieniu od jej wymierzenia, w tym w szczególności 
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wskazanie okoliczności, które komisja uwzględniła przy wymiarze kary albo 

odstąpieniu od jej wymierzenia. 

3. Uzasadnienie podpisuje przewodniczący składu orzekającego, a jeżeli 

uzasadnienia nie może podpisać przewodniczący składu, orzeczenie podpisuje inny 

członek składu orzekającego, zaznaczając na uzasadnieniu przyczynę braku podpisu 

przewodniczącego. 

4. Jeżeli nie jest możliwe sporządzenie uzasadnienia orzeczenia w terminie, o 

którym mowa w ust. 1, przewodniczący komisji orzekającej może, na uzasadniony 

wniosek członka składu orzekającego, przedłużyć ten termin na czas określony, nie 

dłużej jednak niż o 14 dni. 

4a. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się stronom niezwłocznie po 

sporządzeniu uzasadnienia. 

5. Stronom służy odwołanie od orzeczenia. 

Rozdział 9 

Zażalenia i odwołania 

Art. 138. 1. Zażalenie na postanowienie rzecznika dyscypliny wnosi się do 

Głównego Rzecznika. Zażalenie na zarządzenie i na postanowienie przewodniczącego 

komisji orzekającej wnosi się do Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej. 

Zażalenie na postanowienie komisji orzekającej, na postanowienie Głównego 

Rzecznika oraz na postanowienie Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej 

wnosi się do Głównej Komisji Orzekającej. 

2. Odwołanie od orzeczenia komisji orzekającej wnosi się do Głównej Komisji 

Orzekającej. 

3. Środek zaskarżenia, przysługujący w zakresie określonym w ustawie, wnosi 

się na piśmie, za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżane zarządzenie, 

postanowienie albo orzeczenie, w terminie 14 dni od jego doręczenia, z zastrzeżeniem 

art. 91b ust. 4 i art. 112 ust. 3. 

4. Środek zaskarżenia może dotyczyć całości lub części zaskarżonego 

rozstrzygnięcia. 

5. W treści środka zaskarżenia należy określić, jakiego rozstrzygnięcia domaga 

się skarżący. Środek zaskarżenia wnoszony przez rzecznika dyscypliny lub obrońcę 

powinien zawierać także zarzuty stawiane zaskarżanemu rozstrzygnięciu. 

Artur
Podświetlony

Artur
Notatka
Środki odwoławcze od orzeczeń I instancji.
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6. Z treści środka zaskarżenia powinno wynikać, czy jest on wnoszony na 

korzyść, czy na niekorzyść obwinionego. Rzecznik dyscypliny może wnosić środki 

zaskarżenia również na korzyść obwinionego. 

Art. 139. 1. Rzecznik dyscypliny lub Główny Rzecznik, który wydał zaskarżone 

postanowienie, a w pozostałych przypadkach – przewodniczący komisji orzekającej, 

po otrzymaniu środka zaskarżenia: 

1) wydaje postanowienie o odmowie jego przyjęcia, jeżeli został on wniesiony po 

terminie lub przez osobę nieuprawnioną, albo 

2) przekazuje je niezwłocznie, wraz z aktami sprawy, do rozpoznania w drugiej 

instancji, z zastrzeżeniem art. 91b ust. 6. 

2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zażalenie służy osobie, która 

złożyła środek zaskarżenia będący przedmiotem tego postanowienia. 

Art. 139a. Organ, któremu przekazano do rozpoznania środek zaskarżenia, 

niezwłocznie po jego otrzymaniu wydaje postanowienie o odmowie przyjęcia środka 

zaskarżenia, jeżeli został wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną. Na 

postanowienie zażalenie służy osobie, która złożyła środek zaskarżenia będący 

przedmiotem tego postanowienia. 

Art. 139b. Główny Rzecznik i Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej, 

któremu przekazano do rozpoznania środek zaskarżenia: 

1) wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania, jeżeli ujawnią się 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 2 albo art. 78a ust. 1; 

2) zarządza wyłączenie sprawy do odrębnego postępowania, jeżeli ujawnią się 

okoliczności określone w art. 79 ust. 2. 

Art. 140. 1. Środek zaskarżenia może zostać cofnięty przez wnoszącego ten 

środek do czasu jego rozpoznania przez organ drugiej instancji. 

2. Odwołanie od orzeczenia komisji orzekającej może być cofnięte przez 

wnoszącego ten środek do czasu zamknięcia rozprawy w drugiej instancji. 

3. Odwołanie od orzeczenia komisji orzekającej wniesione przez rzecznika 

dyscypliny może być cofnięte także przez Głównego Rzecznika. Cofnięcie odwołania 

poza rozprawą następuje w drodze zarządzenia, które wymaga uzasadnienia. 

Zarządzenie wraz z uzasadnieniem doręcza się rzecznikowi dyscypliny, który wniósł 

odwołanie, i Głównej Komisji Orzekającej. O cofnięciu odwołania na rozprawie 

powiadamia się rzecznika dyscypliny. 
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4. Środka zaskarżenia wniesionego na korzyść obwinionego nie można cofnąć 

bez jego zgody. 

5. Cofnięty środek zaskarżenia pozostawia się bez rozpoznania, chyba że 

zachodzi jedna z okoliczności powodujących nieważność postanowienia lub 

orzeczenia z mocy prawa. 

6. W razie cofnięcia środka zaskarżenia po jego przekazaniu do rozpoznania w 

drugiej instancji niezwłocznie powiadamia się o tym odpowiednio Głównego 

Rzecznika lub Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej. 

Art. 140a. W wyniku rozpoznania zażalenia organ odwoławczy utrzymuje w 

mocy zaskarżone rozstrzygnięcie lub uchyla je, w całości lub w części, z zastrzeżeniem 

art. 101 ust. 2, art. 108 ust. 2, art. 112 ust. 4, art. 116 ust. 6 i art. 178 ust. 2. 

Art. 141. 1. Postanowienie i orzeczenie komisji orzekającej, od którego nie 

został wniesiony środek zaskarżenia, staje się prawomocne z dniem, w którym upływa 

termin wniesienia środka zaskarżenia. 

2. Postanowienie i orzeczenie komisji orzekającej, co do którego środek 

zaskarżenia cofnięto, staje się prawomocne z dniem jego cofnięcia. 

Art. 142. Postanowienia i orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej kończące 

postępowanie są prawomocne w dniu ich wydania. 

Rozdział 10 

Postępowanie odwoławcze przed Główną Komisją Orzekającą 

Art. 143. Do rozpoznania odwołania Przewodniczący Głównej Komisji 

Orzekającej wyznacza skład orzekający oraz powierza wskazanemu członkowi tego 

składu przygotowanie sprawozdania z dotychczasowego przebiegu postępowania, 

a także omówienie orzeczenia i wniesionego odwołania oraz okoliczności faktycznych 

sprawy. 

Art. 144. 1. Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej może skierować 

odwołanie do rozpoznania na posiedzeniu, jeżeli zachodzi potrzeba wydania 

postanowienia o umorzeniu postępowania w przypadku stwierdzenia okoliczności, 

o której mowa w art. 78 ust. 1 pkt 3–8. 

2. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1, jest niejawne i odbywa się bez udziału 

stron. Główna Komisja Orzekająca podejmuje rozstrzygnięcie na podstawie materiału 

dowodowego zebranego przez komisję orzekającą oraz dokumentów dołączonych do 

odwołania. 

Artur
Podświetlony

Artur
Notatka
Uprawnienia Głównej Komisji Orzekającej.
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3. W wyniku rozpoznania odwołania w trybie, o którym mowa w ust. 1, Główna 

Komisja Orzekająca wydaje, z zastrzeżeniem art. 78a i art. 79 ust. 2, postanowienie o 

umorzeniu postępowania albo, jeżeli uzna, że nie zachodzą przesłanki umorzenia 

postępowania, przekazuje sprawę do rozpoznania na rozprawie. 

4. Przepisy ust. 1–3 i przepis art. 143 stosuje się odpowiednio do rozpoznawania 

zażalenia na postanowienie Głównego Rzecznika i postanowienie komisji orzekającej. 

Art. 145. 1. Na rozprawie Główna Komisja Orzekająca rozpoznaje odwołanie na 

podstawie materiału dowodowego zebranego przez komisję orzekającą oraz 

dokumentów dołączonych do odwołania. 

2. Główna Komisja Orzekająca przyjmuje wniosek dowodowy wskazany w 

odwołaniu lub zgłoszony na rozprawie i może przeprowadzić postępowanie 

dowodowe, jeżeli przyczyni się do przyspieszenia lub uproszczenia postępowania. 

Art. 146. 1. Główna Komisja Orzekająca może ukarać obwinionego albo 

zaostrzyć wymierzoną mu karę tylko wtedy, gdy wniesiono odwołanie na jego 

niekorzyść. Wniesienie odwołania na niekorzyść obwinionego nie wyklucza zmiany 

rozstrzygnięcia na jego korzyść. 

2. W przypadku wniesienia odwołania na niekorzyść obwinionego, który został 

uniewinniony przez komisję orzekającą lub co do którego postępowanie umorzono, 

Główna Komisja Orzekająca nie może wydać orzeczenia o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jeżeli jednak uzna, że przypisanie tej 

odpowiedzialności jest uzasadnione, przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania. 

Art. 147. 1. Główna Komisja Orzekająca w wyniku rozpoznania odwołania na 

rozprawie wydaje orzeczenie, w którym: 

1) utrzymuje orzeczenie w mocy albo 

2) uchyla orzeczenie w całości lub w części i rozstrzyga sprawę co do istoty, albo 

2a) uchyla orzeczenie w całości lub w części i umarza postępowanie, albo 

3) uchyla orzeczenie w całości lub w części i przekazuje sprawę do ponownego 

rozpoznania przez komisję orzekającą. 

2. Główna Komisja Orzekająca uchylając zaskarżone orzeczenie i rozstrzygając 

na korzyść obwinionego, w przypadku gdy to orzeczenie dotyczy naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych przypisanego więcej niż jednej osobie, uchyla je i 

rozstrzyga także na korzyść pozostałych obwinionych, choćby nie wnieśli oni 

odwołania, jeżeli te same względy przemawiają za uchyleniem orzeczenia i 

rozstrzygnięciem na ich rzecz. 
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Art. 148. 1. Do uzasadnienia postanowienia i orzeczenia Głównej Komisji 

Orzekającej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące uzasadnienia postanowienia 

i orzeczenia komisji orzekającej, z tym że uzasadnienie postanowienia i orzeczenia 

Głównej Komisji Orzekającej powinno dodatkowo zawierać ustosunkowanie się do 

zarzutów stawianych zaskarżonemu rozstrzygnięciu oraz wyjaśnienie powodów 

uznania je za zasadne albo nieuzasadnione. 

2. Postanowienia i orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej wraz z 

uzasadnieniem doręcza się Głównemu Rzecznikowi oraz obwinionemu i jego 

obrońcy. Postanowienie i orzeczenie niezaskarżone przez strony do sądu 

administracyjnego doręcza się niezwłocznie również przewodniczącemu komisji 

orzekającej w celu wykonania, a za jego pośrednictwem także rzecznikowi dyscypliny. 

Art. 149. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do postępowania 

przed Główną Komisją Orzekającą stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu 

przed komisją orzekającą. 

Rozdział 11 

Ponowne rozpoznanie sprawy 

Art. 150. 1. Komisja orzekająca, której została przekazana sprawa do 

ponownego rozpoznania, orzeka w granicach, w jakich nastąpiło przekazanie. 

2. Wskazania Głównej Komisji Orzekającej co do dalszego postępowania są 

wiążące dla komisji orzekającej, której sprawę przekazano. 

Art. 151. Ponownie rozpatrując sprawę komisja orzekająca może wydać 

rozstrzygnięcie surowsze niż uchylone tylko wtedy, gdy wniesiono odwołanie na 

niekorzyść obwinionego. 

Art. 152. Do postępowania obejmującego ponowne rozpoznanie sprawy stosuje 

się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed komisją orzekającą, przy czym w 

miejsce odczytania wniosku o ukaranie na rozprawie członek składu orzekającego, 

wyznaczony przez przewodniczącego komisji orzekającej, przedstawia sprawozdanie 

z dotychczasowego przebiegu postępowania. 
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Rozdział 12 

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń w sprawach o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych 

Art. 153. 1. Przewodniczący komisji orzekającej niezwłocznie przekazuje 

prawomocne orzeczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych: 

1) obwinionemu; 

2) kierownikowi jednostki, w której zatrudniony jest obwiniony; 

3) kierownikowi jednostki, w której nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych; 

4) Przewodniczącemu Głównej Komisji Orzekającej. 

2. Jeżeli obwiniony jest kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, 

orzeczenie przekazuje się także organowi sprawującemu nadzór nad tą jednostką. 

Art. 154. 1. Odpis prawomocnego orzeczenia, o którym mowa w art. 153 ust. 1, 

niezwłocznie dołącza się do akt osobowych obwinionego, a usuwa z tych akt – 

niezwłocznie po upływie terminu określonego w art. 40 ust. 1 i 2. 

2. Dniem rozpoczęcia wykonywania kary zakazu pełnienia funkcji związanych z 

dysponowaniem środkami publicznymi jest dzień odwołania ukaranego z funkcji 

objętej zakazem, a w przypadku gdy obwiniony nie pełni takiej funkcji – dzień, w 

którym orzeczenie się uprawomocni. 

Art. 155. 1. Do orzeczenia, o którym mowa w art. 153 ust. 1, przekazanego 

obwinionemu, przewodniczący komisji orzekającej dołącza wezwanie do uiszczenia, 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, kosztów postępowania oraz kary 

pieniężnej, o ile zostały orzeczone. 

2. Przewodniczący komisji orzekającej może, w drodze postanowienia, na 

wniosek obwinionego uzasadniony jego ważnym interesem, odroczyć termin płatności 

lub rozłożyć zapłatę kosztów postępowania lub kary pieniężnej na raty, na czas nie 

dłuższy niż 2 lata. Odmowa odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty 

następuje w drodze postanowienia. 

Art. 156. 1. Do orzeczenia o ukaraniu karą zakazu pełnienia funkcji związanych 

z dysponowaniem środkami publicznymi przewodniczący komisji orzekającej dołącza 

wezwanie do odwołania ukaranego z funkcji objętej zakazem. 

2. Jeżeli ukaranym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, przewodniczący 
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komisji orzekającej przekazuje orzeczenie właściwemu wojewodzie i dołącza 

wezwanie do wystąpienia z wnioskiem o odwołanie w trybie określonym w art. 96 ust. 

2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 

1000). 

3. O odwołaniu z funkcji objętej zakazem zawiadamia się, w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, przewodniczącego komisji 

orzekającej oraz Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej. W zawiadomieniu 

podaje się datę, z jaką ukarany został odwołany. 

Rozdział 13 

Stwierdzenie nieważności prawomocnych postanowień i orzeczeń 

Art. 157. 1. Nieważność prawomocnego postanowienia lub orzeczenia, 

wydanego przez organ orzekający w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, stwierdza Główna Komisja Orzekająca, jeżeli: 

1) w wydaniu postanowienia lub orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona do 

orzekania lub podlegająca wyłączeniu z przyczyn wskazanych w art. 83 ust. 1; 

2) (uchylony) 

3) orzeczono karę nieznaną ustawie; 

4) skład orzekający był niewłaściwie obsadzony albo postanowienie lub orzeczenie 

nie zostało podpisane przez któregokolwiek członka składu orzekającego 

biorącego udział w jego wydaniu; 

5) zachodzi sprzeczność w treści postanowienia lub orzeczenia uniemożliwiająca 

jego wykonanie; 

6) zachodziła w czasie orzekania jedna z okoliczności wyłączających orzekanie, o 

których mowa w art. 78 ust. 1 pkt 3–6 i 8. 

2. Główna Komisja Orzekająca stwierdza nieważność prawomocnego 

postanowienia lub orzeczenia z urzędu lub na wniosek strony. 

Art. 158. 1. W przedmiocie nieważności Główna Komisja Orzekająca rozstrzyga 

na posiedzeniu i wydaje postanowienie o: 

1) stwierdzeniu nieważności albo 

2) odmowie stwierdzenia nieważności. 

2. Jeżeli stwierdzenie nieważności dotyczy tylko części prawomocnego 

postanowienia lub orzeczenia, w postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, określa się, 

w jakim zakresie to postanowienie lub orzeczenie pozostaje prawomocne. 
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3. Stwierdzając nieważność prawomocnego postanowienia lub orzeczenia 

Główna Komisja Orzekająca uchyla je i umarza postępowanie albo przekazuje sprawę 

do ponownego rozpoznania. 

4. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, doręcza się stronom. 

Art. 159. W przedmiocie stwierdzenia nieważności stosuje się przepisy o 

postępowaniu odwoławczym, z tym że, jeżeli stwierdzenie nieważności dotyczy 

postanowienia lub orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej, orzeka ona w składzie 

pięciu osób, któremu przewodniczy Przewodniczący tej Komisji. 

Art. 160. 1. Stwierdzenie nieważności prawomocnego postanowienia lub 

orzeczenia na niekorzyść obwinionego nie może nastąpić, jeżeli od dnia jego 

uprawomocnienia upłynął rok. 

2. Nie stwierdza się nieważności prawomocnego postanowienia lub orzeczenia, 

jeżeli od dnia jego uprawomocnienia upłynęły dwa lata. 

3. Nie stwierdza się nieważności prawomocnego orzeczenia lub postanowienia, 

jeżeli było ono przedmiotem rozpoznania na podstawie art. 169. 

4. Nie stwierdza się nieważności prawomocnego orzeczenia po zatarciu ukarania. 

Art. 161. W przypadku stwierdzenia nieważności prawomocnego orzeczenia 

wpłacona kara pieniężna lub koszty postępowania podlegają zwrotowi. 

Rozdział 14 

Wznowienie postępowania 

Art. 162. Postępowanie, zakończone prawomocnym postanowieniem lub 

orzeczeniem, może zostać wznowione, jeżeli: 

1) postanowienie lub orzeczenie zostało wydane w wyniku przestępstwa; 

2) postanowienie lub orzeczenie zostało wydane na podstawie dowodów, które 

okazały się fałszywe; 

3) po wydaniu orzeczenia lub postanowienia wyszły na jaw nowe, istotne dla 

sprawy okoliczności faktyczne lub dowody, nieznane przy wydaniu 

postanowienia lub orzeczenia. 

Art. 163. 1. Z wnioskiem o wznowienie postępowania może wystąpić minister 

właściwy do spraw finansów publicznych, Główny Rzecznik, rzecznik dyscypliny, 

osoba, której dotyczy postanowienie albo orzeczenie, lub jej obrońca. 
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2. Z wnioskiem o wznowienie postępowania należy wystąpić w terminie 30 dni 

od dnia, w którym osoby wymienione w ust. 1 dowiedziały się o przyczynie 

uzasadniającej wznowienie. 

3. Z wnioskiem o wznowienie postępowania występuje się do Głównej Komisji 

Orzekającej. 

Art. 164. 1. W przedmiocie wznowienia postępowania Główna Komisja 

Orzekająca rozstrzyga na posiedzeniu i wydaje postanowienie o: 

1) wznowieniu postępowania albo 

2) odmowie wznowienia postępowania. 

2. Wydając postanowienie o wznowieniu postępowania Główna Komisja 

Orzekająca uchyla prawomocne postanowienie lub orzeczenie i przekazuje sprawę do 

ponownego rozpoznania komisji orzekającej w pierwszej instancji. 

3. Postanowienie o odmowie wznowienia postępowania albo o wznowieniu 

postępowania doręcza się osobie, która złożyła wniosek o wznowienie postępowania, 

oraz stronom. 

Art. 165. W przedmiocie wznowienia postępowania stosuje się przepisy o 

postępowaniu odwoławczym, z tym że, jeżeli postępowanie dotyczy postanowienia 

lub orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej, orzeka ona w składzie pięciu osób, 

któremu przewodniczy Przewodniczący tej Komisji. 

Art. 166. 1. Postępowania nie wznawia się po upływie dwóch lat od dnia 

uprawomocnienia się postanowienia albo orzeczenia. 

2. Postępowania nie wznawia się po zatarciu ukarania. 

Rozdział 15 

Koszty postępowania, egzekwowanie kosztów postępowania i kar pieniężnych 

Art. 167. 1. Każdy uznany za odpowiedzialnego za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych zwraca – na rzecz Skarbu Państwa – koszty postępowania. 

Koszty te określa się ryczałtowo w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia. 

2. W przypadku uniewinnienia obwinionego albo umorzenia postępowania 

koszty postępowania ponosi Skarb Państwa. 

3. Nie można egzekwować kosztów postępowania, jeżeli od dnia 

uprawomocnienia się orzeczenia upłynęły dwa lata. Termin nie biegnie w okresie 

wstrzymania z urzędu wykonania prawomocnego orzeczenia, zgodnie z art. 169. 
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Art. 168. 1. Należności z tytułu kar pieniężnych i kosztów postępowania 

egzekwuje się w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2. Nie egzekwuje się kary pieniężnej i kosztów postępowania w przypadku 

zatarcia ukarania. 

Rozdział 16 

Skarga do sądu administracyjnego 

Art. 169. 1. Na prawomocne orzeczenia i postanowienia Głównej Komisji 

Orzekającej kończące postępowania stronom przysługuje skarga do sądu 

administracyjnego. Wniesienie skargi wstrzymuje wykonanie prawomocnego 

orzeczenia w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

2. Na postanowienia Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej, kończące 

postępowania, wydane w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie o odmowie 

przyjęcia środka zaskarżenia osobie, która złożyła ten środek zaskarżenia, przysługuje 

skarga do sądu administracyjnego. 

DZIAŁ V 

Przepisy porządkowe 

Rozdział 1 

Sprostowania, udostępnianie akt, pisma, terminy 

Art. 170. 1. Oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe w orzeczeniu, 

postanowieniu, zarządzeniu lub ich uzasadnieniu można sprostować, z urzędu lub na 

wniosek stron, w każdym czasie. Sprostowanie orzeczenia, postanowienia lub ich 

uzasadnień następuje w drodze postanowienia, a sprostowanie zarządzenia – w drodze 

zarządzenia. 

2. Sprostowania dokonuje organ, który popełnił omyłkę, albo z urzędu organ 

odwoławczy, jeżeli postępowanie toczy się przed tym organem. 

3. W celu sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej w treści 

wydanego orzeczenia, postanowienia lub ich uzasadnienia, odpowiednio 

Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej lub przewodniczący komisji 

orzekającej kieruje sprawę na posiedzenie. 

4. O dokonaniu sprostowania, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się stosowną 

adnotację w protokole z przebiegu posiedzenia. 

5. Oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe we wniosku o ukaranie 

wniesionym do komisji orzekającej oraz w dołączonych do niego lub złożonych do akt 

Artur
Podświetlony

Artur
Notatka
Skarga do sądu. Skarga wstrzymuje wykonanie orzeczenia.



©Kancelaria Sejmu  s. 71/84 

06.08.2018 

sprawy postanowieniach i zarządzeniach rzecznika dyscypliny i ich uzasadnieniach 

prostuje, w drodze postanowienia, komisja orzekająca albo Główna Komisja 

Orzekająca, jeżeli postępowanie toczy się przed tą Komisją. Przepis ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 

6. Na postanowienie co do sprostowania wydane przez komisję orzekającą albo 

rzecznika dyscypliny służy zażalenie. 

Art. 171. 1. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej w 

protokole rozprawy lub posiedzenia może nastąpić na wniosek lub z urzędu w każdym 

czasie. 

2. Strony mogą złożyć wniosek o sprostowanie protokołu z rozprawy lub 

posiedzenia, wskazując nieścisłości lub braki. 

3. Wniosek o sprostowanie protokołu rozpoznaje przewodniczący składu 

orzekającego, po wysłuchaniu protokolanta. Przewodniczący może odmówić 

sprostowania albo zarządzić sprostowanie protokołu. 

4. O sprostowaniu lub o odmowie sprostowania zawiadamia się osobę, która 

zgłosiła wniosek o sprostowanie, i dokonuje odpowiedniej wzmianki w protokole. Na 

odmowę sprostowania protokołu zażalenie nie przysługuje. 

5. Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy lub posiedzenia, złożony po 

wysłaniu akt sprawy do Głównej Komisji Orzekającej, przekazuje się do rozpoznania 

Głównej Komisji Orzekającej. 

6. Skreśleń i poprawek w protokole rozprawy lub posiedzenia dokonuje się w 

taki sposób, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne. Skreślenia i poprawki 

omawia się w protokole przed jego podpisaniem. 

7. Przepisy ust. 1, 2, 4 i 6 stosuje się odpowiednio do sprostowania protokołów 

sporządzanych przez rzeczników dyscypliny, z tym że o sprostowaniu protokołów 

złożonych do akt sprawy rozpoznawanej przez komisję orzekającą lub Główną 

Komisję Orzekającą rozstrzyga komisja, przed którą toczy się postępowanie. 

Art. 172. Czynności komisji orzekającej, a także inne zdarzenia mające 

znaczenie dla postępowania, z których nie sporządza się protokołu, utrwala się w 

aktach w formie adnotacji podpisanej przez osobę, która dokonywała tych czynności. 

Art. 173. 1. Osoba, której postępowanie dotyczy, jej obrońca oraz oskarżyciel 

mają prawo przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów w 

każdym stadium postępowania oraz po jego zakończeniu. 



©Kancelaria Sejmu  s. 72/84 

06.08.2018 

2. W uzasadnionych przypadkach akta sprawy udostępnia się w toku czynności 

sprawdzających i postępowania w celu umożliwienia ich przeglądania oraz 

sporządzania z nich notatek i odpisów również innym osobom – za zgodą odpowiednio 

rzecznika dyscypliny, Głównego Rzecznika, przewodniczącego komisji orzekającej 

albo Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej. 

3. Udostępnianie akt sprawy następuje w siedzibie organu prowadzącego 

postępowanie. 

Art. 174. 1. Zawiadomienie, wniosek o ukaranie, jak również środek zaskarżenia 

składa się na piśmie. Wyjaśnienia oraz oświadczenia składa się na piśmie albo wnosi 

ustnie do protokołu. 

2. Pismo lub oświadczenie wniesione do protokołu poza rozprawą powinno być 

podpisane przez wnoszącego, a protokół również przez osobę, która go sporządziła. 

Art. 175. 1. Jeżeli pismo wniesiono do niewłaściwego organu, organ ten 

niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego w sprawie o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych i powiadamia o tym nadawcę pisma. 

2. Pismo wniesione przed upływem przewidzianego terminu do niewłaściwego 

organu uważa się za wniesione z zachowaniem terminu. 

Art. 176. 1. Do biegu terminu nie wlicza się dnia, od którego liczy się dany 

termin. 

2. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni 

dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. 

3. Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 

106, 138, 650 i 1118) lub złożono w polskim urzędzie konsularnym. 

Art. 177. 1. W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na wniosek 

zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. 

2. Wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć w terminie 7 dni od dnia 

ustania przyczyny uchybienia terminu. Równocześnie z wnioskiem należy dopełnić 

czynności, która miała być w tym terminie dokonana. 

Art. 178. 1. W sprawie przywrócenia terminu rozstrzyga odpowiednio rzecznik 

dyscypliny lub przewodniczący komisji orzekającej i przywraca uchybiony termin 

albo wydaje postanowienie o odmowie jego przywrócenia. 
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2. Na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu przysługuje zażalenie 

odpowiednio do Głównego Rzecznika albo Przewodniczącego Głównej Komisji 

Orzekającej, który utrzymuje postanowienie w mocy albo je uchyla i nadaje sprawie 

właściwy bieg. 

Rozdział 2 

Doręczenia 

Art. 179. 1. Orzeczenia i postanowienia doręcza się w uwierzytelnionych 

odpisach. 

2. W wezwaniu należy oznaczyć organ wysyłający, wskazać, jakiej sprawy 

dotyczy, oraz wskazać termin jego wykonania i pouczyć o skutkach jego 

niewykonania. 

3. W zawiadomieniu należy oznaczyć organ wysyłający, podać, w jakim 

charakterze, miejscu i czasie ma się stawić adresat, oraz określić, czy jego 

stawiennictwo jest obowiązkowe, a także uprzedzić o skutkach niestawiennictwa. 

Art. 180. 1. Wezwania, zawiadomienia, zarządzenia, postanowienia lub 

orzeczenia, od których daty doręczenia biegną terminy, zwane dalej „pismami”, 

doręcza się przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r. – Prawo pocztowe jako przesyłki polecone, odpowiednio za potwierdzeniem 

odbioru albo za zwrotnym pokwitowaniem odbioru. Pisma doręczane przez osoby, o 

których mowa w ust. 2, wydaje się za pokwitowaniem. 

2. Pisma mogą być doręczane przez osoby imiennie upoważnione przez: 

1) rzecznika dyscypliny; 

2) Głównego Rzecznika; 

3) przewodniczącego komisji orzekającej; 

4) Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej. 

Art. 181. 1. Jeżeli adresatem pisma jest osoba: 

1) wobec której rzecznik dyscypliny wszczął postępowanie wyjaśniające, 

2) której przewodniczący przekazuje wniosek o ukaranie lub zawiadomienie o 

rozprawie, 

3) która jest obrońcą obwinionego, niebędąca adwokatem lub radcą prawnym, 

4) której dotyczy orzeczenie lub postanowienie, 

5) której dotyczy wezwanie do uiszczenia kosztów postępowania lub kary 

pieniężnej 

– doręczenia dokonuje się jej osobiście w mieszkaniu, z zastrzeżeniem art. 184. 
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2. W razie niemożności doręczenia pisma w mieszkaniu adresata, o którym 

mowa w ust. 1, pismo doręcza się w każdym miejscu, gdzie adresata się zastanie. 

Art. 182. Jeżeli adresatem pisma jest: 

1) obrońca obwinionego, będący adwokatem lub radcą prawnym, 

2) rzecznik dyscypliny, 

3) Główny Rzecznik, 

4) przewodniczący komisji orzekającej, 

5) Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej, 

6) wezwany do odwołania ukaranego karą określoną w art. 31 ust. 1 pkt 4 z funkcji 

objętej zakazem 

– pismo doręcza się pod adres wskazany przez nadawcę do rąk pracownika 

upoważnionego do odbioru korespondencji. 

Art. 183. 1. W toku postępowania obwiniony i jego obrońca mają obowiązek 

zawiadomić właściwy organ prowadzący to postępowanie o każdej zmianie adresu 

zamieszkania lub pracy, a w przypadku przebywania za granicą wskazać adresata do 

doręczeń w kraju. O obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu poucza się 

odpowiednio w toku postępowania. 

2. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w ust. 1 doręczenie pisma 

pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Art. 184. W razie nieobecności adresata, o którym mowa w art. 181 ust. 1, w 

jego mieszkaniu, pismo doręcza się pełnoletniemu domownikowi, jeżeli zgodzi się 

dostarczyć je adresatowi. 

Art. 185. 1. Odbierający pismo potwierdza odbiór i jego datę swoim podpisem 

odpowiednio na potwierdzeniu odbioru albo na zwrotnym pokwitowaniu odbioru, w 

przypadku gdy pismo jest doręczane przez operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, a w pozostałych przypadkach 

na pokwitowaniu. Doręczający potwierdza swoim czytelnym podpisem sposób 

doręczenia i datę doręczenia. 

2. Jeżeli odbierający pismo uchyla się od potwierdzenia doręczenia lub nie może 

tego uczynić, doręczający sam potwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która 

pismo odebrała, i przyczynę braku jej podpisu. 

3. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma doręczanego przez operatora 

pocztowego lub w inny sposób, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie 

jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy. 



©Kancelaria Sejmu  s. 75/84 

06.08.2018 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, uznaje się, że pismo zostało 

skutecznie doręczone odpowiednio w dniu stwierdzonym przez doręczającego lub w 

dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata. 

Art. 186. 1. W przypadku pisma doręczanego przez operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, którego nie można 

doręczyć w sposób określony w art. 180 ust. 1 lub art. 184, na stronie adresowej 

przesyłki zawierającej pismo listonosz dokonuje adnotacji „awizowano dnia” i 

niezwłocznie przekazuje ją do właściwej placówki tego operatora. 

2. Zawiadomienie o złożeniu pisma w placówce pocztowej wraz z informacją o 

tym, gdzie i kiedy adresat może je odebrać, listonosz umieszcza w pocztowej skrzynce 

oddawczej adresata lub gdy jest to niemożliwe na drzwiach jego mieszkania. 

3. Pozostawienie pisma w placówce pocztowej, placówka ta potwierdza przez 

umieszczenie na adresowej stronie przesyłki zawierającej pismo odcisku datownika 

oraz podpisu przyjmującego pracownika. 

4. Pismo przechowuje się w placówce pocztowej wraz z potwierdzeniem odbioru 

albo zwrotnym pokwitowaniem odbioru, przez 7 dni od dnia następnego po jego 

złożeniu. 

5. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór pisma w terminie, o którym mowa w ust. 

4, placówka pocztowa wysyła powtórne zawiadomienie o możliwości jego odbioru, 

zaś na stronie adresowej przesyłki zawierającej pismo umieszcza się odcisk datownika 

i dokonuje adnotacji „awizowano powtórnie dnia”; w zawiadomieniu tym określa się 

siedmiodniowy termin do odbioru pisma licząc go od dnia następnego po dniu 

sporządzenia zawiadomienia. 

6. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, na który 

pismo pozostawiono w placówce pocztowej, chyba że zostało podjęte wcześniej. 

Pismo niepodjęte w terminie placówka pocztowa zwraca nadawcy. 

Rozdział 3 

Przekazywanie prawomocnych rozstrzygnięć i rejestr ukaranych oraz 

sprawozdania z działalności organów właściwych w sprawach o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych 

Art. 187. 1. Prawomocne postanowienia i orzeczenia komisji orzekającej o 

umorzeniu postępowania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych ze 

względu na przedawnienie karalności albo okoliczności, o których mowa w art. 27 ust. 

1 lub art. 28 ust. 1, przekazuje się Przewodniczącemu Głównej Komisji Orzekającej. 
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2. Postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz o 

umorzeniu tego postępowania, jeżeli przesłanką odmowy wszczęcia albo umorzenia 

były przedawnienie karalności albo okoliczności, o których mowa w art. 27 ust. 1 lub 

art. 28 ust. 1, rzecznik dyscypliny przekazuje Głównemu Rzecznikowi. 

Art. 188. Prawomocne orzeczenie o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez 

Główną Komisję Orzekającą. 

Art. 189. 1. W rejestrze, o którym mowa w art. 188, podlegają wpisowi 

informacje o osobach odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych zawierające następujące dane osobowe: 

1) imię i nazwisko osoby podlegającej wpisowi, imiona rodziców, data i miejsce 

jego urodzenia; 

2) adres zamieszkania; 

3) numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

4) numer ewidencyjny PESEL, w przypadku gdy numer taki został nadany. 

2. Wpisowi do rejestru podlegają także: 

1) data wydania orzeczenia i nazwa komisji, która wydała orzeczenie; 

2) określenie orzeczonej kary lub informacja o odstąpieniu od wymierzenia kary; 

3) data rozpoczęcia wykonywania kary; 

4) data zatarcia ukarania. 

3. Przewodniczący komisji orzekającej po uzyskaniu informacji, będącej 

podstawą do dokonania zmiany lub usunięcia wpisu do rejestru, niezwłocznie 

zawiadamia o tym Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej. 

4. Dokonanie wpisu do rejestru, zmianę jego treści oraz jego usunięcie zarządza 

Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej. 

5. O zarządzeniu: 

1) wpisu do rejestru i jego treści, 

2) zmiany treści wpisu do rejestru, 

3) usunięcia wpisu do rejestru 

– Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej zawiadamia osobę, której dane 

podlegają wpisowi, oraz przewodniczącego komisji orzekającej, która wydała 

orzeczenie. 

Art. 190. Wpis do rejestru, o którym mowa w art. 188, podlega usunięciu w 

przypadku: 

Artur
Podświetlony

Artur
Notatka
Rejestr prawomocnych orzeczeń.
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1) zatarcia ukarania; 

2) stwierdzenia nieważności lub uchylenia prawomocnego orzeczenia; 

3) wznowienia postępowania; 

4) śmierci osoby podlegającej wpisowi do rejestru. 

Art. 191. 1. Informacje zawarte w rejestrze, o którym mowa w art. 188, mogą 

być udostępniane: 

1) rzecznikom dyscypliny oraz komisjom orzekającym w związku z prowadzonym 

postępowaniem; 

2) sądom w związku z prowadzonym postępowaniem; 

3) prokuratorom i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe w 

związku z prowadzonym postępowaniem; 

4) organom administracji publicznej oraz innym organom wykonującym zadania 

publiczne, w przypadku gdy jest to uzasadnione potrzebą wykonywania 

nałożonych na nie zadań, określonych w ustawie; 

5) pracodawcom i innym osobom lub organom, w związku z powierzeniem lub 

powołaniem do pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 

publicznymi, o których mowa w art. 32 ust. 2; 

6) osobom fizycznym w zakresie ich dotyczącym. 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób i tryb zasięgania informacji z rejestru, o którym mowa w art. 188, 

2) wzór formularza zgłoszenia osoby podlegającej wpisowi do rejestru, 

3) wzory pisemnych zapytań o informacje z rejestru oraz odpowiedzi na te 

zapytania 

– zapewniając ochronę informacji zawartych w rejestrze przed ich ujawnieniem 

osobom i podmiotom nieuprawnionym. 

Art. 192. 1. Przewodniczący komisji orzekających, w terminie do dnia 31 

stycznia każdego roku, składają Przewodniczącemu Głównej Komisji Orzekającej 

sprawozdanie o sposobie rozpoznania wniosków o ukaranie, wniesionych w roku 

poprzednim. 

2. Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej, w terminie do dnia 15 marca 

każdego roku, składa ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 

sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Orzekającej oraz zbiorcze 

sprawozdanie z działalności komisji orzekających w roku poprzednim. 

Artur
Podświetlony

Artur
Notatka
Udostępnienie rejestru - m.in. pracodawcom
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3. Rzecznicy dyscypliny, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, składają 

Głównemu Rzecznikowi sprawozdanie z działalności w roku poprzednim. 

4. Główny Rzecznik, w terminie do dnia 15 marca każdego roku, składa 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdanie ze swojej 

działalności oraz zbiorcze sprawozdanie z działalności rzeczników dyscypliny w roku 

poprzednim. 

4a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zatwierdza sprawozdania, 

o których mowa w ust. 2 i 4, a następnie przekazuje je Prezesowi Rady Ministrów oraz 

sejmowej komisji właściwej do spraw finansów publicznych. 

4b. Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Orzekającej powinno 

zawierać co najmniej informację o: 

1) liczbie: 

a) rozpoznanych środków zaskarżenia, 

b) skarg do sądu administracyjnego na orzeczenia Głównej Komisji 

Orzekającej 

– oraz sposobie ich rozpoznania; 

2) działaniach podejmowanych przez Przewodniczącego Głównej Komisji 

Orzekającej w ramach nadzoru nad działalnością komisji orzekających oraz 

wynikach tych działań; 

3) złożonych zawiadomieniach o stwierdzonym uchybieniu w czynnościach 

instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, o których mowa w art. 85a; 

4) działaniach podejmowanych na rzecz zapewnienia jednolitego stosowania 

przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

przez organy orzekające w sprawach o takie naruszenie, przy uwzględnieniu 

orzecznictwa sądów, w szczególności przez upowszechnianie orzeczeń Głównej 

Komisji Orzekającej i komisji orzekających; 

5) najważniejszych orzeczeniach Głównej Komisji Orzekającej. 

4c. Sprawozdanie z działalności Głównego Rzecznika powinno zawierać co 

najmniej informację o: 

1) liczbie: 

a) rozpoznanych środków zaskarżenia, 

b) skarg do sądu administracyjnego wniesionych przez Głównego Rzecznika 

– oraz sposobie ich rozpoznania; 

2) działaniach podejmowanych w ramach nadzoru nad działalnością rzeczników 

dyscypliny oraz wynikach tych działań; 
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3) złożonych zawiadomieniach o stwierdzonym uchybieniu w czynnościach 

instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, o których mowa w art. 85a. 

5. Sprawozdania składane przez komisje orzekające oraz rzeczników dyscypliny 

powinny odpowiednio zawierać co najmniej informacje o liczbie: 

1) zawiadomień otrzymanych przez rzeczników dyscypliny; 

2) postanowień wydanych przez rzeczników; 

3) złożonych wniosków o ukaranie oraz liczbę osób objętych tymi wnioskami; 

4) rozstrzygnięć wydanych przez komisje orzekające i liczbę objętych nimi osób; 

5) wniesionych środków zaskarżenia; 

6) rozpoznanych środków zaskarżenia i sposobie ich rozstrzygnięcia. 

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory sprawozdań 

składanych przez komisje orzekające oraz rzeczników dyscypliny, uwzględniając 

spójność i jednolitość danych uwzględnionych w sprawozdaniach. 

Art. 193. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zapewnia obsługę 

biurową i organizacyjno-techniczną rejestru, o którym mowa w art. 188, oraz ponosi 

wydatki z tym związane, finansowane z budżetu państwa. 

Rozdział 4 

Nadzór nad działalnością organów właściwych w sprawach o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych 

Art. 194. 1. Nadzór nad działalnością administracyjną komisji orzekających 

sprawuje Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej. 

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, jest sprawowany przez: 

1) analizę rocznych sprawozdań z działalności komisji orzekających i 

formułowanie wynikających z niej wniosków; 

2) analizę sposobu wywiązywania się z obowiązków przez przewodniczących 

komisji i członków komisji orzekających dotyczącą zwłaszcza: 

a) toku i sprawności postępowania, w szczególności w sprawach, w których 

postępowanie toczy się przewlekle, 

b) kolejności kierowania spraw do rozpoznania, 

c) zasadności odraczania rozpraw, 

d) terminowości wydawania postanowień i orzeczeń, 

e) poprawności sporządzania sprawozdań. 

3. W ramach sprawowania nadzoru, Przewodniczący Głównej Komisji 

Orzekającej może: 
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1) żądać nadesłania akt sprawy; 

2) żądać wyjaśnień, w tym podania przyczyn nierozpoznania wniosków o ukaranie 

oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia powstałych zaległości lub usunięcia 

innych uchybień; 

3) żądać usunięcia uchybień; 

4) zawiadomić odpowiednio Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej albo ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych o wystąpieniu w odniesieniu do 

przewodniczącego komisji orzekającej lub jego zastępcy okoliczności, o których 

mowa w art. 56 ust. 2. 

Art. 195. 1. Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w przypadku 

stwierdzenia wzrostu liczby spraw nierozpoznanych zleca przewodniczącemu komisji 

orzekającej sporządzenie w terminie 14 dni planu działań zmierzających do usunięcia 

zaległości. Przewodniczący komisji orzekającej przekazuje sporządzony plan 

Przewodniczącemu Głównej Komisji Orzekającej. 

2. Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej może, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania planu, wnieść do niego uzupełnienia i uwagi. 

3. Uzupełnienia i uwagi Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej są 

wiążące dla przewodniczącego komisji orzekającej. 

Art. 195a. 1. Nadzór nad działalnością rzeczników dyscypliny i ich zastępców 

sprawuje Główny Rzecznik. 

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, jest sprawowany w zakresie: 

1) terminowości prowadzonych czynności sprawdzających oraz postępowania 

wyjaśniającego, w tym zasadności zawieszania postępowania wyjaśniającego; 

2) poprawności formalnej wydawanych rozstrzygnięć; 

3) wywiązywania się z obowiązków, o których mowa w art. 187 ust. 2; 

4) terminowości i poprawności sporządzania przez rzeczników dyscypliny 

sprawozdań z działalności. 

3. Rzecznicy dyscypliny i ich zastępcy przekazują Głównemu Rzecznikowi: 

1) postanowienia o zawieszeniu postępowania; 

2) informacje o niezakończeniu postępowania wyjaśniającego w terminie 

określonym w art. 104 ust. 1, ze wskazaniem przyczyn niezakończenia czynności 

sprawdzających lub postępowania wyjaśniającego oraz przewidywanego terminu 

ich zakończenia. 
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4. W przypadku niezakończenia postępowania wyjaśniającego w terminie 

wskazanym przez rzecznika dyscypliny lub jego zastępcę przepis ust. 3 pkt 2 stosuje 

się odpowiednio. 

5. W ramach sprawowanego nadzoru Główny Rzecznik może wydawać 

rzecznikom dyscypliny i ich zastępcom polecenia i wytyczne. Polecenia i wytyczne 

nie mogą dotyczyć sposobu zakończenia czynności sprawdzających lub postępowania 

wyjaśniającego ani innych rozstrzygnięć związanych z tokiem tych czynności i 

postępowania, ani też wypełniania funkcji oskarżyciela w postępowaniu przed komisją 

orzekającą, z zastrzeżeniem art. 101a ust. 2. 

6. Główny Rzecznik dokonuje, nie rzadziej niż raz na 2 lata, okresowej oceny 

wywiązywania się przez rzecznika dyscypliny i jego zastępcę z obowiązków 

określonych ustawą, w szczególności pod względem terminowości prowadzonych 

czynności sprawdzających oraz postępowania wyjaśniającego. Ocena powinna 

uwzględniać w szczególności łączną liczbę prowadzonych spraw oraz liczbę 

prowadzonych spraw, w których doszło do przedawnienia karalności, a także 

przyczyny przedawnienia. 

Art. 195b. 1. Nadzór nad działalnością administracyjną Głównej Komisji 

Orzekającej i Głównego Rzecznika sprawuje minister właściwy do spraw finansów 

publicznych. 

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, nad działalnością Głównej Komisji 

Orzekającej jest sprawowany poprzez analizę: 

1) sprawozdań z działalności Głównej Komisji Orzekającej; 

2) sposobu wywiązywania się z obowiązków przez Przewodniczącego Głównej 

Komisji Orzekającej i członków tej Komisji w szczególności w zakresie: 

a) toku i sprawności rozpoznawania środków zaskarżenia, 

b) kolejności kierowania spraw do rozpoznania, 

c) terminowości sporządzania uzasadnień postanowień i orzeczeń, 

d) terminowości i poprawności sporządzania sprawozdania, o którym mowa w 

pkt 1, 

e) podejmowanych działań w zakresie nadzoru nad komisjami orzekającymi, 

f) składania zawiadomień o stwierdzonych uchybieniach w czynnościach 

instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, o których mowa w art. 

85a. 

3. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, nad działalnością Głównego Rzecznika jest 

sprawowany poprzez analizę: 
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1) sprawozdań z działalności Głównego Rzecznika; 

2) sposobu wywiązywania się z obowiązków przez Głównego Rzecznika i jego 

zastępców, w szczególności w zakresie: 

a) terminowości wydawania rozstrzygnięć, 

b) udziału w rozprawach przed Główną Komisją Orzekającą, 

c) terminowości i poprawności sporządzania sprawozdania, o którym mowa w 

pkt 1, 

d) podejmowanych działań w zakresie nadzoru nad rzecznikami dyscypliny i 

ich zastępcami, 

e) składania zawiadomień o stwierdzonych uchybieniach w czynnościach 

instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, o których mowa w art. 

85a. 

4. W ramach sprawowanego nadzoru minister właściwy do spraw finansów 

publicznych może żądać od Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej i 

Głównego Rzecznika wyjaśnień oraz usunięcia wskazanych uchybień. 

DZIAŁ VI 

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe 

Rozdział 1 

Zmiany w przepisach obowiązujących 

Art. 196. (pominięty) 

Art. 197. (pominięty) 

Art. 198. (pominięty) 

Rozdział 2 

Przepisy przejściowe i końcowe 

Art. 199. Jeżeli czyn stanowiący naruszenie dyscypliny finansów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, popełniony 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie jest naruszeniem dyscypliny 

finansów publicznych w rozumieniu niniejszej ustawy, postępowania w sprawie 

naruszenia dyscypliny finansów publicznych nie wszczyna się, a wszczęte umarza. 

Art. 200. Postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy prowadzone jest według 

przepisów niniejszej ustawy, chyba że przepisy dotychczasowe są korzystniejsze dla 
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obwinionego. Czynności dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy są skuteczne, 

jeżeli zostały dokonane z zachowaniem przepisów dotychczasowych. 

Art. 201. 1. Kadencja komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych, powołanych przed dniem wejścia w życie ustawy wygasa w 

dniu powołania komisji orzekającej na podstawie przepisów niniejszej ustawy, nie 

później niż w dniu 30 września 2005 r. 

2. Kadencja Głównej Komisji Orzekającej przy Ministrze Finansów powołanej 

przed dniem wejścia w życie ustawy wygasa w dniu powołania Głównej Komisji 

Orzekającej, nie później niż w dniu 30 września 2005 r. 

3. Rzecznicy dyscypliny finansów publicznych i ich zastępcy, powołani przed 

dniem wejścia w życie ustawy, pełnią swoje funkcje do czasu powołania rzeczników 

dyscypliny i ich zastępców na podstawie niniejszej ustawy, nie dłużej niż do dnia 30 

września 2005 r. 

4. Główny rzecznik dyscypliny finansów publicznych i jego zastępcy, powołani 

przed dniem wejścia w życie ustawy, pełnią swoje funkcje do czasu powołania 

Głównego Rzecznika i jego zastępców na podstawie niniejszej ustawy, nie dłużej niż 

do dnia 30 września 2005 r. 

5. Po upływie kadencji komisji orzekających w sprawach o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych oraz Głównej Komisji Orzekającej przy Ministrze 

Finansów, powołanych przed dniem wejścia w życie ustawy, przewodniczący tych 

komisji przekazują do właściwych komisji orzekających oraz Głównej Komisji 

Orzekającej, powołanych na podstawie niniejszej ustawy, odpowiednio: 

1) sprawy, w których toczy się postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych; 

2) sprawy, w których postępowanie nie zostało wszczęte; 

3) sprawy, w których prawomocne orzeczenia nie zostały wykonane; 

4) akta spraw, w których orzeczone kary nie uległy zatarciu. 

6. Po zaprzestaniu pełnienia funkcji przez rzecznika dyscypliny finansów 

publicznych oraz Głównego Rzecznika dyscypliny finansów publicznych, 

prowadzone przez nich sprawy, a także ich prawa i obowiązki, przejmują 

odpowiednio: rzecznik dyscypliny oraz Główny Rzecznik, powołani na podstawie 

niniejszej ustawy. 

7. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku wygaśnięcia członkostwa 

w komisji orzekającej z przyczyn, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 9. 
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Art. 202. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r. 

 



Kodeks postępowania cywilnego 

Art. 777. § 1. Tytułami egzekucyjnymi są:  

1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również 
ugoda zawarta przed sądem;  

2) 1 1 ) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu 
wykonaniu;  

3) 2) (uchylony)  
4) 2 1 ) (uchylony)  
5) 3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze 

egzekucji sądowej;  
6) 4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty 

sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie 
określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano 
termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;  

7) 5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek 
zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za 
pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione 
jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o 
nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności; 

8) 6) akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, 
której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się 
egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej 
przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.  

9) § 2. Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji może być złożone także w odrębnym 
akcie notarialnym.  

10) § 3. (uchylony) 
 
Art. 7811 . Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później 
jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia.  
Art. 782. § 1. Klauzulę wykonalności nadaje sąd w składzie jednego sędziego, na wniosek wierzyciela. 
Sąd z urzędu nadaje klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu w postępowaniu, 
które zostało lub mogło być wszczęte z urzędu, a także innemu tytułowi egzekucyjnemu w części, w 
jakiej grzywnę lub karę pieniężną orzeczoną w postępowaniu cywilnym lub koszty sądowe w 
sprawach cywilnych przysługujące Skarbowi Państwa.  
§ 2. Nakazowi zapłaty wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym nadaje się 
klauzulę wykonalności z urzędu niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się. 
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 Wstęp 

 
Celem prezentacji materiału  jest analiza wybranych zagadnień kontroli. Wyboru 

dokonano w oparciu o doświadczenia zawodowe autora. Praktyka pokazuje, że występuje duże 

zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu tematyki omawianej w niniejszej publikacji. 

Zaprezentowano zagadnienia w kolejności, która zdaniem autora, odpowiada 

zapotrzebowaniu. Na początku przedstawiono zagadnienia związane z kontrolą zarządczą. 

Termin ten odpowiada aktualnemu nazewnictwu w sektorze finansów publicznych, ale trzeba 

pamiętać, że w szerszym aspekcie, kontrola zarządcza to po prostu system kontroli wewnętrznej 

lub kontrola wewnętrzna w znaczeniu zarządczym, na całym świecie znana  

z angielskiego jako Internal control.  

W rozdziale drugim zanalizowano zagadnienia kontroli zewnętrznej wykonywanej 

przez urzędy pracy. Jest to społecznie bardzo ważne zagadnienie, gdyż urzędy pracy kontrolują 

w tym wypadku prawidłowość wykorzystania dotacji publicznej, a więc sposób wykorzystania 

pieniędzy podatników. Problematyka ta jest tym bardziej ważna, gdyż w tym obszarze brakuje 

źródeł prawa powszechnie obowiązującego. 

W rozdziale trzecim analizie poddano zagadnienia dotyczące kontroli w oświacie. Jest 

to o tyle specyficzna tematyka, że dotyczy obowiązków w zakresie kontroli finansowo-

księgowej, z uwzględnieniem odpowiedzialności dyrektora jednostki oświatowej i głównego 

księgowego. Nakłada się na to częsta w Polsce praktyka powierzania określonych obowiązków 

jednostkom zewnętrznym, utworzonym przez gminę, zwanych zespołami ekonomiki oświaty. 

Opracowanie w tej części porządkuje i systematyzuje omawianą problematykę, z 

uwzględnieniem dużych zmian związanych z nowelizacją ustawy  

o rachunkowości z 2009 r. oraz przepisów ustawy o finansach publicznych. 
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 Rozdział I 

  

 Kontrola zarządcza 

 

 1.1. Wprowadzenie 
 

Termin „kontrola zarządcza” jest jednym z określeń „systemu kontroli wewnętrznej”, 

z ang. „Internal control”. Został wprowadzony do sektora finansów publicznych w Polsce od 1 

stycznia 2010 r. Wcześniej, od 2002 r. obowiązywał termin „kontrola finansowa”, który 

oznaczał dokładnie to samo. 

System kontroli wewnętrznej jest znany w praktyce od bardzo dawna. W 1992 r. 

został bardzo dobrze rozpoznany i opisany przez Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję 

Treadway`a (z ang. COSO) w publikacji pt. „Internal Control – Integrated Framework”1. W 

Polsce przetłumaczono tę publikację i wydano w 1999 r. pt. „Kontrola wewnętrzna”2, a w 2008 

r. ponowiono zmienione wydanie pt. „Kontrola wewnętrzna – Zintegrowana Struktura Ramowa 

– COSO I”3. 

Kontrola wewnętrzna to porównywanie stanu faktycznego ze stanem pożądanym i 

ustalenie ewentualnych odchyleń między tymi stanami. W każdej jednostce gospodarczej, a 

także w jednostkach sektora finansów publicznych powinien funkcjonować system kontroli 

wewnętrznej, a w jego ramach szczególny rodzaj kontroli jakim jest kontrola zarządcza. Chodzi 

o taką formę kontroli, która jest sprawowana w procesie zarządzania jednostką gospodarczą.  

Najogólniej rzecz ujmując, kontrola zarządcza to wszelkie działania 

podejmowane w jednostce, takie jak ustalenie odpowiedniej struktury jednostki, 

zatrudnianie właściwych osób, analiza szans i zagrożeń związanych z realizowaniem 

zadań, wdrożenie odpowiednich procedur i mechanizmów kontrolnych, sprawowanie 

nadzoru itp., które mają służyć realizacji zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, 

efektywny, oszczędny i terminowy. 

Na uwagę zasługuje fakt, że pierwotna wersja COSO I była adresowana do 

przedsiębiorstw, a więc do sektora prywatnego. Dopiero w następnych wydaniach rozszerzono 

 
1  Ta publikacja jest nazywana także standardem COSO I. 
2  Kontrola wewnętrzna, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1999. 
3  Kontrola wewnętrzna – Zintegrowana Struktura Ramowa – COSO I, Polski Instytut Kontroli 
Wewnętrznej, Warszawa 2008. 
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zagadnienia o sektor publiczny. W Polsce natomiast, standard COSO I stał się podstawą 

rozwiązań głównie w sektorze publicznym. 

Powyższe rozróżnienie jest ważne, gdyż wbrew powszechnej opinii, to nie sektor 

publiczny, a właśnie prywatny, odpowiada za największe nadużycia, niegospodarność i 

marnotrawstwo. Dobitnie pokazały to dwa ostatnie wielkie kryzysy z XXI wieku: kryzys tzw. 

„kreatywnej rachunkowości” z lat 2001-2003 i obecny kryzys finansowy, zapoczątkowany 

krachem na rynku kredytów hipotecznych, a wywołany przez nieodpowiedzialną politykę 

banków, głównie amerykańskich. Doskonale zobrazował to zjawisko noblista J. Stiglitz pisząc: 

„Kwoty ukradzione w wyniku splądrowania Enronu, WorldComu i innych korporacji w latach 

dziewięćdziesiątych [XX wieku – A.P.] szły w miliardy dolarów – przekraczały PKB 

niejednego kraju”4. Do tego porównania można dołożyć jeszcze jedno – upadek banku Lehman 

Brothers, którego bankructwo kosztowało gospodarkę amerykańską ok. 275 mld USD i 28 tys. 

bezrobotnych; budżet państwa polskiego na rok 2012 zakłada kwotę wydatków w wysokości 

ok. 329 mld PLN5, a więc ok. 100 mld USD. 

Wielkie bankructwa wymusiły zmianę prawa, najpierw w USA, następnie w Unii 

Europejskiej i w Polsce. Wprowadzono, m.in., obowiązek składania corocznych oświadczeń o 

stanie kontroli wewnętrznej. W USA reguluje to ustawa Sarbaness-Oxley6, w skrócie SOX, 

która ten obowiązek wprowadziła do sektora prywatnego. Uczyniono tak głównie ze względu 

na możliwość dochodzenia odszkodowań na drodze sądowej – od tej pory szefowie wielkich 

firm, którzy składają takie oświadczenia, muszą się liczyć z groźbą cywilnych spraw sądowych 

wytaczanych przez poszkodowanych akcjonariuszy i innych inwestorów w sytuacji, gdyby 

oświadczenie o stanie kontroli wewnętrznej było nieprawdziwe. 

W Polsce, wymóg składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej wprowadzono 

do sektora publicznego. Ustawa zobowiązuje do tego wyłącznie ministrów kierujących 

działami i jednostki w dziale, którym minister nakaże takie działanie. Jednak praktyka 

pokazuje, że wiele innych jednostek, także z sektora samorządowego, składa takie 

oświadczenia, głównie na skutek „perswazji” przełożonych. Dlatego rozważania, zawarte w 

niniejszym rozdziale, odnoszą się do znacznie większej liczby jednostek, niż można by sądzić 

na podstawie samego tekstu ustawy o finansach publicznych. 

 
4 J.E. Stiglitz, Szalone lata dziewięćdziesiąte. Nowa historia najświetniejszej dekady w dziejach świata, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 166. 
5 Ustawa budżetowa na rok 2012 określa dokładnie kwotę: 328 765 688 tys. zł, Dz. U. z 2012 r. poz. 273. (od 1 
stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery 
Dzienników Ustaw.) 
6 The Sarbanes–Oxley Act of 2002. 



 

6 
 

 1.2. Pojęcie i zadania kontroli zarządczej 

 
 
 Kontrolę zarządczą można zdefiniować jako proces sprawdzania, czy w toku 

działalności jednostka realizuje zamierzenia przyjęte w planach działalności oraz w jakim 

stopniu osiąga założone w tych planach cele. Wynika z tego, że kontrola zarządcza jest 

elementem systemu kierowania działalnością jednostki, w tym monitorowania tej działalności, 

a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości daje podstawy do podejmowania działań 

korygujących, ukierunkowanych także na wyeliminowanie nieprawidłowości, które mogą 

pojawić się w przyszłości.  

 Istotą kontroli zarządczej jest zapewnienie zgodności bieżącej działalności z planem 

przyjętym przez jednostkę gospodarczą. Kontrola zarządcza jest zatem nieodłącznym 

elementem systemu zarządzania.  

 Podstawowym celem kontroli jako funkcji zarządzania jest doprowadzenie do tego, aby 

cele założone przez kierownictwo były osiągane jak najskuteczniej. Osiągnięcie tego wymaga 

wykonania przez kontrolę zarządczą wielu zadań szczegółowych, a do najważniejszych należy 

zaliczyć:  

1) stymulowanie działań wspierających realizację polityki przyjętej przez kierownictwo, 

2) skuteczną ochronę zasobów majątkowych,  

3) dostarczanie kierownictwu wiarygodnych i rzetelnych informacji o przebiegu 

działalności,  

4) stworzenie podstaw do podejmowania przez kierownictwo trafnych decyzji,  

5) wczesne wykrywanie zagrożeń dla osiągnięcia wyników założonych w planie 

długookresowym,  

6) ujawnianie zakłóceń i nieprawidłowości w przebiegu działalności,  

7) zapobieganie nieefektywnemu wykorzystywaniu zasobów majątkowych jednostki.  

 Kontrola zarządcza obejmuje różne metody i procedury, które powinny zapewnić taki 

przebieg działalności, aby zostały osiągnięte cele jednostki. Kontrola ta jest kontrolą 

administracyjną ukierunkowaną na okresowe sprawdzanie działalności w każdej komórki 

organizacyjnej. Jest ona procesem obejmującym następujące etapy:  

 

1. Porównanie wyników osiągniętych w danym okresie z wielkościami wzorcowymi oraz z 

celami założonymi w planie.  

2. Przygotowanie raportów wynikowo – kontrolnych, w których przedstawia się wyniki 
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osiągnięte, wyniki planowane oraz różnice między tymi wynikami.  

3. Analizę stwierdzonych odchyleń oraz ustalenie czynników, które spowodowały ich 

powstanie.  

4. Opracowanie alternatywnych sposobów działań korygujących stwierdzone 

nieprawidłowości i prowadzących do osiągnięcia założonych wyników.  

5. Dokonanie wyboru odpowiednich działań korygujących spośród wielu możliwych i 

wprowadzenie ich w życie.  

6. Upewnienie się co do skuteczności podjętych działań korygujących z uwzględnieniem 

sprzężeń między kontrolą i planami.  

 Podstawowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania systemu kontroli zarządczej ma 

właściwa jego organizacja. Projektując system kontroli wewnętrznej należy uwzględnić 

wszystkie najważniejsze czynniki, które warunkują efektywność działania tego systemu. 

Chodzi przede wszystkim o to, aby stosowany w jednostce system kontroli zarządczej był 

skuteczny. Skuteczność jest cechą tego systemu, oznaczającą osiąganie celów, jakie są stawiane 

przed kontrolą.  

   

 Projektując system kontroli zarządczej, trzeba uwzględnić różne uwarunkowania 

działalności jednostki i zarządzania tą jednostką. Do podstawowych czynników wpływających 

na kształt systemu kontroli zarządczej należy zaliczyć: 

1) wielkość jednostki gospodarczej,  

2) przedmiot działalności jednostki,  

3) formę organizacyjno – prawną,  

4) strukturę organizacyjną,  

5) sposoby organizacji pracy,  

6) metody zarządzania jednostką,  

7) system planowania działalności jednostki.  

 
 

1.3. Koordynacja kontroli zarządczej w sektorze publicznym 

 
 
 Przez koordynację kontroli zarządczej w sektorze publicznym należy rozumieć 

zapewnienie spójnego i jednolitego funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach 

organizacyjnych całego sektora.  
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 Przepisy ustawy o finansach publicznych nie zobowiązują do utworzenia w jednostkach 

sektora finansów publicznych odrębnych komórek organizacyjnych ds. kontroli zarządczej. 

Podjęcie decyzji o utworzeniu takiej komórki należy więc do kompetencji kierownika 

jednostki. Podejmując taką decyzję należy uwzględnić następujące kwestie:  

1) wielkość jednostki (budżet, zatrudnienie),  

2) złożoność działalności (np. czy system kontroli zarządczej obejmuje tylko jednostkę 

czy też jednostki podległe i nadzorowane),  

3) wyniki wstępnej oceny (przeglądu) funkcjonowania kontroli zarządczej,  

4) konieczność wdrożenia nowych rozwiązań (np. zarządzania ryzykiem),  

5) ewentualny obowiązek sporządzania planów działalności, sprawozdań z ich wykonania 

oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej.  

 

 W przypadku utworzenia takiej komórki, powinna być ona podporządkowana 

bezpośrednio kierownikowi jednostki. W przypadku mniejszych jednostek, w których 

utworzenie odrębnej komórki organizacyjnej nie jest uzasadnione, należy rozważyć utworzenie 

samodzielnego stanowiska ds. kontroli zarządczej.  

 W przypadku utworzenia komórki ds. kontroli zarządczej, jej funkcją nie może być 

wykonywanie wszystkich zadań z zakresu kontroli zarządczej, gdyż zadania te będą 

wykonywać w praktyce wszystkie komórki organizacyjne w zakresie swojej właściwości. 

Podstawową funkcją takiej komórki powinno być koordynowanie działań w zakresie kontroli 

zarządczej podejmowanych w jednostce. W szczególności komórce takiej można przypisać 

następujące zadania:  

1) dokonanie wstępnego przeglądu funkcjonowania kontroli zarządczej,  

2) wdrożenie i monitorowanie systemu zarządzania ryzykiem,  

3) opracowywanie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania,  

4) przygotowanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej,  

5) gromadzenie i analiza informacji świadczących o stanie kontroli zarządczej (wyniki 

audytów, kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, artykułów prasowych, skarg i 

wniosków itp. – w zakresie, w jakim zawierają informację o funkcjonowaniu kontroli 

zarządczej),  

6) przeprowadzanie samooceny kontroli zarządczej,  

7) monitorowanie realizacji zadań przez jednostkę (np. zaplanowanych w planie 

działalności).  
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 Jeżeli taka komórka nie zostanie utworzona, wówczas należy przypisać 

odpowiedzialność za koordynację działań w jednostce (resorcie, jednostce samorządu 

terytorialnego) w zakresie kontroli zarządczej istniejącej komórce organizacyjnej. Biorąc pod 

uwagę  istotę kontroli zarządczej, w praktyce, w zadania związane z jej funkcjonowaniem będą 

w różnym stopniu włączone wszystkie osoby na stanowiskach kierowniczych. Jednak, aby 

zapewnić jednolite podejście do tych zagadnień (np. zarządzania ryzykiem), spójność 

pomiędzy nimi a także możliwość realizacji działań o charakterze przekrojowym 

(horyzontalnym) należy co najmniej wyznaczyć komórkę właściwą za koordynację kontroli 

zarządczej.  

 

1.4. Obowiązki i standardy kontroli zarządczej 
 

Kontrola zarządcza jest obowiązkiem w sektorze finansów publicznych. Oznacza to, 

że musi być wdrożona i prowadzona w każdej jednostce należącej do tego sektora – bez 

względu na wielkość tej jednostki. Obowiązek ten dotyczy także innych podmiotów  

w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami. Na przykład, 

jednostka realizująca projekt finansowany ze środków unijnych, które są traktowane tak samo 

jak dotacja budżetowa, musi wdrożyć i realizować kontrolę zarządczą w zakresie środków z 

dofinansowania. 

Poniżej znajduje się wyciąg z ustawy o finansach publicznych, dotyczący 

omawianych zagadnień. 

 

 

Ustawa o finansach publicznych 

wyciąg 

 

Art. 9. 

Sektor finansów publicznych tworzą: 

1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy 

kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; 

2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; 

3) jednostki budżetowe; 

4) samorządowe zakłady budżetowe; 
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5) agencje wykonawcze; 

6) instytucje gospodarki budżetowej; 

7) państwowe fundusze celowe; 

8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego; 

9) Narodowy Fundusz Zdrowia; 

10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; 

11) uczelnie publiczne; 

12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; 

13) państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe; 

14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych 

ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów 

badawczych, banków i spółek prawa handlowego. 

 

Art. 68. 

1. Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań 

podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, 

efektywny, oszczędny i terminowy. 

2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: 

1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; 

2) skuteczności i efektywności działania; 

3) wiarygodności sprawozdań; 

4) ochrony zasobów; 

5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; 

6) efektywności i skuteczności przepływu informacji; 

7) zarządzania ryzykiem. 

 

Art. 69. 

1. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej 

należy do obowiązków: 

1) ministra w kierowanych przez niego działach administracji rządowej, zwanego dalej 

„ministrem kierującym działem”, z zastrzeżeniem ust. 2; 



 

11 
 

2) wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki samorządu 

terytorialnego; 

3) kierownika jednostki. 

2. Minister Sprawiedliwości zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej 

kontroli zarządczej w kierowanym przez niego dziale administracji rządowej, w zakresie spraw 

niezastrzeżonych odrębnymi przepisami do kompetencji innych organów państwowych i z 

uwzględnieniem zasady niezawisłości sędziowskiej. 

3. Minister Finansów określi w formie komunikatu i ogłosi, w Dzienniku Urzędowym Ministra 

Finansów, standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, zgodne z 

międzynarodowymi standardami. 

4. Minister Finansów może określić w formie komunikatu i ogłosić, w Dzienniku Urzędowym 

Ministra Finansów, szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla sektora finansów 

publicznych. 

5. Minister kierujący działem może określić w formie komunikatu i ogłosić, w dzienniku 

urzędowym ministra, szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla kierowanych 

przez niego działów administracji rządowej. 

 

Art. 70. 

1. Minister kierujący działem sporządza, do końca listopada każdego roku, plan działalności na 

rok następny dla kierowanych przez niego działów administracji rządowej. 

2. Plan działalności zawiera w szczególności określenie celów w ramach poszczególnych zadań 

budżetowych wraz ze wskazaniem podzadań służących osiągnięciu celów oraz mierniki 

określające stopień realizacji celu i ich planowane wartości. 

3. Minister kierujący działem sporządza do końca kwietnia każdego roku sprawozdanie z 

wykonania planu działalności oraz składa oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 

poprzedni rok w zakresie kierowanych przez niego działów administracji rządowej. 

4. Minister kierujący działem może zobowiązać kierownika jednostki w dziale do sporządzania 

planu działalności na rok następny dla tej jednostki oraz sporządzania sprawozdania z 

wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 

poprzedni rok w zakresie kierowanej przez niego jednostki. 

5. Plan działalności, sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz oświadczenie o stanie 

kontroli zarządczej podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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6. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia o stanie kontroli 

zarządczej, biorąc pod uwagę cele kontroli zarządczej oraz zakres odpowiedzialności za jej 

funkcjonowanie. 

7. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania oraz elementy 

planu działalności i sprawozdania z wykonania planu działalności, mając na uwadze potrzebę 

zapewnienia przejrzystości informacji zawartych w tych dokumentach. 

 

Art. 71. 

Do zadań Ministra Finansów w zakresie koordynacji kontroli zarządczej w jednostkach sektora 

finansów publicznych należy w szczególności: 

1) upowszechnianie standardów, o których mowa w art. 69 ust. 3; 

2) wydawanie wytycznych; 

3) współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami; 

4) współpraca z komitetami audytu, o których mowa w art. 288. 

 

Na podstawie delegacji ustawowej Minister Finansów określił „Standardy kontroli 

zarządczej w sektorze publicznym”. Standardy są wzorowane na modelu COSO, co 

ministerstwo jednoznacznie stwierdziło w uzasadnieniu polskich standardów: „Jak Państwu 

wiadomo, jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych modeli kontroli wewnętrznej, 

stanowiący podstawę także dla kształtowania rozwijanej w polskiej administracji koncepcji 

kontroli wewnętrznej (zarządczej). Tzw. model COSO stał się jednym z podstawowych źródeł, 

na których wzorowało się Ministerstwo Finansów określając Standardy kontroli zarządczej.7” 

Trzeba podkreślić, że „Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów 

publicznych” nie stanowią przepisów prawa powszechnego. Należy je traktować jak 

wskazówki Ministra Finansów dotyczące zasad budowania systemów kontroli zarządczej w 

sektorze finansów publicznych. Sektor finansów publicznych obejmuje organizacje różnej 

wielkości, wykonujące różnorodne zadania i funkcjonujące w różnych formach, stąd też 

standardy zostały sformułowane w sposób jak najbardziej ogólny i zwięzły. Mają one bowiem 

służyć wszystkim jednostkom. 

Jak wskazuje praktyka działalności w sektorze publicznym, formułowane przez 

organy centralne wytyczne czy zalecenia w sposób istotny wpływają na rzeczywistość, w tym 

 
7  Informacja podana na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, 
  http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=7&dzial=5524&id=278576 
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na sposób prowadzenia kontroli jednostek sektora finansów publicznych. Ich przykładem są 

chociażby liczne wytyczne dla beneficjentów środków UE wydawane przez Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego. Abstrahując od oceny zachodzących procesów w tworzeniu prawa, 

stwierdzić należy, że treść komunikatu stanowi ważne źródło informacji o tym, jakie działania 

należy podjąć w ramach kontroli zarządczej w jednostce.  

W zamyśle, standardy mają być podstawą do tworzenia lub opisywania bardziej 

szczegółowych rozwiązań i dokumentów, które poszczególne jednostki sektora finansów 

publicznych, jednostki samorządu terytorialnego lub ministrowie kierujący działami 

administracji rządowej opracują adekwatnie do własnych potrzeb. 

 

Standardy przedstawiono w komunikacie w pięciu obszarach odpowiadających pięciu 

podstawowym elementom systemu kontroli wewnętrznej, tj.:  

1) Środowisko wewnętrzne, 

2) Cele i zarządzanie ryzykiem, 

3) Mechanizmy kontroli, 

4) Informacja i komunikacja, 

5) Monitorowanie i ocena. 

 

1.4 1. Środowisko wewnętrzne 

 

 Standardy kontroli zarządczej przypisują naczelną rolę w systemie tej kontroli ogólnym 

warunkom istniejącym w jednostce, czyli tzw. środowisku wewnętrznemu. Według 

komunikatu „właściwe środowisko wewnętrzne w sposób zasadniczy wpływa na jakość kontroli 

zarządczej”, jest więc fundamentem dla pozostałych elementów kontroli zarządczej. Standardy 

w tym zakresie odnoszą się do systemu zarządzania jednostką i jej zorganizowania jako całości. 

 Odpowiednie warunki wewnętrzne wyrażać się powinny w: 

1) przestrzeganiu wartości etycznych, 

2) posiadaniu przez pracowników odpowiednich kompetencji zawodowych, 

3) istnieniu odpowiedniej struktury organizacyjnej jednostki, 

4) praktyce identyfikacji zadań wrażliwych, 

5) właściwym delegowaniu (powierzaniu) obowiązków. 

Kierownictwo (osoby zarządzające) i pracownicy powinni być świadomi wartości 

etycznych przyjętych w jednostce i przestrzegać ich przy wykonywaniu powierzonych zadań. 

Kierownictwo (osoby zarządzające) powinny z kolei wspierać i promować przestrzeganie 
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wartości etycznych dając dobry przykład podejmowanymi decyzjami i codziennym 

postępowaniem. 

W zakresie odpowiednich kompetencji zawodowych standard wyznacza pułap 

staranności, według którego kierownictwo jednostki i pracownicy mają taki poziom wiedzy, 

doświadczenia i umiejętności, który pozwala im efektywnie i skutecznie wypełniać powierzone 

zadania i obowiązki, jak również rozumieć znaczenie systemu kontroli zarządczej. W związku 

z powyższym należy zadbać, aby osoby zarządzające i pracownicy posiadali odpowiednią 

wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Ze standardów kontroli zarządczej wynika wprost, że 

proces zatrudniania powinien być prowadzony w sposób zapewniający wybór najlepszego 

kandydata na dane stanowisko pracy. Należy również zadbać o odpowiedni rozwój kompetencji 

zawodowych pracowników i kadry zarządzającej. 

W aspekcie środowiska wewnętrznego komunikat szczególną  uwagę poświęca 

odpowiedniej strukturze organizacyjnej w jednostce i właściwemu delegowaniu zadań. Zaleca 

się, aby struktura organizacyjna jednostki była dostosowana do celów i zadań, które jednostka 

ma do zrealizowania. Zakres aktualnych zadań, uprawnień, odpowiedzialności jednostki  

i poszczególnych jej komórek organizacyjnych oraz zakres podległości pracowników powinien 

być określony w formie pisemnej, w sposób przejrzysty i spójny. Zakres obowiązków, 

uprawnień i odpowiedzialności dla każdego pracownika powinien być określony w sposób 

precyzyjny, adekwatny do wagi podejmowanych decyzji, stopnia ich skomplikowania i ryzyka 

z nim związanego. Przyjęcie delegowanych uprawnień powinno być potwierdzone podpisem. 

Opis działań bez wskazania osób za nie odpowiedzialnych świadczy o niedostatecznej 

organizacji kontroli zarządczej.  

Przykładem aktu prawa wewnętrznego określającego zarówno podstawową strukturę 

jednostki jak i formę powierzania obowiązków jest regulamin organizacyjny jednostki 

(urzędu). W regulaminach organizacyjnych zawiera się kwestie dotyczące zasad wykonywania 

funkcji kierowniczych w jednostce (urzędzie), organizacji wewnętrznej jednostki (urzędu) oraz 

zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne. Właściwe zapisy w 

regulaminie muszą być wyraźnie przypisane określonemu stanowisku, tak by można było 

określić na jakiej osobie spoczywają obowiązki opisane w regulaminie. Obowiązki te powinny 

znaleźć odzwierciedlenie w indywidualnych zakresach obowiązków pracownika, które muszą 

być przez niego przyjęte, a fakt ich przyjęcia winien być stwierdzony dokumentem podpisanym 

przez pracownika.  

 

1.4. 2. Cele i zarządzanie ryzykiem 
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 Z definicji kontroli zarządczej określonej w art. 68 ust. 1 ufp wynika, że za 

najistotniejszy element kontroli zarządczej należy uznać system wyznaczania celów i zadań dla 

jednostki, a także system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań. Istotnym 

aspektem kontroli zarządczej jest również praktyka zarządzania ryzykiem. Jak stanowi treść 

komunikatu osiąganie celów w każdej jednostce wiąże się z ryzykiem, dlatego zarządzanie nim 

ma służyć zwiększeniu prawdopodobieństwa osiągnięcia tych celów. Zarządzanie ryzykiem 

koresponduje z popularnym obecnie w kontroli hasłem „zdążyć przed błędem”8. 

 Komunikat zawiera praktyczne wskazówki pozwalające wdrożyć proces zarządzania 

ryzykiem i wskazuje niezbędne elementy tego procesu, którymi są: 

1) określenie misji jednostki, 

2) określenie celów i zadań, 

3) monitorowanie i ocena realizacji zadań, 

4) identyfikacja ryzyka, 

5) analiza ryzyka, 

6) reakcja na ryzyko i działania zaradcze. 

Proponuje się w nim, aby w ramach zarządzania jednostką syntetycznie ująć misję 

jednostki, czyli cel jej istnienia. Według komunikatu „misja ministerstwa powinna odnosić się 

do działów administracji rządowej kierowanych przez ministra, a misja urzędu jednostki 

samorządu terytorialnego odpowiednio do tej jednostki”. Ponadto komunikat zaleca poleca, 

aby w jednostce określono poszczególne cele i zadania co najmniej w rocznej perspektywie. 

Przewiduje się, że w ramach jednostki będzie prowadzony monitoring (bieżąca ocena) 

realizacji zadań na podstawie kryteriów oszczędności, efektywności i skuteczności. 

W tym miejscu warto przywołać fragment uzasadnienia rządowego projektu ustawy  

o finansach publicznych9, z którego wynika, że „praktyka zarządzania w administracji 

wskazuje, iż kierownicy jednostek rzadko w sposób sformalizowany i komunikowany  

w jednostce wyznaczają dla nich cele i zadania oraz prowadzą systematyczną ocenę stopnia ich 

wykonania. Wprowadzenie formalnego obowiązku wyznaczania celów  

i przygotowywania planów zadań dla działu oraz dla jednostek sektora finansów publicznych, 

a także sporządzanie sprawozdań z wykonania tych planów jest warunkiem sine qua non 

właściwego zarządzania jednostką, czyli w konsekwencji efektywnego wykorzystania środków 

publicznych. Jest to narzędzie, które nie tylko w pewnym stopniu powinno zobligować 

 
8 B.R. Kuc, Kontrola jako funkcja zarządzania, Warszawa 2009, s. 9 
9 Druk sejmowy nr 1181, www.sejm.gov.pl 
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kierownika jednostki do dbania o rzeczywiste, a nie tylko formalne, realizowanie obowiązków 

z zakresu zarządzania jednostką, ale także jest elementem odpowiedzialnego  

i jawnego gospodarowania środkami publicznymi wobec obywateli i podatników”. 

Zgodnie ze standardami kontroli zarządczej, systematycznie, jednak nie rzadziej niż raz 

na rok należy dokonywać identyfikacji ryzyka związanego z określonymi celami  

i zadaniami jednostki, dotyczącego zarówno działalności całej jednostki, jak i realizowanych 

przez nią konkretnych zadań, programów czy projektów, a w przypadku istotnej zmiany 

warunków funkcjonowania jednostki – identyfikacja ryzyka powinna być ponowiona. 

Zidentyfikowane ryzyka powinny być poddawane analizie, której celem jest określenie 

możliwych skutków i prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka. Kierownik jednostki 

lub osoby upoważnione określają akceptowany poziom ryzyka. 

Na każde zidentyfikowane istotne ryzyko jednostka powinna określić rodzaj reakcji na 

nie. Reakcja może polegać na tolerowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia niekorzystnych 

zdarzeń, przeniesienia odpowiedzialności za skutki ich wystąpienia, wycofaniu się z 

określonych działań lub podjęciu określonych środków zaradczych. Oczekuje się, że kierownik 

jednostki lub osoby upoważnione będą określać działania, które należy podjąć aby zmniejszyć 

dane ryzyka do poziomu akceptowanego. 

W konsekwencji analiza ryzyka ma służyć identyfikacji wrażliwych obszarów i zadań 

wykonywanych w jednostce, a sprawna kontrola zarządcza powinna posiadać umiejętność 

dokonywania wyboru takich działań, które zasługują na szczególną uwagę w ramach kontroli 

zarządczej. Choć komunikat nie odwołuje się wyraźnie do problematyki identyfikacji obszarów 

i zadań wrażliwych, to jednak działania, których efektem ma być wprowadzenie odpowiednich 

modyfikacji w istniejącym systemie kontroli zarządczej, wymagają ustalenia  

w jakim obszarze występują zadania, przy wykonywaniu których pracownicy mogą być 

szczególnie podatni na wpływy szkodliwe dla gospodarki finansowej jednostki. Należy 

odróżnić identyfikację zadań wrażliwych od identyfikacji ryzyka. Zadaniami wrażliwymi są 

wykonywane przez pracowników czynności, natomiast ryzyka należy traktować jako 

możliwość zaistnienia zjawisk będących źródłem ewentualnych zagrożeń dla prawidłowości 

wykonywanych czynności. 

 

1.4. 3. Mechanizmy kontroli 
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Komunikat konstruuje również przykładową listę mechanizmów kontroli zarządczej 

czyli instrumentów składających się na proces kontroli zarządczej, wśród których wymienia 

się: 

1) dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, 

2) nadzór, 

3) ciągłość działalności, 

4) ochronę zasobów, 

5) szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i 

gospodarczych, 

6) mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych. 

System kontroli zarządczej powinien być elastyczny i dostosowany do specyficznych 

potrzeb jednostki, stąd wprowadzenie odpowiednich mechanizmów kontroli zarządczej 

powinno być poprzedzone poprawną analizą ryzyka w jednostce, tak aby koszty ich wdrożenia 

i stosowania nie były wyższe niż uzyskane dzięki nim korzyści. 

Dokumentację sytemu kontroli zarządczej stanowią: procedury wewnętrzne, instrukcje, 

wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień  

i odpowiedzialności pracowników i inne dokumenty wewnętrzne. Dokumentacja ta powinna 

być spójna i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest ona niezbędna. 

W celu oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji zadań, w jednostce należy 

prowadzić nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem. Nadzór kierowniczy, o którym mowa w 

tym standardzie, powinien obejmować w szczególności jasne komunikowanie obowiązków, 

zadań i odpowiedzialności każdemu z pracowników i systematyczną ocenę ich pracy w 

niezbędnym zakresie, w celu uzyskania zapewnienia, że przebiega ona zgodnie  

z zamierzeniami. 

Celem odpowiednich mechanizmów kontroli zarządczej powinno być utrzymanie  

w każdym czasie i okolicznościach, ciągłości działalności jednostki, w szczególności operacji 

finansowych i gospodarczych oraz ochrona zasobów finansowych, materialnych  

i informacyjnych. W tym celu wykorzystuje się m.in. wyniki analizy ryzyka. 

Jak określa komunikat, w jednostce należy zadbać o to, aby dostęp do jej zasobów 

posiadały wyłącznie osoby upoważnione. Osobom zarządzającym i pracownikom należy 

powierzyć odpowiedzialność za zapewnienie ochrony i właściwe wykorzystanie zasobów 

jednostki. 

Analizując treść standardów, należy stwierdzić, że w jednostce powinny istnieć 

mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych, w tym: 
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1) rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych  

i gospodarczych – oznacza to, że wszystkie operacje finansowe i gospodarcze,  

a także inne znaczące zdarzenia powinny być rzetelnie dokumentowane, tak aby 

możliwe było prześledzenie każdej operacji finansowej, gospodarczej lub zdarzenia 

od samego początku, w trakcie ich trwania i po zakończeniu; 

2) zatwierdzanie (autoryzacja) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub 

osoby przez niego upoważnione – kierownik jednostki lub upoważnieni przez niego 

pracownicy powinni zatwierdzać wszelkie operacje finansowe  

i  gospodarcze przed ich realizacją; 

3) podział kluczowych obowiązków – powierzanie kluczowych obowiązków 

dotyczących zatwierdzania, realizacji i księgowania operacji finansowych, 

gospodarczych i innych zdarzeń powinno być rozdzielone pomiędzy różnych 

pracowników, z uwzględnieniem obowiązków i odpowiedzialności głównego 

księgowego, określonych w przepisach prawa;  

4) weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji – operacje 

finansowe, gospodarcze i inne istotne zdarzenia powinny być weryfikowane przed i 

po realizacji. Przykładem takich działań może być porównywanie danych 

dotyczących dostawy uwidocznionych na fakturze z danymi dotyczącymi przyjętej 

dostawy, czy porównywanie dostawy z zamówieniem. 

Komunikat wskazuje również na możliwość wdrażania mechanizmów kontroli 

dotyczących systemów informatycznych. Składać się na nie będą m.in. mechanizmy kontroli 

dostępu do zasobów informatycznych (np. sprzętu, systemu, aplikacji, danych), mające na celu 

ich ochronę przed nieautoryzowanymi zmianami, utratą lub ujawnieniem, czy mechanizmy 

kontroli oprogramowania systemowego w jednostce. 

 

1.4. 4. Informacja i komunikacja 

 

Standardy w obszarze informacji i komunikacji dotyczą zapewnienia wszystkim 

pracownikom jednostki dostępu do informacji niezbędnych do wykonywania przez nich 

obowiązków, w szczególności tych związanych z kontrolą zarządczą, które mogą mieć 

znaczący wpływ na osiąganie celów jednostki, a także inną jej działalność dotyczącą  

w szczególności wydatkowania i gromadzenia środków publicznych. 

 

1.4. 5. Monitorowanie i ocena 
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Standardy w zakresie monitorowania i oceny wprowadzają zasadę ciągłej oceny 

systemu kontroli zarządczej funkcjonującego w jednostce. Za ocenę odpowiedzialny jest 

kierownik jednostki, jednak do bieżącej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej mogą być 

zobowiązane także inne osoby pełniące funkcje kierownicze. Ocena systemu kontroli 

zarządczej może odbywać się także w ramach odrębnych ocen dokonywanych przez 

pracowników jednostki (samoocena). Powinna być ona ujęta w ramy procesu odrębnego od 

bieżącej działalności i udokumentowana. 

W przypadkach określonych w ufp w jednostkach prowadzona jest również obiektywna 

i niezależna ocena systemu kontroli zarządczej przez audyt wewnętrzny. 

 W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że audyt wewnętrzny jest elementem 

kontroli zarządczej (systemu kontroli wewnętrznej). Jest to bardzo ważne stwierdzenie,  

z dwóch powodów: 

1) w dotychczasowych publikacjach wielu autorów nierzadko określało audyt wewnętrzny 

jako działanie, które nie ma nic wspólnego z kontrolą (obecnie jednak takie stanowisko 

jest już w zaniku); 

2) audyt wewnętrzny jest unikatowym rodzajem kontroli, gdyż sam będąc kontrolą, ocenia 

inne rodzaje kontroli. 

W Polsce obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego istnieje głównie w sektorze 

publicznym10 - od 1 stycznia 2002 r. Po ostatniej dużej zmianie prawa, od 1 stycznia 2010 r. po 

raz kolejny zmieniono katalog jednostek zobowiązanych do prowadzenia audytu wewnętrznego 

i obecnie przedstawia się on następująco: 

 

[Art. 274. ustawy o finansach publicznych 

1. Audyt wewnętrzny prowadzi się w: 

1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 

2) ministerstwach; 

3) urzędach wojewódzkich; 

4) izbach celnych; 

5) izbach skarbowych; 

6) Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w tym w zarządzanych przez niego funduszach; 

 
10 W sektorze niepublicznym tylko nieliczne podmioty są zobowiązane do audytu wewnętrznego, np. banki. 
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7) Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w tym w funduszach zarządzanych przez 

Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

8) Narodowym Funduszu Zdrowia. 

2. Audyt wewnętrzny prowadzi się także w: 

1) państwowych jednostkach budżetowych, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym 

jednostki budżetowej dochodów lub kwota wydatków przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł; 

2) uczelniach publicznych, jeżeli kwota ujętych w planie rzeczowo-finansowym przychodów 

lub kosztów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł; 

3) samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, które nie zostały utworzone przez 

jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym przychodów lub 

kosztów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł; 

4) agencjach wykonawczych, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym przychodów lub 

kosztów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł; 

5) państwowych funduszach celowych, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym przychodów 

lub kosztów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł. 

3. Audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w 

uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub 

kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł. 

4. Audyt wewnętrzny prowadzi się również w jednostkach sektora finansów publicznych, 

których kierownicy podejmą decyzję o prowadzeniu audytu wewnętrznego. 

5. Audyt wewnętrzny prowadzi się również w jednostkach w dziale wskazanych przez 

właściwego ministra kierującego działem. Wskazując jednostkę zobowiązaną minister określa 

termin rozpoczęcia prowadzenia audytu wewnętrznego. 

6. Przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio do jednostek podległych Prezesowi Rady Ministrów 

lub przez niego nadzorowanych oraz jednostek obsługujących organy podległe Prezesowi Rady 

Ministrów lub przez niego nadzorowane. 

7. Kierownicy jednostek, o których mowa w ust. 2–6, informują pisemnie Ministra Finansów o 

rozpoczęciu prowadzenia audytu wewnętrznego.] 

 

Z przytoczonego przepisu wynika, że oprócz nielicznych jednostek wymienionych 

enumeratywnie, obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego jest uzależniony od tzw. kwoty 

progowej – 40 mln zł. Jest to kwota, której przekroczenie automatycznie powoduje obowiązek 

prowadzenia audytu wewnętrznego. 
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Na zakończenie rozważań w tym podrozdziale trzeba zanalizować oświadczenie o 

stanie kontroli zarządczej. Oświadczenie to, o czym wspomniano we „Wprowadzeniu”, jest 

obecnie powszechnie stosowane przez wiele jednostek, pomimo że nie mają takiego 

ustawowego obowiązku. 

Wzór oświadczenia określił Minister Finansów w rozporządzeniu z 2 grudnia 2010r.11 

Minister ma obowiązek złożyć oświadczenie do końca kwietnia, jednak ustawa nie określa 

terminu sporządzania oświadczenia przez zobowiązanych do tego kierowników jednostek w 

dziale. Właściwy minister może zatem określić termin sporządzenia tego dokumentu, 

generalnie jednak powinien to być termin umożliwiający złożenie takiego oświadczenia do 

końca kwietnia. 

 

WZÓR 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 

............................................................................................1) 

za rok ..................................................... 
 (rok, za który składane jest oświadczenie) 

Dział I2) 

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i 
efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i 
zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla 
zapewnienia: 

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, 
- skuteczności i efektywności działania, 
- wiarygodności sprawozdań, 
- ochrony zasobów, 
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, 
- efektywności i skuteczności przepływu informacji, 
- zarządzania ryzykiem, 

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji 
rządowej3)/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych* 
....................................................................................................................................................... 

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów 
publicznych*) 

 
 
Część A4) 

  w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola 
zarządcza. 

 
11  Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1581. 
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Część B5) 

  w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola 
zarządcza. 

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, 
które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w 
dziale II oświadczenia. 

Część C6) 

  nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. 

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, 
które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w 
dziale II oświadczenia. 

Część D 
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie 
sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:7) 

  monitoringu realizacji celów i zadań, 
  samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów 

kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych8), 
  procesu zarządzania ryzykiem, 
  audytu wewnętrznego, 
  kontroli wewnętrznych, 
  kontroli zewnętrznych, 
  innych źródeł informacji: ............................................................................................... 
................................................................................................................................................ 

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby 
wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia. 

........................................................ ............................................................. 
(miejscowość, data) (podpis ministra/kierownika jednostki) 

______ 

* Niepotrzebne skreślić. 

Dział II9) 

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, 
np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki 
sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które 
nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, 
jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności 
działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności 
działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad 
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etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania 
ryzykiem. 
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli 

zarządczej. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania 
kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich 
realizacji. 

Dział III10) 

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli 
zarządczej. 
1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze 
oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za 
rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 
nie wypełnia się tego punktu. 
2. Pozostałe działania: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający 
rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte. 

 

Objaśnienia: 
1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 
199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, 
poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 
1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 
1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie 
sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji. 

2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko 
jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego 
wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników 
oceny stanu kontroli zarządczej. 

3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno 
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego 
działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje 
jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. 
Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578). 
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4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu 
zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami 
prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, 
wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad 
etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz 
zarządzanie ryzykiem. 

5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w 
wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności 
działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i 
efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i 
promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu 
informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6. 

6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w 
wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z 
przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, 
wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad 
etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz 
zarządzania ryzykiem. 

7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych 
źródeł informacji" należy je wymienić. 

8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra 
Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych. 

9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia 
zaznaczono część B albo C. 

10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający 
rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w 
roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane 
działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej. 

 
 
 

Zgodnie z założeniami międzynarodowych modeli i standardów, które były podstawą 

opracowania standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, prawidłowo 

działająca kontrola zarządcza powinna dostarczyć wystarczającego (racjonalnego) 

zapewnienia, że założone cele i zadania zostaną osiągnięte. Jednak nawet najlepiej 

zorganizowana kontrola zarządcza nie gwarantuje, że założone cele i zadania zostaną osiągnięte 

w 100%. We wzorze oświadczenia o stanie kontroli zarządczej wykorzystano powyższą 

koncepcję „wystarczającego zapewnienia”. 

W konsekwencji w części A oświadczenia użyto sformułowania: „w wystarczającym 

stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza”. Ostateczna 

ocena, czy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewnia realizację celów i zadań 

należy do osoby składającej oświadczenie, czyli ministra albo kierownika jednostki. 
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Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej został podzielony na III działy. W 

Dziale I przedstawiana jest ocena stanu kontroli zarządczej. Dział ten został podzielony na 4 

części, które należy wypełnić w określonych przypadkach - części A albo B albo C wypełniane 

są w zależności od wyniku oceny stanu kontroli zarządczej dokonanej przez osobę 

sporządzającą oświadczenie.  

Aby ułatwić dokonanie takiej oceny stanu kontroli zarządczej minister odwołał się do 

uszczegółowienia definicji kontroli zarządczej określonej w art. 68 ust. 2 ustawy, przewidując 

3 możliwości: 

1) w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła 

łącznie: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, 

skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, 

przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność 

przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem, tj. łącznie wszystkich wyżej 

wymienionych elementów – wypełnia się część A, części B i C skreśla się; 

2) w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu co 

najmniej zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi 

lub skuteczności i efektywności działania, lub wiarygodności sprawozdań, lub ochrony 

zasobów, lub przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, lub 

efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, tj. od 1 do 

6 z wyżej wymienionych elementów – wypełnia się część B, części A i C skreśla się; 

3) w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu: ani 

zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, ani 

skuteczności i efektywności działania, ani wiarygodności sprawozdań, ani ochrony 

zasobów, ani przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, ani 

efektywności i skuteczności przepływu informacji, ani zarządzania ryzykiem, tj. nie 

zapewniła żadnego z wyżej wymienionych elementów – wypełnia się część C, części 

A i B skreśla się. 

Część D wypełniana jest niezależnie od wyniku oceny kontroli zarządczej i zawiera 

informacje o źródłach, z których korzystano dokonując oceny kontroli zarządczej. Ocena 

kontroli zarządczej może zostać dokonana na podstawie wielu źródeł informacji.  

W oświadczeniu wskazano przykładowe źródła informacji, które mogą zostać wykorzystane 

do dokonania oceny kontroli zarządczej: monitoring realizacji celów i zadań, samoocena 

kontroli zarządczej, system zarządzania ryzykiem, wyniki pracy audytu wewnętrznego, wyniki 

kontroli wewnętrznych (tj. kontroli prowadzonych przez wyspecjalizowaną komórkę kontrolną 
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wewnątrz urzędu obsługującego ministra), wyniki kontroli zewnętrznych (tj. kontroli 

prowadzonych przez uprawnione do tego organy kontroli).  

Przewidziana została także możliwość wskazania innych źródeł informacji, na 

podstawie których została dokonana ocena funkcjonowania kontroli zarządczej przez osobę 

podpisującą oświadczenie. Mogą to być informacje pochodzące ze skarg i wniosków, wyniki 

audytów zewnętrznych, wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych ocen (ewaluacji), 

oświadczenia o stanie kontroli zarządczej jednostek wchodzących w skład działu administracji 

rządowej, opinia komitetu audytu oraz wnioski i rekomendacje przeglądów i misji 

monitorujących instytucji Unii Europejskiej, wnioski z przeglądów partnerskich (peer reviews) 

ze strony instytucji z innych państw, wnioski z przeglądów misji organizacji 

międzynarodowych, do których należy Polska. 

Dział II jest sporządzany w przypadku złożenia zastrzeżeń dotyczących 

funkcjonowania kontroli zarządczej (wypełnienie części B albo C w dziale I). W dziale tym 

należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, 

np. istotne słabości kontroli zarządczej, istotne nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

jednostki/działu/działów administracji rządowej, istotne celów lub zadań, które nie zostały 

zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, który wpływa na możliwość 

dokonania oceny stanu kontroli zarządczej oraz określić kluczowe działania, jakie zostaną 

podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z podaniem terminów ich 

realizacji. 

Dział III wypełniany jest w sytuacji, gdy w dziale I oświadczenia za rok 

poprzedzający rok, którego dotyczy dane oświadczenie była zaznaczona część B albo C lub, 

gdy w roku, którego dotyczy dane oświadczenie były podejmowane inne, niezaplanowane, 

działania mające na celu poprawienie funkcjonowania kontroli zarządczej. W dziale tym są 

przedstawiane działania, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli 

zarządczej w odniesieniu do planowanych w latach poprzednich działań zawartych w części B 

albo C lub inne 

działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy dane 

oświadczenie (pkt 2 działu III). 

 

1.5.  Plan działalności i sprawozdanie z wykonania planu 
 

Plan działalności i sprawozdanie z wykonania planu są kolejnymi obowiązkami 

kontroli zarządczej, które dotyczą ministrów kierujących działami. Jednak w praktyce, 
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podobnie jak w przypadku oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, wiele innych jednostek 

również wypełnia takie plany. Dlatego ta część rozważań dotyczy nie tylko ministerstw, ale 

każdej jednostki, która sporządza plan działalności i sprawozdanie z jego wykonania. 

Omawiane zagadnienia są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów  

z 29 września 2010 r.12 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW 

 
z dnia 29 września 2010 r. 

 
w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania  

 
 
Na podstawie art. 70 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 
1020) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Rozporządzenie określa sposób sporządzania oraz elementy: 

1) planu działalności, zwanego dalej „planem”; 
2) sprawozdania z wykonania planu działalności, zwanego dalej „sprawozdaniem”. 

§ 2. Plan zawiera następujące elementy: 
1) tytuł; 
2) część A - obejmującą zestawienie nie więcej niż pięciu najważniejszych celów przyjętych 

do realizacji dla działów administracji rządowej albo dla jednostki sektora finansów 
publicznych, przypisanych im mierników określających stopień realizacji celów wraz z ich 
planowanymi wartościami, a także najważniejszych zadań służących realizacji tych celów 
wraz z odniesieniem tych celów do dokumentów o charakterze strategicznym; 

3) część B - obejmującą zestawienie celów zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym 
na rok, którego dotyczy plan, wskazanych jako priorytetowe, przypisanych im mierników 
określających stopień realizacji celów wraz z ich planowanymi wartościami, a także 
podzadań budżetowych służących realizacji tych celów; 

4) część C - obejmującą zestawienie innych niż wymienione w części A i B celów, 
przypisanych im mierników określających stopień realizacji celów wraz z ich planowanymi 
wartościami, a także najważniejszych zadań służących realizacji tych celów; 

5) datę sporządzenia planu; 
6) odpowiednio podpis ministra albo kierownika jednostki. 

§ 3. Plan sporządza się zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

§ 4. 1. Plan sporządzany przez ministra kierującego działem, zwanego dalej „ministrem”, 
zawiera część A i B oraz może zawierać część C, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Jeżeli w części A planu sporządzanego przez ministra zostały wskazane wszystkie cele zadań 
priorytetowych, o których mowa w § 2 pkt 3, plan nie zawiera części B. 
3. Plan sporządzany przez kierownika jednostki w dziale, zwanego dalej „kierownikiem 
jednostki”, zawiera część A oraz może zawierać część C. 
4. Kierownik jednostki sporządza plan z uwzględnieniem celów przyjętych do realizacji w 
planie sporządzonym przez właściwego ministra. 

 
12  Dz. U. z 2010 r. Nr 187 poz. 1254. 
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§ 5. Minister przedstawia Prezesowi Rady Ministrów projekt planu na rok następny, w terminie 
do dnia 31 października każdego roku. 

§ 6. Sprawozdanie zawiera następujące elementy: 
1) tytuł; 
2) część A - obejmującą zestawienie celów wskazanych w części A planu na rok, którego 

dotyczy sprawozdanie, przypisanych im mierników określających stopień realizacji celów 
wraz z ich planowanymi i osiągniętymi wartościami, a także najważniejszych planowanych 
i podjętych zadań służących realizacji tych celów; 

3) część B - obejmującą zestawienie celów wskazanych w części B planu na rok, którego 
dotyczy sprawozdanie, przypisanych im mierników określających stopień realizacji celów 
wraz z ich planowanymi i osiągniętymi wartościami, a także planowanych i podjętych 
podzadań budżetowych służących realizacji tych celów; 

4) część C - obejmującą zestawienie celów wskazanych w części C planu na rok, którego 
dotyczy sprawozdanie, przypisanych im mierników określających stopień realizacji celów 
wraz z ich planowanymi i osiągniętymi wartościami, a także najważniejszych planowanych 
i podjętych zadań służących realizacji tych celów; 

5) część D - zawierającą opis przyczyn: niezrealizowania celów, wystąpienia istotnych różnic 
w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcia innych niż planowane 
zadań służących realizacji celów; 

6) datę sporządzenia sprawozdania; 
7) odpowiednio podpis ministra albo kierownika jednostki. 

§ 7. Sprawozdanie sporządza się zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia. 

§ 8. 1. Sprawozdanie sporządzane przez ministra zawiera część A oraz - odpowiednio do 
elementów zawartych w planie na rok, którego dotyczy sprawozdanie - może zawierać część B 
lub C. 
2. Sprawozdanie sporządzane przez kierownika jednostki zawiera część A oraz - odpowiednio 
do elementów zawartych w planie na rok, którego dotyczy sprawozdanie - może zawierać część 
C. 
3. W przypadku niezrealizowania celów wskazanych w planie na rok, którego dotyczy 
sprawozdanie, wystąpienia istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach 
mierników, a także podjęcia innych niż planowane zadań służących realizacji celów, 
sprawozdanie ministra lub kierownika jednostki zawiera także część D. 

§ 9. Przepisu § 5 nie stosuje się w przypadku projektu planu na rok 2011, który minister 
przedstawia Prezesowi Rady Ministrów w terminie do dnia 10 listopada 2010 r. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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WZÓR 
 

Plan działalności 
.......................................................................... 1) 

na rok ......... 
 

dla działu/działów administracji rządowej:  
...................................................................... 2) 

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku ………………. 

(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez ministra/kierownika 
jednostki do realizacji w zakresie jego właściwości) 

Lp. Cel  

Mierniki określające 
stopień realizacji celu3) 

Najważniejsze 
zadania służące 
realizacji celu4) 

Odniesienie do 
dokumentu o 
charakterze 

strategicznym5) Nazwa 

Planowana wartość 
do osiągnięcia na 

koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 
1 2 3 4 5 6 

1    1. 
2. 
... 

 

2      
3      
4      
5      

 

 

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do 
realizacji w roku ……………….  

(w tej części planu należy wymienić cele zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym, w ramach części 
budżetowych, których dysponentem jest minister, wskazanych jako priorytetowe na potrzeby opracowania projektu 
ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy plan, wraz z przypisanymi im miernikami oraz podzadaniami służącymi 
realizacji tych celów. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A.) 

Lp. Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu3) 

Podzadania budżetowe 
służące realizacji celu6) 

Nazwa 

Planowana wartość do 
osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 
plan 

1 2 3 4 5 
1    1. 

2. 
… 

2     
…     
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CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku ………………. 
(w tej części planu, należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub B) 

Lp. Cel  

Mierniki określające stopień realizacji celu3) 

Najważniejsze zadania 

służące realizacji celu 4) 
Nazwa 

Planowana wartość do 
osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 
plan 

1 2 3 4 5 
1    1. 

2. 
… 

2     
…     

 
 
 
 
……………………                                                …………………………………………….. 
                 data                                                                                          podpis ministra/kierownika jednostki 
 

Objaśnienia: 
1) Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w 

sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy plan jest 
sporządzany przez kierownika jednostki nazwę jednostki. 

2) Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy plan jest sporządzany przez ministra, podając 
nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych. 

3) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie 
zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki 
wskazane w tym dokumencie. 

4) W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na 
rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe wymienione w 
tym dokumencie służące realizacji tego celu. 

5) Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze 
strategicznym, należy podać jego nazwę. 

6) Należy wskazać wszystkie podzadania budżetowe służące realizacji poszczególnych celów 
wymienionych w kolumnie 2. 
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Układ sprawozdania z wykonania planu działalności odpowiada układowi planu, jest 

po prostu informacją o tym, co osiągnięto albo nie osiągnięto, w porównaniu do planu. Do 

wszystkich tabel, które znajdują się w planie, dołożono kolumnę pt. „Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie” oraz kolumnę pt. „Najważniejsze podjęte zadania 

służące realizacji celu”. Dołożono także część D „Informacja dotycząca realizacji celów 

objętych planem działalności na rok ..., w której należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, 

które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i 

osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących 

realizacji celów. 

 
 

 
WZÓR 

 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności 

..................................................................... 1) 

za rok ......... 

 

dla działu/działów administracji rządowej: ......................................................................... 
2) 

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku ………………. 

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie) 

Lp. Cel  

Mierniki określające stopień realizacji celu 3) 

Najważniejsze 
planowane zadania 
służące realizacji 

celu 4) 

 

Najważniejsze 
podjęte zadania 
służące realizacji 

celu 5) Nazwa 

Planowana 
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego dotyczy 
sprawozdanie 

Osiągnięta 
wartość na 

koniec roku, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie 
1 2 3 4 5 6 7 

1      1. 
2. 
... 

2       
3       
4       
5       
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CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie 
zadaniowym w roku ……………….  

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. 
Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A) 

Lp. Cel  

Mierniki określające stopień realizacji celu³) 

Planowane 
podzadania 

budżetowe służące 
realizacji celu4) 

Podjęte 
podzadania 
budżetowe 

służące realizacji 
celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego dotyczy 
sprawozdanie 

Osiągnięta 
wartość na 

koniec roku, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie 
1 2 3 4 5 6 7 
1      1. 

2. 
... 

2       
…       

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku ………………. 

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy 
sprawozdanie) 

Lp. Cel  

Mierniki określające stopień realizacji celu³) 

Najważniejsze 
planowane zadania 
służące realizacji 

celu 4) 

Najważniejsze 
podjęte zadania 
służące realizacji 

celu 5) Nazwa 

Planowana 
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego dotyczy 
sprawozdanie 

Osiągnięta 
wartość na 

koniec roku, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie 
1 2 3 4 5 6 7 
1      1. 

2. 
... 

2       
…       

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok …... 

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych 
różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących 
realizacji celów) 
 
 
 
…………………………………                          ……….….………………………………….. 
                 data       podpis ministra/kierownika jednostki 
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Objaśnienia: 
1) Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w 

sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy plan jest 
sporządzany przez kierownika jednostki nazwę jednostki. 

2) Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy plan jest sporządzany przez ministra, podając 
nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych. 

3) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie 
zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki 
wskazane w tym dokumencie. 

4) Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w 
poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. 

5) W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na 
rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe 
służące realizacji tego celu. 
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1.6. Zasady wdrożenia kontroli zarządczej 
 

Podstawową zasadą systemu finansów publicznych jest odpowiedzialność 

kierownika jednostka za całość gospodarki finansowej i wszystkie ustawowe obowiązki. 

Artykuł 53 ust. 1  ustawy stanowi: „Kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest 

odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki”. Z tego powodu, wszystkie 

działania w zakresie wdrożenia i funkcjonowania kontroli zarządczej muszą być zainicjowane 

przez kierownika jednostki. 

W praktyce, najlepszym rozwiązaniem jest wydanie zarządzenia przez kierownika 

jednostki w sprawie kontroli zarządczej. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że takie wewnętrzne 

prawo obowiązuje pracowników danej jednostki w takim samym stopniu, jak źródła prawa 

powszechnie obowiązującego (Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, 

rozporządzenia i akty prawa miejscowego). Oznacza to, że wszystkie uregulowania zawarte w 

zarządzeniu będą obowiązywać, nawet gdyby dana jednostka nie miała ustawowego 

obowiązku, np. w odniesieniu do oświadczeń o stanie kontroli zarządczej czy sporządzania 

planów działalności i sprawozdań z realizacji planów. 

Powyższe zagadnienie jest bardzo istotne, gdyż obserwuje się w Polsce praktykę 

wydawania zarządzeń wewnętrznych, w których kierownicy jednostek określają dla swoich 

jednostek obowiązki, które ich ustawowo nie dotyczą. Taka praktyka występuje np. w 

podsektorze samorządowym, który w ogóle nie jest zobowiązany do składania oświadczeń o 

stanie kontroli zarządczej ani sporządzania planów działalności i sprawozdań z realizacji 

planów, a którym kierownicy poszczególnych jednostek powszechnie określają takie 

obowiązki w wydawanych przez siebie zarządzeniach. Jeśli taka praktyka jest podyktowana 

świadomym działaniem, to oczywiście kierownik jednostki ma do tego prawo. Gorzej, gdy 

kierownicy jednostek czynią tak z niewiedzy, gdyż wtedy dokładają sobie i swoim podwładnym 

niepotrzebnych obowiązków. 

W tym miejscu jeszcze raz przypomnę, że praktyka składania oświadczeń o systemie 

kontroli wewnętrznej wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i powstała w wyniku wielkich 

afer w sektorze prywatnym. W takiej sytuacji, tego typu działania są w pełni zrozumiałe. Co 

innego, gdy takie praktyki przenosi się na grunt publiczny, gdzie jeszcze uzasadnić można 

wprowadzenie tego obowiązki w stosunku do ministrów (a więc tak, jak stanowi ustawa), ale 

zupełnie na wyrost jest wprowadzania identycznego obowiązku np. w stosunku do dyrektora 

szkoły, czy komendanta powiatowego straży pożarnej. Taka sytuacja, moim zdaniem, jest 

nieporozumieniem, wynikającym z braku znajomości genezy i źródła omawianych oświadczeń. 
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Jak wspomniano, kontrolę zarządczą w konkretnej jednostce należy wdrożyć 

zarządzeniem kierownika tej jednostki. Poniżej przedstawiono przykładowy wzór takiego 

zarządzenia. 

 

ZARZĄDZENIE NR  
Kierownika jednostki 

z dnia 
 

w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej 
 w jednostce sektora finansów publicznych 

 

Na podstawie art. 68 oraz art. 69 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 
       § 1 

 
Wprowadzam do stosowania w jednostce finansów publicznych zasady funkcjonowania 
kontroli zarządczej określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
                                                                               

     § 2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 

 
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  
Kierownika jednostki z dnia  

 
 

 
ZASADY FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ 

W JEDNOSTCE SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 
 

Przepisy ogólne 
 

§ 1 

 

1. Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych, stanowi ogół działań 

podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, 

efektywny, oszczędny i terminowy. 

2. Kontrola zarządcza stanowi podstawę efektywnego zarządzania, dostarcza niezbędnych 

informacji do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem, sygnalizuje przypadki 

naruszenia prawa, zaniedbania i nieprawidłowości, ewentualne nadużycia i inne uchybienia 

związane z funkcjonowaniem jednostki. 
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§ 2 

 
Niniejsze zasady  uwzględniają standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych 
ogłoszone w komunikacie  Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie 
standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych  (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, 
poz. 84). 

 

§ 3 

 

 Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: 

1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; 

2) skuteczności i efektywności działania; 

3) wiarygodności sprawozdań; 

4) ochrony zasobów; 

5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; 

6) efektywności i skuteczności przepływu informacji; 
            7) zarządzania ryzykiem. 

 
 

§ 4 
 

System kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych stanowią: 
  1) środowisko wewnętrzne; 
  2) cele i zarządzanie ryzykiem;  
  3) mechanizmy kontroli; 
  4) informacja i komunikacja; 
  5) monitorowanie i ocena. 
 
 

Środowisko wewnętrzne 
 

§ 5 
 

Struktura organizacyjna i delegowanie uprawnień 
 

1. Strukturę organizacyjną oraz zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych jednostki 
sektora finansów publicznych określa Regulamin Organizacyjny. 

2. Regulamin Organizacyjny oraz wewnętrzne procedury podlegają przeglądom i 
aktualizacjom, w celu zapewnienia dostosowania struktury organizacyjnej do aktualnych 
celów i zadań. 

3. Zakresy uprawnień i zakresy czynności Kierownika jednostki sektora finansów publicznych i 
jego zastępców określone są w Regulamin Organizacyjnym. 

4.  Aktualny zakres czynności dla pozostałych pracowników, z uwzględnieniem obowiązków, 
uprawnień i odpowiedzialności sporządzany jest w formie pisemnej. 

5.  Zapoznanie się z zakresem czynności jest potwierdzane podpisem pracownika. 
6.  Delegowanie uprawnień do podejmowania decyzji i czynności niewynikających dla danego 

pracownika z Regulaminu Organizacyjnego lub z zakresu czynności, następuje w drodze 
pisemnego upoważnienia. 



 

37 
 

7.  Uprawnienia deleguje się w zakresie adekwatnym do wagi podejmowanych decyzji, stopnia 
ich skomplikowania, ryzyka z nimi związanego oraz zakresu ponoszonej odpowiedzialności. 

8.  Powierzenie uprawnień lub obowiązków dokonywane jest w formie pisemnej, a ich 
przyjęcie jest potwierdzane podpisem osoby przyjmującej. 

9. Ewidencja upoważnień udzielonych pracownikom prowadzona jest w komórce 
organizacyjnej. 

 
§ 6 

 

       Kompetencje zawodowe 
 

1. Podstawę funkcjonowania oraz prawidłowej realizacji zadań i celów jednostki sektora 
finansów publicznych  stanowią wysokie kompetencje zawodowe pracowników. 

2. Proces zatrudnienia nowych pracowników jest prowadzony w sposób transparentny i 
zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy. 

3. Kierownik, w ramach posiadanych środków, zapewnia możliwość rozwoju kompetencji 
zawodowych kadry zarządzającej oraz pozostałych pracowników. 

4. Pracownicy podlegają ocenom okresowym dokonywanym na podstawie odrębnych 
przepisów, mającym na celu określenie stanu i stopnia wykonywania obowiązków 
służbowych. 

5. Tryb i zasady związane z rekrutacją pracowników, podnoszeniem kompetencji zawodowych 
oraz prowadzeniem ocen okresowych regulują przepisy wewnętrzne (wskazanie 
odpowiednich dokumentów).  

 
§ 7 

 

Przestrzeganie wartości etycznych 
 
1. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm i wartości  etycznych. 
2. W  jednostce sektora finansów publicznych obowiązuje Kodeks Wartości Etycznych. Przyjęcie 

do wiadomości jego treści oraz określonych w nim zasad pracownicy potwierdzają 
własnoręcznym podpisem. 

3. Kodeks Wartości Etycznych podlega corocznej aktualizacji. 
 
 
 

 Cele i zarządzanie ryzykiem 
 

§ 8 
 

        Misja i cele 
 
1. Misją jednostki sektora finansów publicznych jest (wskazać misję konkretnej jednostki). 
2. Określa się główne cele funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych: (wskazać 
cele). 
3. Struktura organizacyjna jednostki sektora finansów publicznych jest powiązana z 
realizowanymi celami i zadaniami. 
4. Podstawowe cele i zadania służące ich realizacji ustalane są przez Kierownika w rocznych 

Planach Działalności, sporządzanych w następującym trybie:  
     1) Kierownicy komórek organizacyjnych w terminie do dnia 30 listopada każdego roku 
przekazują Kierownikowi jednostki zestawienie najważniejszych celów do osiągnięcia, 
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wskazując jednocześnie mierniki stopnia ich realizacji, oraz zadań przewidywanych do 
realizacji na rok następny, pozostających w zakresie właściwości podległych komórek – 
sporządzone wg wzoru, który stanowi załącznik do niniejszych zasad. Można pomocniczo 

korzystać z odpowiednich baz mierników dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa 

Finansów. 
          Cele te powinny być: 
        a) precyzyjne (zdefiniowane) - cel powinien być sformułowany w sposób zwięzły i 

jednoznaczny, informujący o przedmiocie lub stanie, które mają być wynikiem 
realizacji danego zadania; 

        b) mierzalne (wymierne) - cel powinien być sformułowany w taki sposób, aby stopień jego 
realizacji mógł być określony na etapie planowania i zmierzony w trakcie i po 
zakończeniu realizacji za pomocą właściwego miernika lub wskaźnika, którego wartość 
jest możliwa do ustalenia na podstawie dostępnych danych. Kryterium mierzalności 
obejmuje przy tym również uproszczone skale pomiaru umożliwiające jakościową 
ocenę stopnia realizacji celu (np. charakterystyka opisowa: bardzo dobry, dobry, 
dostateczny, zły); 

       c) realistyczne (osiągalne) - cel powinien być osiągalny, przy uwzględnieniu danych 
uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych (w tym finansowych). W miarę 
możliwości cel powinien zakładać postęp wyników w obszarze danej działalności; 

       d)  istotne (odpowiednie) - cel powinien odnosić się do najważniejszych obszarów 
działalności jednostki, a jego realizacja powinna przyczyniać się w sposób istotny do 
osiągnięcia celów nadrzędnych (strategicznych); 

       e) określone w czasie - należy precyzyjnie określić termin, w jakim planowane jest 
osiągnięcie zamierzonego celu. W przypadku celów określanych za pomocą 
wymiernych wskaźników i miar cel powinien się odnosić do wartości planowanej w 
określonej perspektywie czasowej. 

    2)  Kierownik jednostki akceptuje przedstawione cele i sporządza Planach Działalności. 
   3)  Modyfikacja planu działalności może nastąpić z własnej inicjatywy Kierownika 

jednostki bądź na pisemny  wniosek  osoby  odpowiedzialnej  za  realizację  
poszczególnego celu. 

   4)  Kierownicy komórek organizacyjnych monitorują przebieg realizacji zadań i stopień 
realizacji poszczególnych celów w podległej komórce, za pomocą przyjętych mierników. 

   5)  Kierownicy komórek organizacyjnych przekazują Kierownikowi jednostki w terminie do 
dnia 31 stycznia każdego roku sprawozdanie za rok poprzedni z realizacji celów i zadań. 

   6) Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności informacje o stopniu osiągnięcia 
poszczególnych celów, wyrażonym osiągniętą wartością ustalonych uprzednio 
mierników wraz z odniesieniem do wielkości planowanych. W sprawozdaniu zawiera się 
również wyjaśnienie przyczyn ewentualnego niezrealizowania zakładanych celów, 
wystąpienia istotnych odchyleń od zaplanowanych wartości mierników lub podjęcia 
innych niż uprzednio planowane zadań służących realizacji celów, 

   7)  Kierownik jednostki sporządza sprawozdanie z realizacji Planu Działalności za rok 
ubiegły w terminie do dnia 30 kwietnia. 

 
§ 9 

 

Zarządzanie ryzykiem 
 
Cele i zadania ujęte w planie działalności jednostki podlegają  - na etapie planowania i realizacji 
- ocenie dokonywanej przez kierowników komórek organizacyjnych w zakresie identyfikacji 
ryzyka,  na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu. 
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Mechanizmy kontroli 
  

§ 10 
 

Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej 
 

1. Dokumentację systemu kontroli zarządczej w jednostce stanowią w szczególności   
procedury, w tym: regulaminy, instrukcje, zarządzenia, wytyczne i inne dokumenty 
wewnętrzne określające sposób funkcjonowania jednostki, a także zakresy obowiązków, 
uprawnień i odpowiedzialności pracowników. 

2. Dokumentacja kontroli zarządczej jest udostępniana wszystkim pracownikom, dla których 
jest niezbędna w sposób  elektroniczny (pocztą e-mail)  lub w sposób tradycyjny.  

3. Wykaz obowiązujących dokumentów kontroli zarządczej, prowadzony jest w (wskazać 
komórkę organizacyjną) i podlega bieżącej aktualizacji.  

 
§ 11 

 

Nadzór 
 

1. Zwierzchni nadzór nad podległymi komórkami organizacyjnymi sprawują Kierownik 
jednostki i jego zastępcy. Podległość poszczególnych komórek organizacyjnych określona 
jest w regulaminie   organizacyjnym. 

2. Obowiązki nadzorcze komórek organizacyjnych jednostki określone są w regulaminie 
organizacyjnym, a zakresy czynności nadzorczych poszczególnych pracowników, 
wykonywanych w ramach obowiązków nadzorczych macierzystej komórki określane są w 
zakresach czynności. 

3. W ramach ustalonych obowiązków nadzorczych poszczególnych komórek organizacyjnych 
i pracowników w jednostce funkcjonują mechanizmy kontrolne obejmujące: 

  a) samokontrolę; 
  b) kontrolę funkcjonalną; 
  c) kontrolę instytucjonalną. 
4.  Istotą wspólną mechanizmów kontrolnych jest zbadanie stanu faktycznego i porównanie go 

z obowiązującym w badanym obszarze wzorcem oraz ustalenie odchyleń od wzorca. 
5. W trakcie wykonywania obowiązków związanych z nadzorem oraz przy przeprowadzaniu 

oceny stanu faktycznego w ramach czynności kontrolnych, w zależności od rodzaju kontroli, 
obowiązują w szczególności następujące kryteria: 

  1)  legalności, tj. zgodności podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami prawa, 
umowami oraz decyzjami w granicach przyznanych kompetencji; 

  2) gospodarności, tj. ocena kontrolowanych zjawisk i procesów pod kątem zgodności z 
zasadami racjonalnego i oszczędnego wykorzystania środków materialnych i finansowych 
w sposób umożliwiający uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów lub 
wykonania planu optymalnym kosztem;  

  3)  skuteczności, tj. ocena stopnia zgodności pomiędzy zamierzonymi, a faktycznymi 
wynikami działalności; 

 4)  celowości, tj. ustalenia, czy podejmowane działania oraz zastosowane metody i środki 
realizacji były zgodne z założonymi celami i decyzjami kierownictwa; 

 5)   rzetelności, tj. zgodności dokumentacji i sprawozdań ze stanem faktycznym. Kryterium to 
obejmuje również badanie, czy pracownicy na wszystkich szczeblach struktury 
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organizacyjnej wykonują swoje obowiązki z należytą starannością i terminowo, czy 
przestrzegane są wewnętrzne procedury funkcjonowania jednostki oraz czy poszczególne 
działania i ich rezultaty są udokumentowane zgodnie z rzeczywistością; 

 6)   przejrzystości, tj. ocena prawidłowości klasyfikowania dochodów i wydatków 
publicznych, stosowanie odpowiednich zasad rachunkowości oraz prawidłowości 
sporządzania sprawozdań; 

 7) jawności, tj. ocena zakresu udostępniania sprawozdań finansowych i sprawozdań z 
działalności jednostki oraz innych informacji dotyczących funkcjonowania jednostki i 
podejmowania decyzji. 

6. Do samokontroli zobowiązani są wszyscy pracownicy bez względu na zajmowane 
stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy. 

7. Samokontrola realizowana jest w ramach powierzonych zadań w toku codziennego 
wykonywania obowiązków służbowych i polega na kontroli prawidłowości wykonywania 
własnej pracy przez każdego z pracowników w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, 
regulacje i procedury wewnętrzne oraz obowiązki wynikające z zakresu czynności 
służbowych, z uwzględnieniem postanowień niniejszych Zasad. 

8. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości pracownik dokonujący samokontroli jest 
zobowiązany: 

 1)   podjąć niezbędne działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości; 
 2) niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełożonego o stwierdzonych 

nieprawidłowościach. 
9.  Przełożony, który powziął informację o ujawnionych nieprawidłowościach, zobowiązany 

jest niezwłocznie podjąć decyzję w sprawie dalszego toku postępowania w odniesieniu do 
przedmiotowych nieprawidłowości. 

10. Kontrola funkcjonalna wykonywana jest przez pracowników zatrudnionych na   
stanowiskach kierowniczych. Kontrola funkcjonalna jest realizowana również przez osoby 
zatrudnione na innych stanowiskach biorących udział w realizacji określonych zadań, 
operacji i procesów, dla których obowiązki związane z kontrolą funkcjonalną zostały 
ustalone w zakresach czynności, bądź które do wykonywania tej kontroli zostały 
uprawnione na podstawie odrębnych przepisów i upoważnień. 

11. Kontrola  instytucjonalna w jednostce przeprowadzana jest przez (wskazać nazwę komórki, 
np. Dział Kontroli Wewnętrznej). 

12. Cel, zasady i tryb przeprowadzania kontroli instytucjonalnej przez Dział Kontroli 
Wewnętrznej określa Regulamin Kontroli Wewnętrznej. 

    
   §  12 

 

 Ciągłość działalności 
 
1. Administrowanie nieruchomościami, planowanie i realizacja zadań inwestycyjnych i 

remontowych, zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów biurowych oraz usług z zakresu 
obsługi administracyjno-gospodarczej, a także zapewnianie obsługi w zakresie łączności 
telefonicznej i  dostępu do pozostałych mediów zapewnia (wskazać nazwę komórki 
organizacyjnej), gwarantując ciągłość działania jednostki. 

2. Utrzymanie i zapewnienie bezpieczeństwa systemów, baz danych, urządzeń i 
wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych oraz nadzór nad ośrodkami i 
elementami infrastruktury dla zapewnienia ciągłości działania i integralności baz danych, 
nadzór nad kopiami bezpieczeństwa i hasłami dostępowymi, działania związane z 
bezpieczeństwem sieciowym oraz usuwaniem awarii zasobów informatycznych zapewnia 
(wskazać nazwę komórki organizacyjnej).   
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3. W celu zapewnienia niezakłóconej i sprawnej realizacji zadań w jednostce funkcjonuje  
system zastępstw, określony w Regulaminie Organizacyjnym oraz zakresach czynności. 

4. Wszelkie sprawy prowadzone są zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. 
 
 

§ 13 
 

  Ochrona zasobów 
 

 1. Zasoby jednostki podlegają ochronie przed nieuprawnionym dostępem oraz ich utratą bądź 
uszkodzeniem lub zniszczeniem przez pracowników oraz osoby trzecie. 

 2. System bezpieczeństwa i ochrony zasobów w  obejmuje w szczególności: 
     1) zapewnienie fizycznej ochrony obiektów pozostających w dyspozycji jednostki; 
     2) zapewnienie poufności i integralności informacji prawnie chronionych, a w szczególności 

danych osobowych; 
     3) zapewnienie bezpieczeństwa danych i systemów teleinformatycznych; 
     4) zapewnienie prawidłowej eksploatacji zasobów materialnych jednostki. 
 3. Szczegółowe zasady i procedury związane z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i 

ochrony zasobów w  uregulowane są w Polityce Bezpieczeństwa. 
 4. Odpowiedzialność za utrzymanie we właściwym stanie i gotowości technicznej składników 

majątku spoczywa na (wskazać nazwę komórki organizacyjnej). 
 5. Zapewnienie właściwej ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz nadzoru nad nimi  

reguluje Polityka rachunkowości.  
 6. Pracownicy, którym powierzono w użytkowanie sprzęt, potwierdzają własnoręcznym 

podpisem przyjęcie sprzętu na swój stan wraz z odpowiedzialnością za jego prawidłową 
eksploatację. 

 7. W celu zapewnienia ochrony zasobów pracownicy zobowiązują się do: 
    1)  przestrzegania ustalonych w Regulaminie Pracy zasad porządku i dyscypliny pracy oraz 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych; 
    2)  przestrzeganie zasad określonych w Polityce Bezpieczeństwa; 
    3) zachowywania poufności i integralności informacji prawnie chronionych, a w 

szczególności danych osobowych; 
    4) dbałości o powierzony w użytkowanie sprzęt. 

   
 
 § 14 

 
Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych 

 
Zasady ewidencji operacji gospodarczych i finansowych oraz kontroli merytorycznej i 
formalno-rachunkowej dokumentacji finansowo-księgowej określa Polityka rachunkowości.  
 

 
Informacja i Komunikacja 

 
   § 15 

 

Bieżąca informacja oraz komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna 
 

1. Informacje niezbędne do realizacji zadań przez osoby zarządzające i pracowników są 
udostępniane na bieżąco z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi komunikacji. 
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2. Do narzędzi, o których mowa w ust. 1, zaliczają się: poczta elektroniczna, tablice 
informacyjne i korespondencja wewnętrzna; 

3.  Powszechny dostęp do informacji dotyczących funkcjonowania i zadań realizowanych przez 
jednostkę zapewniany jest poprzez uaktualnianą na bieżąco stronę internetową, dostępną 
pod adresem oraz na stronie BIP pod adresem: (wskazać adres); 

4. Zasady i tryb rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Regulamin przyjmowania, 
rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. 

5.  Zasady udostępniania informacji podmiotom zewnętrznym regulują: Zarządzenie w sprawie 
sposobu udostępniania informacji publicznej i Polityka Bezpieczeństwa. 

6. Zasady i tryb postępowania z korespondencją i dokumentacją oznaczonych jako informacje 
niejawne reguluje Zarządzenie w sprawie informacji. 

 
    

 Monitorowanie i ocena 
 

 § 16 
 

Monitorowanie systemu kontroli zarządczej 
 

1. System kontroli zarządczej w jednostce podlega monitorowaniu podczas wykonywania 

bieżących obowiązków przez Kierownika jednostki i Zastępców Kierownika. 

2. Do bieżącej oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej i jego poszczególnych 
elementów, w ramach wykonywania zadań przez podległe komórki, zobowiązani są również 
kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych. 

 
 § 17 

 

       Samoocena 
 

1. Raz w roku, w terminie do końca grudnia, dokonuje się samooceny systemu kontroli 
zarządczej w jednostce na poziomie kierowników komórek organizacyjnych. 

2. Samoocena jest procesem odrębnym, wydzielonym z bieżącej działalności poszczególnych 
komórek organizacyjnych. 

 
                                                            § 18 

 

Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej 
 
1. Podstawę  do uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej w jednostce stanowią: wyniki 

monitoringu realizacji celów i zadań, wyniki samooceny oraz przeprowadzonych kontroli i 
audytów, wewnętrznych i zewnętrznych. 

2. Zapewnienie o stanie kontroli zarządczej w jednostce może opierać się również na innych 
źródłach informacji.  

 
 

      Postanowienia końcowe 
 

 § 19 
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1. Doskonalenie mechanizmów kontroli zarządczej w jednostce jest procesem ciągłym, 
realizowanym w ramach i w oparciu o wnioski wynikające z bieżącego jego 
funkcjonowania. 

2. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych zobowiązani są do aktualizacji 
wewnętrznych procedur i innych regulacji wewnętrznych, które składają się na system 
kontroli zarządczej. 

3. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania podległych im 
pracowników z treścią niniejszego dokumentu. Wszyscy pracownicy winni zapoznać się z 
jego treścią i bezwzględnie przestrzegać zawartych w nich postanowień. 

4. Ewentualne uwagi oraz wnioski w sprawie usprawnienia systemu kontroli zarządczej należy  
przekazywać Kierownikowi jednostki. 

 

 
 

Załącznik nr 1 do Zasad Funkcjonowania Kontroli Zarządczej  w jednostce sektora 
finansów publicznych 

 

W tym miejscu należy zamieścić wzór Planu działalności zgodny z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów. 
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ZARZĄDZENIE NR 
KIEROWNIKA JEDNOSTKI 

Z DNIA 
 

w sprawie zasad  zarządzania ryzykiem dla potrzeb kontroli zarządczej 
 w jednostce sektora finansów publicznych 

 
 

Na podstawie art. 68 oraz art. 69 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z  Komunikatem Nr 23 Ministra 
Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora 
finansów publicznych  (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84) zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

 
Wprowadzam zasady zarządzania ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych.                                                                        

      
§ 2 

                                
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 
 

1. jednostce – należy przez to rozumieć (podać pełną nazwę jednostki); 
2. kierowniku komórki organizacyjnej – należy przez to rozumieć kierownika 

departamentu, działu, referatu,  oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy, 
wyodrębnione w strukturze organizacyjnej jednostki; 

3. ryzyku – należy przez to rozumieć możliwość wystąpienia zdarzenia mającego 
negatywny wpływ na wykonywanie zadań bądź osiąganie celów; 

4. wpływie ryzyka - należy przez to rozumieć skutki dla realizowania zadań i osiągania 
celów spowodowane przez zdarzenie objęte ryzykiem; 

5. prawdopodobieństwie wystąpienia ryzyka - należy przez to rozumieć częstotliwość 
występowania zdarzenia objętego ryzykiem; 

6. istotności ryzyka - należy przez to rozumieć iloczyn wpływu ryzyka i jego 
prawdopodobieństwa; 

7. akceptowanym poziomie ryzyka – należy przez to rozumieć ustalony w zarządzeniu 
poziom istotności ryzyka, przy którym nie jest wymagane podejmowanie działań 
przeciwdziałających ryzyku; 

8. zarządzaniu ryzykiem – należy przez to rozumieć proces identyfikacji, analizy, oceny 
i przeciwdziałania (reakcji) ryzyku; proces ten obejmuje także monitorowanie ryzyka i 
środków podejmowanych w celu jego ograniczenia; 

9. mechanizmach kontroli wewnętrznej - należy przez to rozumieć wszystkie działania 
i procedury podejmowane lub ustanawiane w celu zwiększenia prawdopodobieństwa 
realizacji zadań i osiągania celów, w tym zwłaszcza: 
a) dokumentację systemu kontroli wewnętrznej (procedury, instrukcje, wytyczne), 
b) dokumentowanie poszczególnych zdarzeń, 
c) zatwierdzanie operacji, 
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d) podział obowiązków, 
e) nadzór, 
f) rejestrowanie istotnych odstępstw od zasad zapisanych w procedurach, instrukcjach 

czy wytycznych, 
g) ograniczenie dostępu do zasobów materialnych, finansowych i informacyjnych. 

 
§ 3 

 
1. Celem zarządzania ryzykiem w jednostce jest: 

1) zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji zadań i osiągania celów; 
2) zapewnienie odpowiednich mechanizmów kontroli wewnętrznej; 

2.  Zarządzanie ryzykiem odbywa się według zasad: 
1) integracji z procesem zarządzania; 
2) powiązania z celami i zadaniami jednostki; 
3) przypisania odpowiedzialności; 
4) proporcjonalności działań przeciwdziałających ryzyku do jego istotności. 

 
§ 4 

 
Proces zarządzania ryzykiem obejmuje: 

1) identyfikację i ocenę ryzyka oraz odniesienie go do akceptowanego poziomu ryzyka; 
2) ustalenie sposobu przeciwdziałania ryzyku (reakcji na ryzyko); 
3) przeciwdziałanie ryzyku; 
4) monitorowanie procesu i dokonywanie zmian. 

 
§ 5 

 
1. Identyfikacja i ocena ryzyka oraz ustalenie metod przeciwdziałania ryzyku dokonywane jest 

przez kierowników komórek organizacyjnych raz w roku, w terminie do końca grudnia. 
2. W przypadku istotnych zmian wpływających na ryzyko, kierownicy komórek 

organizacyjnych zobowiązani są do dokonania w ciągu roku aktualizacji zidentyfikowanych 
ryzyk. 

 
§ 6 

 
1. Identyfikacja ryzyka polega na określeniu ryzyka zagrażającego realizacji poszczególnych 
celów i zadań jednostki.  
2.  Podczas identyfikacji ryzyka stosowana jest kategoryzacja ryzyka. 
3.  Ustala się następujące kategorie ryzyka: 

1) ryzyko finansowe; 
2) ryzyko dotyczące zarządzania jednostką; 
3) ryzyko działalności operacyjnej; 
4) ryzyko zewnętrzne. 
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4. Przykłady ryzyka występującego w ramach poszczególnych kategorii przedstawia  
Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 7 

 
1. Ocena ryzyka polega na określeniu prawdopodobieństwa ryzyka i jego wpływu 

(przewidywanych skutków) oraz ustaleniu istotności ryzyka. 
2. Określenie prawdopodobieństwa ryzyka polega na określeniu przewidywanej częstotliwości 
występowania zdarzenia objętego ryzykiem w trakcie roku. 
3. Do określenia prawdopodobieństwa stosowany jest opis jakościowy przy zastosowaniu 
następującej skali ocen:  
 

Prawdopodobieństwo (ocena) Opis 

Wysokie (3) 
Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie 
objęte ryzykiem zdarzy się wielokrotnie w ciągu roku 

Średnie (2) 
Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie 
objęte ryzykiem zdarzy się kilkukrotnie w ciągu roku 

Niskie (1) 
Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie 
objęte ryzykiem zdarzy się raz w ciągu roku lub że nie 
zdarzy się w ciągu roku 

 
4. Określenie wpływu ryzyka polega na określeniu przewidywanych skutków jakie będzie 

miało dla realizacji zadania lub osiągnięcia celu.  
5. Do określenia wpływu stosowany jest opis jakościowy przy zastosowaniu następującej skali 
ocen:  
 

Wpływ (ocena) Opis 

Wysoki (3) 

Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje skutek mający krytyczny lub 
bardzo duży wpływ na realizację kluczowych zadań albo osiąganie 
założonych celów – poważny uszczerbek w zakresie jakości 
wykonywanych zdań, poważna strata finansowa albo wizerunku. 
Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem wiąże się długotrwały i 
trudny proces przywracania stanu poprzedniego. 

Średni (2) 

Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje znaczącą stratę posiadanych 
zasobów, ma negatywny wpływ na efektywność działania, jakość 
wykonywanych zadań, wizerunek jednostki. 
Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem może się wiązać trudny 
proces przywracania stanu poprzedniego. 

Niski (1) 

Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje niewielką stratę finansową, 
zakłócenie lub opóźnienie w wykonywaniu zadań. Nie ma wpływa na 
wizerunek jednostki. 
Skutki zdarzenia można łatwo usunąć. 

 

 

§ 8 
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1. W oparciu o dokonaną ocenę prawdopodobieństwa i wpływu ryzyka, ustalana jest istotność 
ryzyka (iloczyn prawdopodobieństwa i wpływu). 
2. Dla oceny istotności ryzyka stosuje się następującą skalę: 

1) ryzyko poważne - ryzyko o wysokim wpływie oraz wysokim lub średnim 
prawdopodobieństwie  (powyżej lub równe 6 pkt); 

2) ryzyko umiarkowane - ryzyko o wysokim wpływie i niskim prawdopodobieństwie, 
ryzyko o średnim wpływie oraz wysokim, średnim lub niskim prawdopodobieństwie, a 
także ryzyko o niskim wpływie i wysokim prawdopodobieństwie ( 2- 6 pkt); 

3) ryzyko nieznaczne, tj. ryzyko o niskim wpływie oraz średnim lub niskim 
prawdopodobieństwie ( 1-2 pkt). 

 
§ 9 

 
1.  Ryzykiem akceptowanym jest ryzyko nieznaczne.  
2. Ryzyko umiarkowane i poważne przekracza akceptowany poziom ryzyka i wymaga ustalenia   

oraz podjęcia działań ograniczających je do tego poziomu poprzez zmniejszenie jego 
wpływu lub prawdopodobieństwa. 

 
 

§ 10 
 

1. Metodami przeciwdziałania ryzyku są: 
1) stosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej; 
2) przeniesienie (transfer) ryzyka – przekazanie ryzyka podmiotowi zewnętrznemu (np. w 

drodze ubezpieczenia) albo przeniesienie działania w czasie. 
2. W celu określenia metody przeciwdziałania ryzyku należy przeanalizować: 

1) przyczyny (źródła) ryzyka i możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń; 
2) istniejące mechanizmy kontroli stosowane w celu ograniczenia  lub uniknięcia tego 

ryzyka; 
3) skuteczność istniejących mechanizmów kontroli, tj. zakres w jakim przeciwdziałają 

ryzyku, a poprzez to ułatwiają lub utrudniają realizację ustalonych celów i zadań. 
 

§ 11 
 

1. Na podstawie dokonanej identyfikacji i oceny ryzyka oraz określenia metody 
przeciwdziałania ryzyku kierownicy komórek organizacyjnych (właściciele ryzyka) 
wypełniają „Kwestionariusz ryzyka” według wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

2. Identyfikacji wymaga każde ryzyko przekraczające akceptowany poziom ryzyka oraz 
planowana metoda ograniczania go do akceptowanego poziomu. 

3. Kwestionariusze, o których mowa w ust. 1, przedstawiane są Kierownikowi jednostki, w 
terminie do końca listopada. 
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4. Kierownik jednostki, na podstawie informacji, o których mowa w pkt 3, podejmuje decyzje 
odnośnie przeciwdziałania ryzyku, w terminie do końca grudnia. 

 
§ 12 

 
1. Zidentyfikowane ryzyko oraz ustalone metody jego ograniczania do akceptowanego 
poziomu są na bieżąco oceniane (monitorowane) przez: 

1) kierowników komórek organizacyjnych, którzy oceniają poziom zidentyfikowanego 
ryzyka oraz skuteczność stosowanych metod jego ograniczania; 

2) Kierownika jednostki. 
2. Wyniki oceny, o której mowa w ust. 1, wykorzystywane są do poprawy efektywności   

zarządzania ryzykiem oraz usprawnienia systemu kontroli zarządczej. 
 

§ 13 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 
Załącznik nr 1 do zarządzenia  

  

Kategorie ryzyka  

 

Poniżej przedstawiono jedynie przykładowe kategorie ryzyka, które nie tworzą katalogu 
zamkniętego. Każdej kategorii ryzyka przyporządkowano przykładowe czynniki ryzyka, czyli 
fakty, zjawiska, działania lub zaniechania działania, które sprzyjają zmaterializowaniu się 
ryzyka. 

 

KATEGORIA RYZYKA: FINANSOWE 

Czynniki ryzyka Opis 

Budżetowe Plan rzeczowo-finansowy, wydatki w skali rocznej, przychody, 
dotacja budżetowa 

Inwestycje Źródła finansowania, koszty, terminowość realizacji, jakość 
wykonania 

Sprawozdawczość Rzetelność sprawozdań, zmiany w ludziach i systemach 
odpowiedzialnych za księgowość 

Płynność finansowa Brak dotacji, nadmierne wydatki, brak zaplanowanych dochodów 

KATEGORIA RYZYKA: ZARZĄDZANIE JEDNOSTKĄ 

Kierownictwo jednostki Kwalifikacje i doświadczenie pracowników i kierownictwa, plany 
strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi: płace, premie, 
szkolenia, ścieżki awansu 
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Organizacja Struktura organizacyjna, zakresy obowiązków komórek 
organizacyjnych, zakresy czynności pracowników 

KATEGORIA RYZYKA: DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA 

Działalność podstawowa Presja na kierownictwo, zmiany na kluczowych stanowiskach, 
skomplikowanie operacji, doświadczenie pracowników 

Informacja Bezpieczeństwo informacji, poufność danych, jakość 
użytkowanych systemów informatycznych 

Stabilność Stabilny poziom działalności, gwałtowny wzrost załatwianych 
spraw, duże wahania sezonowe w ilości załatwianych spraw 

Reputacja Negatywne opinie klientów, negatywne przekazy medialne 

KATEGORIA RYZYKA: ZEWNĘTRZNE 

Klienci Poziom satysfakcji klientów, utrata zaufania klientów 

Infrastruktura Wyposażenie, baza lokalowa, środki transportu, środki łączności, 
uzależnienie od Internetu, niepewność dostaw energii, utrudnienia 
w dojazdach pracowników i klientów 

Ekonomiczne Kryzys finansowy i utrata dotacji, inflacja 

Prawne Skomplikowanie przepisów, częste zmiany prawa 

  

 
Załącznik nr 2 do zarządzenia 

 
Kwestionariusz ryzyka 

 
Cel Ryzyko Prawdopodobieństwo Wpływ Istotność Reakcja na ryzyko 
1…      
2…      
3… itd.      
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1.7.  Samoocena kontroli zarządczej 
 

Jak nazwa wskazuje, samooceny dokonuje osoba, która wdrożyła kontrolę zarządczą 

i odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie, a więc kierownik jednostki. Oczywiście, w 

praktyce, kierownik jednostki zleca poszczególne działania w ramach samooceny 

poszczególnym pracownikom, głównie kierownikom wewnętrznych komórek 

organizacyjnych. 

Zgodnie ze standardami, samooceny dokonuje się raz w roku. Również zgodnie ze 

standardami, należy udokumentować przeprowadzenie i wyniki samooceny w formie pisemnej. 

Poniżej przedstawiono przykładowy kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej, 

który może być wykorzystany w każdej jednostce. 

 

 
KWESTIONARIUSZ – SAMOOCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ 

 
Zgodnie ze Standardami, elementami kontroli zarządczej są: 
- środowisko wewnętrzne, 
- cele i zarządzanie ryzykiem, 
- mechanizmy kontroli, 
- informacja i komunikacja, 
- monitorowanie i ocena. 
Kwestionariusz ma na celu weryfikację każdego z elementów kontroli zarządczej, dokonaną 
przez kierownika 
 
 

Lp. Element kontroli zarządczej TAK NIE CZĘŚCIOWO Odniesienie do 
wewnętrznych 
dokumentów lub 
procedur 

Uwagi 

 I.  
ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE  
standardy:  
- Przestrzeganie wartości etycznych 
- Kompetencje zawodowe 
- Struktura organizacyjna 
- Delegowanie uprawnień 

 

     

1. Czy i jakie wartości etyczne stosowane 
/ przestrzegane / przyjęte są w 
jednostce  

     

2. Czy osoby zarządzające jednostką 
posiadają odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie pozwalające efektywnie 
realizować zadania? 

     

3. Czy pracownicy jednostki są 
odpowiednio przygotowani do 
realizacji powierzonych zadań? – w 
ocenie kierownictw, bezpośrednich 
przełożonych? 
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Lp. Element kontroli zarządczej TAK NIE CZĘŚCIOWO Odniesienie do 
wewnętrznych 
dokumentów lub 
procedur 

Uwagi 

4. Czy pracownicy jednostki uczestniczą 
w szkoleniach podwyższających 
kompetencje i umiejętności? 

     

5. Czy w jednostce istnieje plan szkoleń?      
6. Czy w procesie kierowania na szkolenia 

uwzględniane są preferencje 
pracowników związane z 
realizowanymi na danym stanowisku 
zadaniami? 

     

7. Czy kadra zarządzająca uczestniczy w 
szkoleniach podnoszących 
kwalifikacje? 

     

8. Czy w jednostce istnieje 
sformalizowany proces naboru 
pracowników? 

     

9. Czy proces naboru pracowników 
stosowany w jednostce pozwala na 
wybór najlepszego kandydata? 

     

10. Czy struktura jednostki jest 
dostosowana do jej celów i zadań? 

     

11. Czy jednostka posiada wewnętrzny 
regulamin organizacyjny określający 
zakres uprawnień i odpowiedzialności 
poszczególnych komórek 
organizacyjnych? 

     

12. Czy pracownicy jednostki posiadają, 
określony w formie pisemnej, zakres 
zadań i obowiązków? 

     

13. Czy zakres obowiązków pracowników 
jednostki jest aktualny? 

     

14. Czy zakres obowiązków pracowników 
jest określony w formie pisemnej? 

     

15. Czy zostały w sposób precyzyjny 
określone uprawnienia, które są 
delegowane osobom zarządzającym na 
różnych szczeblach? 

     

16. Czy delegowanie uprawnień w 
jednostce jest potwierdzane podpisem 
osób przyjmujących delegowane 
uprawnienia? 
 

     

II. CELE I ZARZĄDZANIE 
RYZYKIEM 
Standardy: 
- Misja 
- Określanie celów i zadań, 
monitorowanie i ocena ich realizacji 
- Identyfikacja ryzyka 
- Analiza ryzyka 
- Reakcja na ryzyko 
 

     

1. Czy jednostka ma określoną / opisaną 
misję / cel istnienia jednostki? 

     

2. Czy cele i zadania jednostki zostały 
określone? 
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Lp. Element kontroli zarządczej TAK NIE CZĘŚCIOWO Odniesienie do 
wewnętrznych 
dokumentów lub 
procedur 

Uwagi 

3. Czy cele i zadania zostały określone w 
rocznej perspektywie? 

     

4. Czy cele i zadania są znane 
pracownikom jednostki? 

     

5. Czy dla poszczególnych celów i zadań 
zostały określone komórki 
organizacyjne / osoby odpowiedzialne 
za ich realizację? 

     

6. Czy w jednostce dokonywana jest 
identyfikacja ryzyk? 

     

7. Jak często dokonywana jest 
identyfikacja ryzyk w jednostce? 

     

8. Czy zidentyfikowane ryzyka są 
poddawane analizie? 

     

9. Czy proces związany z identyfikacją i 
analiza ryzyka jest dokumentowany? 

     

10. Czy w przypadku istotnych 
zidentyfikowanych ryzyk jednostka 
podejmuje działania celem 
zmniejszenia danego ryzyka? 

     

11. Czy w jednostce podejmowane były 
działania związane z wdrożeniem 
procesu zarządzania ryzykiem? 
 

     

12. Czy zarządzanie ryzykiem było 
przedmiotem szkoleń / warsztatów / 
kursów w których uczestniczyła kadra 
zarządzająca / pracownicy jednostki? 
 

     

13. Czy w Państwa ocenie istnieje potrzeba 
szkolenia z zakresu zarządzania 
ryzykiem? 
 

     

III. MECHANIZMY KONTROLI 
Standardy: 
- Dokumentowanie systemu kontroli 
zarządczej 
- Nadzór 
- Ciągłość działalności 
- Ochrona zasobów 
- Szczegółowe mechanizmy kontroli 
dotyczące operacji finansowych i 
gospodarczych 
- Mechanizmy kontroli dotyczące 
systemów informatycznych 

     

1. Czy jednostka posiada wewnętrzne 
procedury, instrukcje, wytyczne, inne 
dokumenty regulujące działalności 
jednostki i realizację zadań? 

     

2. Czy wdrożone w jednostce procedury, 
instrukcje, itp. zostały 
zakomunikowane pracownikom 
jednostki w sposób umożliwiający im 
zapoznanie się? 

     

3. Czy ww. procedury, itp. są dostępne dla 
wszystkich pracowników jednostki? 
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Lp. Element kontroli zarządczej TAK NIE CZĘŚCIOWO Odniesienie do 
wewnętrznych 
dokumentów lub 
procedur 

Uwagi 

4. Czy kadra kierownicza różnego 
szczebla zapewnia odpowiedni nadzór 
nad realizacja zadań przez 
pracowników? 
 

     

5. Czy w jednostce wprowadzony został 
system zastępstw zapewniający 
ciągłość realizacji zadań? 

     

6. Czy jednostka posiada plany awaryjne 
na wypadek wystąpienia sytuacji 
nadzwyczajnych? 

     

7. Czy system zastępstw określony został 
w sposób formalny i ma 
odzwierciedlenie w opisach stanowisk, 
zakresach czynności, innych 
dokumentach? 

     

8. Czy zasoby jednostki są chronione 
przed dostępem osób nieuprawnionych? 

     

9. Czy dokumentacja jednostki jest w 
odpowiedni sposób zabezpieczona? 

     

10. Czy w jednostce są rejestrowane i 
dokumentowane operacje finansowe i 
gospodarcze? 
 

     

11. Czy istnieją mechanizmy zapewniające, 
iż operacje finansowe są zatwierdzane 
przez kierownika jednostki lub osobę 
upoważnioną? 

     

12. Czy w jednostce zapewniony jest 
podział kluczowych obowiązków 
pomiędzy różne osoby? 

     

13. Czy zapewniona jest w jednostce 
weryfikacja operacji finansowych przed 
i po ich realizacji? 

     

14. Czy istnieją w jednostce procedury 
służące zapewnieniu bezpieczeństwa 
danych i systemów informatycznych? 
 

     

IV. INFORMACJA I KOMUNIKACJA 
Standardy: 
- Bieżąca informacja 
- Komunikacja wewnętrzna 
- Komunikacja zewnętrzna 

     

1. Czy istniejący w jednostce system 
przekazywania informacji zapewnia 
osobom zarządzającym i pracownikom 
otrzymywanie informacji w 
odpowiedniej formie i czasie? 

     

2. Czy w Państwa ocenie system 
komunikacji istniejący w jednostce jest 
efektywny? 

     

3. Czy w jednostce istnieją mechanizmy 
które zapewniają przekazywanie 
ważnych informacji wewnątrz 
jednostki? 
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Lp. Element kontroli zarządczej TAK NIE CZĘŚCIOWO Odniesienie do 
wewnętrznych 
dokumentów lub 
procedur 

Uwagi 

4. Czy w Państwa ocenie system wymiany 
informacji z podmiotami zewnętrznymi 
jest efektywny? 

     

5. Czy w Państwa ocenie system 
komunikacji z jednostką nadrzędną jest 
efektywny i sprawny? 

     

6. Czy wymiana informacji z podmiotami 
zewnętrznymi ma wpływ na osiąganie 
celów i realizację zadań w jednostce? 
 

     

7. Czy pracownicy mają możliwość 
swobodnego zgłaszania sugestii w 
zakresie usprawnienia kontroli 
zarządczej? 
 

     

8. Czy w ramach jednostki / komórki 
organizacyjne organizowane są 
spotkania kadry kierowniczej z 
pracownikami, podczas których 
omawiane są istotne problemy, ryzyka, 
słabości kontroli zarządczej? 

     

 
V. 

 
MONITOROWANIE I OCENA 
Standardy: 
- Monitorowanie systemu kontroli 
zarządczej 
- Samoocena 
- Audyt wewnętrzny 
- Uzyskanie zapewnienia o stanie 
kontroli zarządczej 

 

     

1. Czy w jednostce dokonywana była 
analiza systemu kontroli zarządczej w 
formie samooceny? 

     

2. Czy proces samooceny (w przypadku, 
gdy był przeprowadzany) był 
dokumentowany? 

     

3. Czy prowadzony był / jest w jednostce 
proces bieżącego monitorowania 
realizacji zadań? 

     

4. Czy wyniki audytu wewnętrznego są 
wykorzystywane przez kadrę 
zarządzającą jednostki w procesie 
usprawniania? 

     

5. Czy zalecenia audytu wewnętrznego są 
przez kierownictwo jednostki 
wdrażane? 

     

6. Czy w jednostce analizowane są wyniki 
kontroli zewnętrznych? 

     

7. Czy w jednostce znane są Standardy 
kontroli zarządczej? 

     

8. Czy w jednostce podejmowane były / 
są działania mające na celu wdrożenie 
standardów kontroli zarządczej? 
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Niezbędne usprawnienia, działania, osoby i komórki organizacyjne odpowiedzialne za podjęcie 
działania: 
 
I. Obszar: Środowisko wewnętrzne 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
 
II. Obszar: Cele i zarządzanie ryzykiem 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
 
III. Obszar: Mechanizmy kontroli 
………………………………………….… 
……………………………………………. 
 
IV. Obszar: Informacja i komunikacja 
……………………………………..……… 
…………………………………………….. 
 
V. Obszar: Monitorowanie o ocena 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
 
Data i podpis …………………………….. 
 


