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Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 827), tzw. ustawa przedszkolna 

 

Ustawa obowiązuje od 1 września 2013 r., 

Wszystkie rozwiązania od 1 września 2017 r.  

 



Cel zmian w ustawie - systematyczne zwiększanie 

dostępności wychowania przedszkolnego  

 

Od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci w wieku  

od 3 do 5 lat będą miały zapewnione miejsca 

realizacji wychowania przedszkolnego w 

przedszkolach i innych formach wychowania 

przedszkolnego, w których ustawowo zostanie 

ograniczona wysokość opłat pobieranych od 

rodziców za korzystanie przez ich dzieci z 

wychowania przedszkolnego.  

 

Obecnie dotyczy to dzieci 5-letnich, a od 1 września 

2015 r. dzieci 4-letnich. 



Zmiana zasad finansowania zajęć w przedszkolu 

 

 wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w prowadzonych przez gminę publicznym przedszkolu, 

publicznej innej formie wychowania przedszkolnego (punkt 

przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego) oraz 

oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w czasie 

przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i 

opieki, od dnia 1 września 2013 r. nie może być wyższa niż 1 zł 

za godzinę zajęć 

 

 wprowadzono zasadę, że wszystkie zajęcia odbywające się w 

czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki będą prowadzone w ramach opłat 

ustalonych przez radę gminy 

 

 

 



Zmiana  zasad finansowania zajęć  w przedszkolu 
 

 na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego gminy otrzymają dotację celową z 

budżetu państwa, która może być wykorzystana 

wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących 

związanych z realizacją tych zadań 
 

 podziału środków przeznaczonych na dotacje 

pomiędzy poszczególne gminy dokonuje minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania 
 

 kwota roczna dotacji na każde dziecko bez względu 

na czas przebywania dziecka w przedszkolu lub 

innej formie wychowania przedszkolnego, wyniesie 

docelowo 1506 zł (w roku 2013 – 414 zł) 



Zmiana  zasad finansowania zajęć  w przedszkolu 

 

 wysokość dotacji dla danej gminy jest obliczana jako iloczyn 

kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania 

przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na 

podstawie danych systemu informacji oświatowej według 

stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok 

udzielenia dotacji 

 

 dotacji udzielają wojewodowie 

 

 przekazanie dotacji następować będzie w 12 częściach w 

terminie do 15. dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem pierwszej 

części, którą przekazuje się niezwłocznie po zwiększeniu 

wydatków w części budżetu państwa będącej w dyspozycji 

wojewody, z wyrównaniem za okres od początku roku 

budżetowego 



 

 

Dotychczasowe uchwały rad gmin ustalające opłaty 
za przedszkola, zachowują moc do dnia wejścia w 
życie nowych uchwał, jednak nie dłużej niż do dnia 31 
sierpnia 2014 r. 

 

W przypadku gdy ustalona w dotychczasowych 
uchwałach wysokość opłat za nauczanie, wychowanie 
i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas 
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, 
przekracza 1 zł za godzinę zajęć, opłata ta od dnia  
1 września 2013 r. wynosi 1 zł. 



1 września 2013 r. weszło w życie  
 

  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji 

celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w 

zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2013r., poz. 

956), które określa: 
 

 tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji, w tym sposób 

ustalania wysokości dotacji podlegającej zwrotowi 
 

 sposób ustalania średniorocznej liczby dzieci 
 

 wzór formularza rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji 

oraz  
 

 sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, biorąc 

pod uwagę możliwość wykorzystania środków komunikacji 

elektronicznej i informatycznych nośników danych 

 



Prawo 3- i 4-latka do wychowania przedszkolnego 

 

Gminy będą miały obowiązek zapewnienia: 
 

 od dnia 1 września 2015 r. każdemu dziecku 
czteroletniemu 

 

 od dnia 1 września 2017 r. również 
każdemu dziecku trzyletniemu 
 

    prawa do korzystania z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolu lub innej 
formie wychowania przedszkolnego (do 
dnia 1 września 2016 r. również  w oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej) 



Przekształcenie oddziałów przedszkolnych w przedszkola 
 

 

Z dniem 1 września 2016 r.: 

 

 oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne  
w szkole podstawowej stają się przedszkolem 

 

 przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia 
będzie tworzyło zespół ze szkołą podstawową,  
w której dotychczas działały oddział przedszkolny 
lub oddziały przedszkolne 



Przekształcenie oddziałów przedszkolnych w przedszkola 
 

 

Z dniem 1 września 2016 r.: 

 
 

 dyrektor szkoły podstawowej, w której dotychczas 
działały oddział przedszkolny lub oddziały 
przedszkolne, staje się dyrektorem zespołu do 
końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko 
dyrektora szkoły podstawowej 

 

 nauczyciele zatrudnieni w szkole podstawowej 
prowadzącej dotychczas oddział lub oddziały 
przedszkolne stają się nauczycielami zespołu 



 

Przekształcenie oddziałów przedszkolnych w przedszkola 
 

 

 

W przypadku szkół podstawowych działających w 
zespołach szkół, przedszkole utworzone w wyniku 
przekształcenia oddziału przedszkolnego wchodzi w 
skład zespołu, w ramach którego działa szkoła 
podstawowa, w której przed dniem 1 września 2016 r. 
działały oddział przedszkolny lub oddziały 
przedszkolne. 



Ustawa przedszkolna 
 

 wprowadza możliwość przekształcenia innej formy 
wychowania przedszkolnego - prowadzonej zarówno 
przez jednostkę samorządu terytorialnego, jak i osobę 
prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego 
lub osobę fizyczną - w przedszkole publiczne (art. 59 ust. 
10 ustawy o systemie oświaty) 
 

 w przypadku przekształcenia publicznej innej formy 
wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę 
prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub 
osobę fizyczną w publiczne przedszkole, konieczne jest 
uzyskanie w gminie, która wyraziła zezwolenie na 
utworzenie tej formy, zmiany zezwolenia na jej założenie  

 

 do wniosku o zmianę zezwolenia należy dołączyć projekt 
statutu przedszkola 



Ustawa przedszkolna 

 
 

 wprowadza również możliwość przekształcenia 
niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, 
prowadzonej przez osobę prawną lub osobę fizyczną,  
w niepubliczne przedszkole  

 

 przekształcenie takie wymaga dokonania zmiany we 
wpisie do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą 
ze względu na miejsce prowadzenia przedszkola, z tym że 
do zgłoszenia do ewidencji dołącza się statut przedszkola 



 

Ustawa przedszkolna wprowadza zmiany w zakresie 
dotowania: 

 

 publicznych przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i 
prawne inne niż JST oraz  

 

 niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego  



Od dnia 1 września 2015 r. niepubliczne przedszkole będzie miało 
możliwość otrzymania z budżetu gminy na każde dziecko dotacji w 
wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego 
ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, 
pomniejszonym o opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie przez 
dziecko z nauczania, wychowania i opieki prowadzonych w czasie 
przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz 
za wyżywienie – stanowiące dochody budżetu gminy – pod warunkiem: 
 

 pobierania od rodziców opłat w wysokości nie większej niż ustalona 
przez radę gminy dla przedszkoli publicznych za świadczenia w czasie 
przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 

 

 zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie 
nie krótszym niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, 
ustalonym przez radę gminy dla przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez gminę 

 

 realizowania programów wychowania przedszkolnego 
uwzględniających podstawę programową wychowania 
przedszkolnego 

 



 

 

 

 przeprowadzania rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę 
powszechnej dostępności 

 

 zatrudniania nauczycieli posiadających odpowiednie 
kwalifikacje 

 

 prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, 
wychowania i opieki ustalonej dla przedszkoli 
publicznych 

 

 zapewnienia w oddziale przedszkolnym liczby uczniów 
nieprzekraczającej maksymalnej liczby uczniów w 
oddziale przedszkola publicznego, określonej w 
rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola i publicznych szkół 
 



 

 

Przyznanie dotacji odbywać się będzie po przeprowadzeniu 
otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta).  

 

Do ogłoszenia otwartego konkursu ofert zastosowanie 
znajdą przepisy art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 
2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) 

 

Przystępując do otwartego konkursu ofert, osoba 
prowadząca niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną 
formę wychowania przedszkolnego składa zobowiązanie do 
przestrzegania ww. warunków oraz podaje informację o 
planowanej liczbie uczniów. 



 

 

 

Regulamin otwartego konkursu ofert oraz kryteria 
wyboru ofert określa rada gminy w drodze 
uchwały, uwzględniając konieczność zapewnienia 
jak najlepszych warunków realizacji wychowania 
przedszkolnego 

 

Gmina, która nie zapewnia wszystkim dzieciom, 
którym ma obowiązek zapewnić możliwość 
korzystania z wychowania przedszkolnego, miejsca 
korzystania z wychowania przedszkolnego, jest 
obowiązana przeprowadzić otwarty konkurs ofert 
dla niepublicznych przedszkoli. 



 

Pozostałe przedszkola niepubliczne (tj. takie, które nie 
spełnią ww. warunków) otrzymają dotację na każdego 
wychowanka w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w 
budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w 
przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia 
w przedszkolach publicznych, pomniejszonych o opłaty 
wnoszone przez rodziców za korzystanie przez ucznia z 
nauczania, wychowania i opieki prowadzonych w czasie 
przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i 
opieki oraz opłat za korzystanie z wyżywienia – stanowiące 
dochody budżetu gminy – w tych przedszkolach. 



 

Ustawa przedszkolna stwarza podstawę prawną do: 

 

  wprowadzania ulg w opłatach za świadczenia przedszkoli 
i innych form wychowania przedszkolnego 

 

 

Rada gminy może określić warunki częściowego lub 
całkowitego zwolnienia z opłat. 

 

Rodzic zamierzający w latach szkolnych 2013/2014 lub 
2014/2015 ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie 
z opłat, określone w uchwale rady gminy przedstawia w 
formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia 
uprawnienia do tego zwolnienia. 



 

Ustawa przedszkolna stwarza podstawę prawną do: 

 
 

 organizowania dowozu dzieci w przypadkach, gdy gmina 
nie ma takiego obowiązku 

 
 

Gmina może zorganizować dzieciom bezpłatny transport  
i opiekę w czasie przewozu do przedszkola, innej formy 
wychowania przedszkolnego lub szkoły podstawowej i 
gimnazjum również w przypadkach, w których nie ma 
takiego obowiązku, tj. gdy droga do szkoły nie przekracza 
odpowiednio ustawowych 3 lub 4 km 



 

Ustawa przedszkolna stwarza podstawę prawną do: 

 
 

 zwracania kosztów związanych z korzystaniem  
z wychowania przedszkolnego przez dzieci z innej gminy  

 

Od dnia 1 września 2014 r. gmina, której mieszkańcem jest 
dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w 
publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie 
wychowania przedszkolnego w innej gminie, zobowiązana 
będzie do zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez 
to dziecko z wychowania przedszkolnego. 



 

Ustawa przedszkolna 

 

 wprowadza możliwość realizacji wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka również w innych formach 
wychowania przedszkolnego 

 

 umożliwia szkołom niepublicznym oraz szkołom 
publicznym prowadzonym przez osoby prawne 
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub 
osoby fizyczne udział w programach rządowych 
umożliwiających rozwijanie kompetencji, zainteresowań i 
uzdolnień dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych 
(np. w programie „Cyfrowa szkoła”)  



 

Ustawa przedszkolna 

 

 uchyla kompetencje rady szkoły lub placówki do 
przedstawiania wniosków w sprawie rocznego planu 
finansowego środków specjalnych szkoły lub placówki 

 

 dookreśla, że prowadzenie innej formy wychowania 
przedszkolnego nie może się odbywać w oparciu o 
przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej  



 

27 września 2013 r. zostało ogłoszone 

 

 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o dodatkowym 

wynagrodzeniu rocznym dla pracowników 

jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 

1144) 



W załączniku do obwieszczenia ogłoszony został  

jednolity tekst ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o 

dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 

160, poz. 1080), z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych do tej ustawy od roku 1999 r., w tym  

zmian dokonanych ustawą z dnia 10 maja 2013 r. o 

zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu 

rocznym dla pracowników jednostek sfery 

budżetowej (Dz. U. poz. 746) oraz  ustawą z dnia 28 

maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675). 

 



Zasady oceniania i klasyfikowania niezgodne  

z Konstytucją RP 

  

8 października 2013 r. został ogłoszony: 

 

 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia  

24 września 2013 r., sygn. akt K 35/12 (Dz. U. z 2013 

r., poz. 1191), w świetle którego art. 22 ust. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) jest 

niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP 



 

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 22 ust. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

zgodnie z którym minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania określa w drodze 

rozporządzenia warunki i sposób oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, jest 

niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji.  



W kwestionowanym art. 22 ust. 4 ustawy o systemie 

oświaty, upoważniającym do wydania rozporządzenia, 

ustawodawca powierzył ministrowi właściwemu do 

spraw oświaty i wychowania uregulowanie zagadnień, 

które nie są określone w ustawie.  
 

W ten sposób rozporządzenie wydawane na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie 

oświaty w istocie jest aktem o charakterze 

samoistnym, a nie wykonawczym.  
 

W ocenie Trybunału, tak ważna kwestia jak warunki 

oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zasady 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

powinna być określona w ustawie 



TK podkreślił również, że uchylenie art. 22 ust. 2  

pkt 4 ustawy o systemie oświaty nie spowoduje 

zrealizowania się przesłanki wznawiania postępowań, 

o której mowa w art. 190 ust. 4 konstytucji, w 

odniesieniu do rozstrzygnięć zapadłych na podstawie 

rozporządzeń wydanych na podstawie 

niekonstytucyjnego przepisu upoważniającego.  

 

Jednocześnie Trybunał orzekł, że przepis art. 22 ust. 2 

pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty traci moc obowiązującą z upływem  

18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku 

Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, tj. 9 kwietnia 2015 r. 



 

14 października 2013 r. zostało ogłoszone: 

 

 obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 

określenia szkół i wypadków, w których można 

zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 

wykształcenia lub ukończonego zakładu 

kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 1207) 

 



 

W załączniku do powyższego obwieszczenia ogłoszono jednolity 

tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 

określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 

nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub 

ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 

400), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 

2012 r. oraz z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli. 



 

30 października 2013 roku weszło w życie 

 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 11 października 2013 r. w sprawie 

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju 

dzieci (Dz. U. z 2013 r., poz. 1257) 

 

Powyższe rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem 

MEN z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci, które utraciło moc z dniem  

1 września 2013 r. na podstawie przepisów ustawy z 13 czerwca 

2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827) 

 



Rozporządzenie określa:  
 

 warunki organizowania wczesnego wspomagania 

rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie 

psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka 

od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia 

nauki w szkole, zwanego „wczesnym 

wspomaganiem” 

 

 kwalifikacje wymagane od osób prowadzących 

wczesne wspomaganie, a także  

 

 formy współpracy z rodziną dziecka 



Wczesne wspomaganie może być organizowane w:  

 

 przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym w specjalnych 
 

 w innych formach wychowania przedszkolnego 
 

 ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia  

    7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz  
 

 w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej 

 

jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii 

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w 

szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem, 

niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania 



Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jest 

powoływany przez dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły, 

ośrodka lub poradni lub osobę kierującą inną formą wychowania 

przedszkolnego. 
 

W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do 

pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju 

psychoruchowym: 
 

 pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju 

niepełnosprawności dziecka, w szczególności: 

oligofrenopedagog,  tyflopedagog lub surdopedagog 
 

 psycholog 
 

 logopeda 
 

 inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka  

i jego rodziny 



 

Do zadań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka należy w szczególności: 

 

 ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

kierunków i harmonogramu działań w zakresie 

wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny 

dziecka 

 

 nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym 

lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu 

zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub 

innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb 

 



Do zadań zespołu należy w szczególności: 
 

 opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego 

rodziną indywidualnego programu wczesnego 

wspomagania, z uwzględnieniem działań 

wspomagających rodzinę dziecka w zakresie 

realizacji programu, koordynowania działań 

specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem 

oraz oceniania postępów dziecka 

 

 analizowanie skuteczności pomocy udzielanej 

dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w 

indywidualnym programie wczesnego 

wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego 

rodziny, oraz planowanie dalszych działań w 

zakresie wczesnego wspomagania. 



Pracę zespołu koordynuje dyrektor odpowiednio przedszkola, 

szkoły, ośrodka lub poradni lub osoba kierująca inną formą 

wychowania przedszkolnego, albo upoważniony odpowiednio 

przez dyrektora lub osobę kierującą nauczyciel. 
 

Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone  

w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania. 
 

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się  

w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od 

możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. 
 

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone 

indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. 
 

W przypadku dzieci, które ukończyły 3. rok życia, zajęcia w 

ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w 

grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin. 



 

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w 

szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3. roku 

życia, mogą być prowadzone także w domu 

rodzinnym. 

 

Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego 

wspomagania ustala dyrektor odpowiednio 

przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni lub osoba 

kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, w 

uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

dziecka. 



 

Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez: 

 

 udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw  

i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: 

wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i 

dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie 

właściwych reakcji na te zachowania 

 

 udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji 

w zakresie pracy z dzieckiem 

 

 pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku 

domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i 

wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków 

dydaktycznych i niezbędnego sprzętu. 



     

   

Ustawa sześciolatkowa 

43 



 

13 listopada 2013 r. wchodzi w życie, z wyjątkiem  

art. 1, który wchodzi w życie 1 września 2014 r. 

 

 ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1265) 



 

Ustawa sześciolatkowa: 

 
 

W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku 

szkolnego rozpoczynają dzieci: 
 

1) urodzone w 2007 r. (7-latki) 
 

2) urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r.  

do dnia 30 czerwca 2008 r. (6-latki) 



 

Ustawa sześciolatkowa 
 

W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w 

okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 

2008 r. (6-latek) na wniosek rodziców, może 

rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. 

 

W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone od 

dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.  

(6-latek),  które w tym roku szkolnym nie rozpocznie 

spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje 

przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale 

przedszkolnym zorganizowanym w szkole 

podstawowej lub w innej formie wychowania 

przedszkolnego.  



Ustawa sześciolatkowa 

 
 

W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku 

szkolnego rozpoczynają: 
 

1) dzieci urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. 

do dnia 31 grudnia 2008 r. (7-latki), które nie 

rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku 

szkolnym 2014/2015 

 

2) wszystkie dzieci urodzone w 2009 r. (6-latki) 



Ustawa sześciolatkowa  - art. 61 ust. 3 i 4 u.s.o. 
 

Zajęcia edukacyjne w klasach I–III szkoły 

podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących 

nie więcej niż 25 uczniów. 
 

Powyższa zasada dotycząca liczebności oddziałów nie 

dotyczy oddziałów w szkołach podstawowych 

integracyjnych, oddziałów integracyjnych w szkołach 

podstawowych ogólnodostępnych, oddziałów w 

szkołach podstawowych specjalnych i oddziałów 

specjalnych w szkołach podstawowych 

ogólnodostępnych.  
 

Liczbę uczniów w tych oddziałach określają przepisy 

rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w 

sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 

oraz publicznych szkół 



 

Ustawa sześciolatkowa – regulacje przejściowe 
 

Przepisy dotyczące liczebności oddziałów klas I-III 

szkoły podstawowej (do 25 uczniów) stosuje się do 

uczniów w oddziale w: 
 

1) klasie II publicznej szkoły podstawowej – od roku 

szkolnego 2015/2016 

 

2) klasie III publicznej szkoły podstawowej – od roku 

szkolnego 2016/2017 



 

Ustawa sześciolatkowa – regulacje przejściowe 
 

W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 podziału 

uczniów klasy I publicznej szkoły podstawowej na 

oddziały dokonuje się według roku i miesiąca 

urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych. 

 

Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, dyrektor publicznej szkoły podstawowej 

dokonując podziału może przyjąć ucznia do klasy I 

odstępując od powyższej zasady. 



 

Ustawa sześciolatkowa – regulacje przejściowe 

 
 

Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w 

sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 

oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 

624 z późn. zm.) zachowuje moc do dnia 1 września 

2016 r. 



     

   

 

Obniżka ulg na przejazdy dla nauczycieli 
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Obniżka ulg na przejazdy dla nauczycieli 

  

1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie: 
 

 ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie 

ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 

środkami publicznego transportu zbiorowego oraz 

ustawy – Karta Nauczyciela 
 

Ustawa dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2010 r. (sygn. akt 

K2/10).  

W orzeczeniu TK uznał za niekonstytucyjne 

wyłączenie nauczycieli przedszkoli z grona osób 

uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego   
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Obniżka ulg na przejazdy dla nauczycieli 

 
 

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 

1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 

środkami publicznego transportu zbiorowego  

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1138) ulga dla nauczycieli 

będzie niższa o 4 proc. (z 37% na 33%). 

 

Zwiększy się natomiast krąg nauczycieli, które będą 

mogły skorzystać z ulgowych przejazdów. 
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Obniżka ulg na przejazdy dla nauczycieli 
 

Od 1 stycznia 2014 r. do ulgi 33% przy przejazdach 

środkami publicznego transportu zbiorowego 

kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie 

biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, 

będą uprawnieni nauczyciele: 
 

 przedszkoli publicznych lub niepublicznych  
 

 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych – publicznych lub 

niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 
 

 nauczyciele akademiccy 
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Obniżka ulg na przejazdy dla nauczycieli 
 

 

Od 1 stycznia 2014 r. do ulgi 33% przy przejazdach 

środkami publicznego transportu zbiorowego 

autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie 

biletów imiennych miesięcznych będą uprawnieni 

nauczyciele: 
 

 przedszkoli publicznych lub niepublicznych  
 

 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych – publicznych lub 

niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 
 

 nauczyciele akademiccy 
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Obniżka ulg na przejazdy dla nauczycieli 

 

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela w art. 91b w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują 

nowe brzmienie: 
 

1) przedszkolach i szkołach, o których mowa w art. 1 

ust. 2 pkt 2, bez względu na wymiar zatrudnienia, 

mają zastosowanie przepisy art. 11a (legitymacje 

służbowe nauczycieli) i art. 63 (ochrona nauczyciela 

jako funkcjonariusza publicznego) 
 

2) placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, 

bez względu na wymiar zatrudnienia, ma 

zastosowanie przepis art. 63 
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Zakaz łączenia funkcji kuratora  

i wicekuratora oświaty z mandatem 

radnego 

58 



 

Prezydent RP podpisał 
 

 ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy  

    o systemie oświaty 

Ustawa oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw 

 

Powyższa nowelizacja wprowadza zakaz łączenia stanowiska 

kuratora i wicekuratora oświaty z mandatem radnego 

wszystkich szczebli samorządu terytorialnego.  
 

Ze względu na obowiązującą regulację, która umożliwia 

łączenie mandatu radnego ze stanowiskiem kuratora  

i wicekuratora oświaty wprowadzony został przepis przejściowy, 

zgodnie z którym w odniesieniu do tych osób będą stosowane 

przepisy dotychczasowe, aż do dnia wygaśnięcia mandatu lub 

odwołania ze stanowiska kuratora lub wicekuratora oświaty.  
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Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie 

urlopu dla poratowania zdrowia nauczycieli 

60 



61 

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem  

w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia 
 

Sąd Najwyższy w składzie 3-osobowym rozpatrujący skargę 

kasacyjną nauczyciela od wyroku Sądu Okręgowego przekazał 

do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu 

Najwyższego następujące zagadnienie prawne:  
 

„Czy złożenie przez nauczyciela wniosku o udzielenie 

urlopu dla poratowania zdrowia lub korzystanie z 

takiego urlopu (art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 

r. Karta Nauczyciela, jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 

97, poz. 674 ze zm.) stanowi przeszkodę do rozwiązania 

z nim stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 

tej ustawy?”  
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Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem  

w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia 

 

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 

26 czerwca 2013 r. , sygn. akt I PZP 1/13 

 

Złożenie przez nauczyciela wniosku o udzielenie 

urlopu dla poratowania zdrowia lub korzystanie z 

takiego urlopu (art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 

r. - Karta Nauczyciela, jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. 

Nr 97, poz. 674 ze zm.) nie stanowi przeszkody do 

rozwiązania z nim stosunku pracy na podstawie art. 20 

ust. 1 pkt 2 tej ustawy. 



     

   

 

Projekt tzw. ustawy rekrutacyjnej 

63 



Zasady rekrutacji do publicznych szkół i przedszkoli niezgodne 

z Konstytucją RP 
 

 8 stycznia 2013 r. Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu 

wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący braku 

ustawowych regulacji przeprowadzania rekrutacji do 

przedszkoli i szkół publicznych orzekł, że art. 22 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jest 

niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji (Dz. U. z 2013 r. poz. 87) 

 

 art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty oraz 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania 

uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych 

typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.) 

traci moc obowiązującą z upływem dwunastu miesięcy od 

dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, tj. 19 stycznia 

2014 r. 
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12 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła 

projekt tzw. ustawy rekrutacyjnej 
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Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty przewiduje 

określenie na poziomie ustawy 
 

 kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych 

innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i 

placówek 
 

 zasad przeprowadzania rekrutacji do publicznych 

przedszkoli, publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego, publicznych szkół i placówek, w 

szczególności wskazania hierarchii poszczególnych 

kryteriów 
 

 procedury przeprowadzania rekrutacji, w tym procedury 

odwoławczej w przypadku odmowy przyjęcia kandydata do 

publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego, publicznej szkoły czy placówki oraz  
 

 zasad ujawniania i przetwarzania danych osobowych 

uczestników procesu rekrutacji 

 
66 



Podmioty zobowiązane do stosowania zasad z ustawy: 

 

 publiczne przedszkola, publiczne inne formy wychowania 

przedszkolnego oraz publiczne szkoły i placówki prowadzone 

przez jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwych 

ministrów  

 

 publiczne przedszkola, publiczne inne formy wychowania 

przedszkolnego oraz publiczne szkoły i placówki prowadzone 

przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego oraz osoby fizyczne 

 

 niepubliczne przedszkola oraz niepublicznych inne formy 

wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90  

ust. 1b i 1c uso 
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Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczący 

rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół 

 
 

Po nowelizacji, ustawa o systemie oświaty ma 

określać trzy grupy kryteriów, którymi należy się 

kierować w procesie rekrutacji do publicznych 

przedszkoli i szkół, w zależności od typu i rodzaju 

jednostki 
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Kryteria rekrutacji – I grupa: 

 

Uwzględniające potrzeby osób objętych szczególną 

opieką Państwa, zgodnie z art. 69 i 71 Konstytucji 

oraz Konwencją z dnia 13 grudnia 2006 r. o prawach 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169) 

 

Kryteria rekrutacji z grupy I zostały odmiennie 

sformułowane w zależności od tego, czy dotyczą 

dzieci i młodzieży, czy dorosłych 
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Kryteria rekrutacji – I grupa: 

  

W przypadku dzieci i młodzieży: 
 

 dochód na osobę w rodzinie kandydata 

 wielodzietność rodziny kandydata 

 niepełnosprawność kandydata 

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

 samotne wychowywanie kandydata przez rodzica 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą 
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Kryteria rekrutacji – I grupa: 

  

W przypadku osób pełnoletnich: 

 

 dochód na osobę w rodzinie kandydata 

 wielodzietność rodziny kandydata 

 niepełnosprawność kandydata 

 niepełnosprawność dziecka kandydata 

 niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą 

kandydat sprawuje opiekę 

 samotne wychowywanie dziecka przez kandydata 
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Kryteria rekrutacji – I grupa: 

 

 nie mogą być dowolnie wybierane w procesie 

rekrutacji 
 

 mają taką samą wagę 
 

 każde kryterium jest punktowane odrębnie 

 

Pojęcia: dochód, dochód rodziny, rodzina wielodzietna, 

osoba samotnie wychowującą dziecko, będą 

definiowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  

(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 
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Kryteria rekrutacji – II grupa: 

 
 

Kryteria określane przez organy prowadzące, które 

powinny zapewniać jak najpełniejszą realizację 

potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych 

potrzeb społecznych (nie więcej niż 6) 

 

Organy prowadzące zostały wyposażone w 

uprawnienie do określenia hierarchii kryteriów z tej 

grupy. Hierarchia ta będzie określana poprzez 

przyznanie różnej liczby punktów poszczególnym 

kryteriom.  
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Kryteria rekrutacji – II grupa: 
 

 dogodne położenie przedszkola, szkoły lub placówki, do 

której kandydat ma być przyjęty, względem miejsca 

zamieszkania kandydata 
 

 dogodne położenie przedszkola, szkoły lub placówki 

względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata 
 

 miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki przez rodzeństwo kandydata, 

który ma być przyjęty do przedszkola, szkoły lub placówki 
 

 odległość szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli lub 

kolegium pracowników służb społecznych od miejsca 

zamieszkania kandydata 
 

 utrudniony dojazd do szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli 

lub kolegium pracowników służb społecznych od miejsca 

zamieszkania kandydata 
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Kryteria rekrutacji – III grupa: 
 

 

Kryteria uwzględniające indywidualne zdolności 

kandydatów, ich predyspozycje i zainteresowania 

 

Kryteria z grupy III powinny być wzięte pod uwagę 

przy dokonywaniu rekrutacji do szkół i placówek,  

wymagających specjalnych predyspozycji  
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Kryteria rekrutacji – III grupa: 
 

W przypadku szkół ponadgimnazjalnych: 
 

 wyniki egzaminu przeprowadzanego przez OKE 
 

 liczba punktów uzyskana za oceny z języka polskiego i 

matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako 

brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego 

oddziału tej szkoły 
 

 świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 
 

 szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum  
 

 w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do 

oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych 

predyspozycji - wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, 

na który zgodę wydał MEN 
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Kryteria rekrutacji – III grupa: 

 

Sposób punktowania kryteriów z grupy III określi  

w rozporządzeniu Minister Edukacji Narodowej 

 

Kryteria będą jednolicie punktowane w całym kraju 
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 Projektowane zasady rekrutacji 
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Publiczne przedszkola 
 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przewiduje, 

że procedurę przyjęcia dziecka do przedszkola 

rozpocznie wniosek rodzica do dyrektora wybranej 

placówki 
 

Rodzic nie będzie mógł złożyć wniosku więcej niż do 

3 przedszkoli, chyba że organ prowadzący ustali 

większą ich liczbę. 
 

W przypadku, gdy do danego przedszkola wpłynie 

więcej wniosków, niż jest wolnych miejsc, będzie 

przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne, 

obejmujące maksymalnie trzy etapy, w zależności od 

potrzeb.  
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Publiczne przedszkola 

 

W pierwszej kolejności przedszkole przyjmie dzieci  

z obszaru danej gminy. 

 

Przepisy art. 14 ust. 3, 3b, 4 i 4b ustawy o systemie 

oświaty nakładają na organ prowadzący obowiązek 

zapewnienia miejsca wychowania przedszkolnego dla 

każdego dziecka 5-letniego (od dnia 1 września 2015 

– 4-letniego i od dnia 1 września 2017 r. -3-letniego).  
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Publiczne przedszkola 
 

 

Gdy liczba kandydatów z gminy przekroczy liczbę 

wolnych miejsc, w drugim etapie rekrutacji 

przedszkole uwzględni kryteria z grupy I, 

uwzględniające potrzeby osób znajdujących się w 

trudnej sytuacji rodzinnej, finansowej lub zdrowotnej.  

 

W razie stwierdzenia, że liczba dzieci z rodzin 

wymagających szczególnej opieki Państwa, 

znajdujących się w podobnej sytuacji, przewyższa 

liczbę miejsc w przedszkolu, w ostatnim etapie 

rekrutacji będą brane pod uwagę kryteria z grupy II, 

uwzględniające potrzeby rodziny i społeczności 

lokalnej. 
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Publiczne przedszkola 
 

Przedszkola, które po przyjęciu dzieci z terenu gminy nadal 

będą dysponowały wolnymi miejscami, będą mogły przyjąć 

dzieci z innych gmin, na wniosek ich rodziców, stosując wobec 

kandydatów spoza gminy w razie potrzeby kryteria 

uwzględniające potrzeby osób znajdujących się w trudnej 

sytuacji rodzinnej, finansowej lub zdrowotnej i w dalszej 

kolejności - uwzględniające potrzeby rodziny i społeczności 

lokalnej. 

 

Powyższe zasady będą miały także zastosowanie do rekrutacji 

do publicznego przedszkola integracyjnego oraz oddziału 

integracyjnego w publicznym przedszkolu ogólnodostępnym 

tych dzieci, które nie posiadają orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego. Legitymowanie się takim orzeczeniem 

daje pierwszeństwo przyjęcia do oddziału lub przedszkola 

integracyjnego. 
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Publiczne szkoły podstawowe i gimnazja 
 

 

Do szkoły z wyznaczonym obwodem, dzieci 

zamieszkałe w obwodzie tej szkoły przyjmuje się  

z urzędu 

 

Przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego w 

obwodzie szkoły dokonuje się na podstawie 

zgłoszenia rodzica 
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Publiczne szkoły podstawowe i gimnazja 
 

 

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły 

przyjmuje się w przypadku wolnych miejsc w danej 

szkole na wniosek rodziców 

 

W pierwszej kolejności na wniosek rodziców do 

gimnazjum przyjmowani są laureaci konkursów 

przedmiotowych 

 

Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zamieszkałych 

poza obwodem szkoły może składać się z dwóch 

etapów 
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Publiczne szkoły podstawowe i gimnazja 
 

W pierwszym etapie rekrutacji będą brane pod 

uwagę kryteria z grupy II, czyli przesłanki sprzyjające 

wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny, określone 

przez organ prowadzący szkołę. 

 

Gdy zaś na tym etapie kandydaci uzyskają 

równorzędne wyniki lub po zakończeniu tego etapu i 

przyjęciu osób, które spełniły choćby jedno z 

kryteriów z tej grupy, szkoła będzie dysponowała 

wolnymi miejscami, w drugim i ostatnim etapie będą 

brane pod uwagę kryteria zabezpieczające potrzeby 

osób, które z przyczyn losowych mają trudną 

sytuację rodzinną, finansową i zdrowotną, a dla 

których wolne miejsca są zagwarantowane w 

szkołach obwodowych. 
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Publiczne szkoły ponadgimnazjalne 
 

W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci i finaliści 

olimpiad i laureaci konkursów przedmiotowych 
 

Postępowanie rekrutacyjne może składać się z czterech 

etapów: 
 

I etap Posiadanie świadectwa gimnazjum 

Posiadanie zaświadczenia lekarskiego (szkoły zawodowe) 
 

II etap Kryteria uwzględniające indywidualne zdolności 

kandydatów, ich predyspozycje i zainteresowania 
 

III etap Problemy zdrowotne, ograniczające możliwość wyboru 

kierunku kształcenia 
 

IV etap Kryterium uwzględniające potrzeby osób mających 

trudniejszą sytuację rodzinną, finansową lub zdrowotną 
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Publiczne szkoły policealne  
 

Pewne odmienności nadal będą obowiązywały w 

odniesieniu do publicznych szkół policealnych dla 

młodzieży.  
 

U.s.o. po nowelizacji ma przewidywać dwuetapową, 

uproszczoną procedurę rekrutacyjną.  
 

W pierwszym etapie kandydat, który legitymuje się 

średnim wykształceniem oraz zaświadczeniem 

lekarskim zawierającym orzeczenie o braku 

przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu, będzie oceniany z punktu widzenia 

spełnienia przesłanek z pierwszej grupy ogólnych 

kryteriów, dotyczących osób, które z przyczyn 

losowych mają trudniejszą sytuację rodzinną, 

finansową, zdrowotną.  
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Rekrutacja do publicznych szkół  policealnych  
 

 

W drugim etapie rekrutacji będzie brana pod uwagę 

tylko kolejność zgłoszeń, gdyby okazało się, że z 

pierwszego etapu rekrutacji wyłoniono większą 

liczbę kandydatów znajdujących się w tej samej 

sytuacji, niż jest wolnych miejsc.  

 

Rozwiązanie takie jest dopuszczalne z uwagi na 

okoliczność, że w szkołach policealnych zazwyczaj 

uczniowie nie realizują już obowiązku nauki. 
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Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty przewiduje 

odrębne, szczegółowe zasady rekrutacji do publicznych 

 

 szkół sportowych 

 szkół mistrzostwa sportowego 

 szkół dwujęzycznych 

 oddziałów międzynarodowych 

 szkół dla dorosłych 

 szkół i placówek artystycznych 

 placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w 

okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 

zamieszkania 

oraz na zajęcia zorganizowane w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe 
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Projektowany przebieg postępowania  

rekrutacyjnego 
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Przebieg postępowania rekrutacyjnego 
 

I etap 
 

Złożenie wniosku przez rodzica kandydata albo 

kandydata pełnoletniego do dyrektora wybranego 

przedszkola albo szkoły.  

 

W toku rekrutacji do przedszkoli, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych wnioski nie mogą być złożone 

więcej niż do trzech jednostek oświatowych.  

 

W projekcie ustawy została określona zawartość 

wniosku składanego na potrzeby rekrutacji do 

przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego, szkół i placówek 
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Przebieg postępowania rekrutacyjnego 
 

 

1I etap 
 

W przypadku, gdy wnioski złoży więcej kandydatów 

niż miejsc, którymi dysponuje dana jednostka, 

przeprowadzane będzie postępowanie rekrutacyjne. 

 

Postępowanie to będzie przeprowadzane przez 

komisję rekrutacyjną powołaną  przez dyrektora tej 

jednostki.  
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Przebieg postępowania rekrutacyjnego 
 

III etap 
 

Pełnoletni kandydat, który nie został przyjęty do danej szkoły 

lub placówki lub rodzice niepełnoletniego kandydata, który nie 

został przyjęty do danego przedszkola, innej formy wychowania 

przedszkolnego, szkoły lub placówki, będzie mógł wystąpić do 

komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata do danej jednostki systemu 

oświaty.  
 

Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rodzicowi kandydata 

lub pełnoletniemu kandydatowi, który nie został przyjęty do 

danej jednostki będzie przysługiwało odwołanie do jej 

dyrektora.  
 

Rozstrzygniecie dyrektora będzie mogło być zaskarżone do 

sądu administracyjnego 
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Przebieg postępowania rekrutacyjnego 

 

W projekcie przewiduje się również możliwość 

przeprowadzenia postępowania uzupełniającego, w 

przypadku gdy po przeprowadzeniu rekrutacji 

publiczne przedszkole, publiczna inna forma 

wychowania przedszkolnego, szkoła lub placówka, 

podmiot dysponuje jeszcze wolnymi miejscami 

 

Przepisy projektu ustawy regulują również okres 

przechowywania dokumentacji powstałej w toku 

procedury rekrutacyjnej.  
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Inne projektowane zmiany w ustawie o systemie 

oświaty 

 

W art. 3 pkt 10 u.s.o. doprecyzowaniu ulegnie 

określenie pojęcia „rodzic", poprzez wskazanie, że 

oprócz rodziców i opiekunów prawnych dziecka, 

obejmie ono także osoby (podmioty) sprawujące 

zastępczą pieczę nad dzieckiem, czyli rodzinę 

zastępczą, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, 

kierującego placówką opiekuńczo-wychowawczą, 

regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną lub 

interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym 
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Inne projektowane zmiany w ustawie o systemie oświaty 
 

Zakaz powierzania wykonywania zadań oświatowych 

osobom prawnym utworzonym przez jednostki 

samorządu terytorialnego 
 

Proponuje się wprowadzenie zakazu powierzania lub 

przekazywania wykonywania zadań oświatowych 

osobie prawnej utworzonej przez jednostkę 

samorządu terytorialnego lub osobie prawnej, w 

której ta jednostka ma udziały.  

W przypadku powierzenia wykonywania zadań 

oświatowych związkowi międzygminnemu lub 

związkowi powiatów stosowane muszą być przepisy 

dotyczące prowadzenia szkół publicznych przez 

jednostki samorządu terytorialnego, w tym ustawa 

Karta Nauczyciela. 
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Inne projektowane zmiany w ustawie o systemie oświaty 
 

Umożliwienie zatrudniania w przedszkolach i innych 

formach wychowania przedszkolnego osób 

posiadających przygotowanie specjalistyczne do 

prowadzenia danych zajęć, lecz nieposiadających 

przygotowania pedagogicznego, za zgodą kuratora 

oświaty 
 

Zatrudnianie osób niebędących nauczycielami w 

przedszkolach i innych formach  wychowania 

przedszkolnego będzie dokonywane na tych samych 

zasadach, które obowiązują w stosunku do osób 

posiadających przygotowanie specjalistyczne do 

prowadzenia danych zajęć, lecz nieposiadających 

przygotowania pedagogicznego, zatrudnianych w 

szkołach. 
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Inne projektowane zmiany w ustawie o systemie oświaty 
 

 

Umożliwienie zatrudniania w szkołach podstawowych osób, 

posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska 

nauczyciela co najmniej w szkole podstawowej, w celu wsparcia 

nauczyciela prowadzącego obowiązkowe zajęcia edukacyjne lub 

prowadzącego opiekę świetlicową  
 

Osoba taka będzie zatrudniana na zasadach określonych w 

Kodeksie pracy, z tym że będzie musiała spełniać warunki, 

dotyczące wymogu nietoczenia się przeciwko niej 

postępowania karnego lub dyscyplinarnego, lub postępowania o 

ubezwłasnowolnienie, a także niekaralności za przestępstwo 

popełnione umyślnie.  
 

Wynagrodzenie takiej osoby będzie nie wyższe niż 

przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego 
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Inne projektowane zmiany w ustawie o systemie oświaty 

 

Obowiązek przekazywania informacji dotyczących 

dzieci nieprzyjętych w danym roku do przedszkola 

lub innej formy wychowania przedszkolnego 

 

Dyrektorzy przedszkoli będą zobowiązani do 

zgłaszania wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi 

miasta) i przekazywania mu informacji na temat 

dzieci nieprzyjętych w danym roku szkolnym do 

przedszkola 
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Informacje te będą obejmowały następujące dane: 

 

1)  imię i nazwisko dziecka 

2)  datę urodzenia dziecka 

3)  numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL 

- serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

4)  imiona i nazwiska rodziców 

5)  adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka 
 

Dane te będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w 

którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego. Będą 

wykorzystywane w związku z rozpatrywaniem odwołań 

złożonych przez rodziców. 
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Inne projektowane zmiany w ustawie o systemie oświaty 
 

Uzupełnienie przepisów w zakresie zwrotu kosztów 

przejazdu opiekuna dziecka 

 

Zgodnie z projektowaną zmianą przepisu art. 17  

ust. 3 pkt l ustawy o systemie oświaty obowiązkiem 

gminy będzie również zwrot kosztów przejazdu 

środkami komunikacji publicznej opiekuna dziecka 

do czasu ukończenia przez dziecko siódmego roku 

życia w sytuacji, gdy droga dziecka z domu do szkoły 

przekroczy odległość 3 km.  
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Inne projektowane zmiany w ustawie o systemie oświaty 
 

 

Zakaz oferowania, obiecywania lub udzielania 

jakichkolwiek korzyści szkołom lub nauczycielom  

w związku z dokonywaniem wyboru podręczników 

 

Podmioty będące wydawcami podręczników lub 

dokonujące obrotu podręcznikami nie będą mogli 

oferować, obiecywać ani udzielać szkołom  

i nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób 

pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie 

wyboru określonego podręcznika lub dostarczenie 

dowodów, że doszło do jego nabycia 
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Inne projektowane zmiany w ustawie o systemie oświaty 
 

Doprecyzowanie kwestii funkcjonowania świetlicy  

w szkole 
 

W szkołach podstawowych oraz szkołach prowadzących 

kształcenie specjalne, na wniosek rodziców szkoła będzie miała 

tak jak dotychczas obowiązek zapewnić uczniom opiekę 

świetlicową, która organizowana będzie systematycznie, w 

ciągu całego dnia, odpowiednio do potrzeb uczniów, na 

podstawie wniosku złożonego przez rodziców.  

 

W innych przypadkach, uzasadnionych np. koniecznością pobytu 

uczniów w szkole ze względu na organizację dojazdu do szkoły 

lub innymi okolicznościami, szkoła będzie miała także 

obowiązek zorganizowania zajęć opieki świetlicowej. 
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Inne projektowane zmiany w ustawie o systemie oświaty 
 

Zmiana zasad dotyczących przyjmowania do szkół 

uczniów przybywających z zagranicy 

 

Osoby przybywające do polskiego systemu oświaty z 

zagranicy, niezależnie od posiadanego obywatelstwa 

będą przyjmowane do publicznych przedszkoli i klas  

pierwszych szkół podstawowych na warunkach i w 

trybie określonych w Rozdziale 2a projektu zmiany 

ustawy o systemie oświaty. 
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Inne projektowane zmiany w ustawie o systemie oświaty 
 

W przypadku klas II-VI publicznych szkół podstawowych oraz 

do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i 

placówek dyrektor będzie kwalifikował ucznia do odpowiedniej 

klasy lub na odpowiedni semestr na podstawie:  
 

a) świadectwa lub innego dokumentu stwierdzającego 

ukończenie za granicą szkoły lub kolejnego etapu edukacji, 

uznanego, zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędne 

polskiemu świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły 

publicznej lub świadectwu dojrzałości, lub  
 

b) świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego 

przez szkołę za granicą, potwierdzającego uczęszczanie przez 

ucznia do szkoły za granicą i wskazującego klasę lub etap 

edukacji, który uczeń ukończył w szkole za granicą, oraz 

dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki szkolnej ucznia 
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Inne projektowane zmiany w ustawie o systemie oświaty 
 

Jeżeli na podstawie wyżej wymienionych dokumentów nie 

będzie możliwe ustalenie sumy lat nauki szkolnej ucznia, rodzic 

lub opiekun ucznia albo pełnoletni uczeń złożą pisemne 

oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej ucznia.  

 

Jeżeli uczeń nie będzie mógł przedłożyć wymienionych 

dokumentów, zostanie przyjęty i zakwalifikowany do 

odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr na podstawie 

rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę kwalifikacyjną 

przeprowadzi dyrektor publicznej szkoły lub placówki z 

udziałem, w razie potrzeby, nauczyciela lub nauczycieli.  

 

Przyjęcie do szkoły osoby, która uczęszczała do szkoły za 

granicą, następuje o ile szkoła po zakończeniu postępowania 

rekrutacyjnego dysponuje wolnymi miejscami.  

106 



Wejście w życie przepisów tzw. ustawy rekrutacyjnej 
 

 

Proponuje się stopniowe wprowadzanie rozwiązań 

dotyczących rekrutacji.  

 

Zasadnicza część przepisów w tym zakresie będzie 

miała zastosowanie do rekrutacji na rok szkolny 

2016/2017.  

 

Zasady przyjmowania do szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok 

szkolny 2014/2015 i 2015/2016 zostaną określone w 

przepisach przejściowych. 
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Wejście w życie przepisów tzw. ustawy rekrutacyjnej 
 

 

Rekrutacja do przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 będzie  

przeprowadzana w oparciu o kryteria określone w 

ustawie rekrutacyjnej, przy czym terminy 

postępowania rekrutacyjnego, terminy składania 

dokumentów oraz terminy postępowania 

uzupełniającego określa dyrektor, przedszkola lub 

osoba prowadząca inną formę wychowania 

przedszkolnego w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym. 
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Na podstawie upoważnienia ustawowego, w związku z 

rekrutacją do przedszkoli i szkół zostaną wydane dwa 

rozporządzenia wykonawcze: 
 

 rozporządzenie MEN w sprawie warunków przechodzenia 

ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły 

 

 rozporządzenie MEN w sprawie przeliczania na punkty 

poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych, sposobu ustalania 

punktacji w przypadku osób zwolnionych odpowiednio  ze 

sprawdzianu lub egzaminu przeprowadzanego w ostatnim 

roku nauki w szkole, szczegółowego trybu i terminu 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postepowania uzupełniającego, a także terminów składania 

dokumentów oraz składu i szczegółowych zadań komisji 

rekrutacyjnej 
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Projektowane zmiany w ustawie  

Karta Nauczyciela 
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24 września 2013 r. do konsultacji społecznych 

skierowany został projekt ustawy o zmianie 

ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych 

innych ustaw 

 

Przewidywana data wejścia w życie zmian do 

KN – 1 stycznia 2014 r. (z wyjątkami) 
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Wynagrodzenie nauczycieli 

 

Proponuje się zastąpienie średnich wynagrodzeń 

nauczycieli wskaźnikami kalkulacyjnymi środków 

ogółem przeznaczonych na wynagrodzenia 

nauczycieli: 

 

 nauczyciela stażysty - 100 proc. kwoty bazowej 

 nauczyciela kontraktowego - 111 proc. kwoty bazowej 

 nauczyciela mianowanego - 144 proc. kwoty bazowej 

 nauczyciela dyplomowanego - 184 proc. kwoty bazowej 
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Wynagrodzenie nauczycieli 

 

Projektowane rozwiązanie nie wpłynie na zmianę 

łącznej wysokości środków, które jednostki 

samorządu terytorialnego w dalszym ciągu będą 

wydatkować na wynagrodzenia nauczycieli.  

 

Rozliczanie tych środków będzie jednak 

dokonywane łącznie na wszystkich stopniach 

awansu zawodowego, a nie jak dotychczas 

oddzielnie na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego.  
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Zniesienie niektórych uprawnień socjalnych 

 

Proponuje się zniesienie - przy zachowaniu zasady ochrony 

praw nabytych - niektórych uprawnień socjalnych nauczycieli, 

tj.: 
 

 dodatku mieszkaniowego 

 zasiłku na zagospodarowanie 

 prawa do lokalu mieszkalnego 

 prawa do osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego 

 prawa do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych  

i użytkowanych przez szkoły 

 

Nauczyciele, którzy do wejścia w życie ustawy spełnią warunki 

otrzymania jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie, 

zachowają prawo do tego zasiłku 
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Dodatek wiejski 

 

Zmianie ulegnie sposób określania wysokości tzw. 

dodatku wiejskiego.  

 

Stała wysokość określona ustawowo i uzależniona 

od posiadanego stopnia awansu zawodowego 

 

Będzie on uwzględniany w rozliczaniu środków 

wydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli. 
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Urlop wypoczynkowy nauczycieli 

Proponuje się doprecyzowanie przepisów 

regulujących: 
 

 wymiar i termin udzielania urlopu 

wypoczynkowego: 

 nauczycielom szkół feryjnych  

 nauczycielom, którzy w ramach jednego stosunku 

pracy realizują obowiązki nauczyciela szkoły 

feryjnej oraz szkoły nieferyjnej (np. przedszkola) 

 

  sposób udzielania urlopu dla poratowania zdrowia 
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Urlop wypoczynkowy nauczycieli 

Urlop wypoczynkowy nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach feryjnych będzie określony w wymiarze  

47 dni roboczych w roku 
 

W ramach ustalonego wymiaru urlopu 

wypoczynkowego nauczyciel będzie miał prawo do 

nieprzerwanego wypoczynku w wymiarze co 

najmniej 28 dni kalendarzowych, a w przypadku 

dyrektora szkoły 14 dni kalendarzowych 

 

Ustawa będzie również określała (w odrębny sposób) 

wymiar urlopu nauczyciela podejmującego pracę po 

raz pierwszy - będzie to urlop w wymiarze 30 dni w 

roku 
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Urlop wypoczynkowy nauczycieli 

Pozostałe dni robocze przypadające, w zależności od 

planu urlopów w szkole, w okresach ferii zimowych i 

letnich (wakacji), przerw świątecznych lub 

pozostałych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych nauczyciele będą wykorzystywać na 

realizację zadań statutowych szkoły oraz 

doskonalenie zawodowe, zgodnie z poleceniem 

dyrektora 
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Urlop dla poratowania zdrowia 

Urlop dla poratowania zdrowia będzie udzielany 

nauczycielowi w celu przeprowadzenia zaleconego 

leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby 

zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki 

środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy 

mogą odgrywać istotną rolę.  

Urlop zdrowotny będzie mógł być udzielany również 

na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację 

uzdrowiskową 
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Urlop dla poratowania zdrowia 

Wydłużeniu ulegnie okres pracy w szkole, po którym 

będzie można skorzystać z urlopu dla poratowania 

zdrowia, z 7 do 20 lat.  

Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w 

okresie całego zatrudnienia zostanie skrócony  

z 3 lat do 1 roku.  

W przypadku wykorzystywania tego urlopu w 

częściach, kolejnego urlopu będzie można udzielić 

nauczycielowi nie wcześniej niż po przepracowaniu w 

szkole 3 lat od dnia zakończenia poprzedniego urlopu 

dla poratowania zdrowia. 
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Czas pracy nauczyciela 

 

Proponuje się doprecyzowanie przepisów 

dotyczących obowiązku rejestrowania zajęć i 

czynności realizowanych w ramach czasu pracy 

nauczyciela poprzez uwzględnienie rejestrowania 

najistotniejszych czynności takich jak:  
 

 doskonalenie zawodowe nauczycieli 

 praca zespołowa nauczycieli  

 kontakt nauczyciela z rodzicami uczniów szkoły 
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Zwiększenie roli rodziców uczniów w podejmowaniu decyzji 

dotyczących istotnych spraw szkoły 

 

Proponuje się, by przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela 

dyrektor szkoły zasięgał opinii rady rodziców.  

 

Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły, organ 

prowadzący szkołę będzie uwzględniał opinię rady szkoły. W 

szkołach, w których nie została utworzona rada szkoły - istotna 

będzie opinia rady rodziców. 

 

Zwiększy się również udział rodziców w procedurze nadawania 

stopni awansu zawodowego nauczycielom, a przedstawiciel rady 

rodziców będzie miał możliwość brania udziału w pracach 

komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w charakterze 

obserwatora. 
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Zmiany w procedurze awansu zawodowego 

 

Organem właściwym do nadania nauczycielowi mianowanemu 

stopnia nauczyciela dyplomowanego będzie organ prowadzący 

szkołę, z zastrzeżeniem szkolnictwa artystycznego 

 

Organem wyższego stopnia, w sprawach dotyczących nadania 

stopnia nauczyciela dyplomowanego, będzie organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny 

 

Zmienią się przepisy dotyczące składu komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela 

mianowanego i komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

dyplomowanego 
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Zmiany w procedurze awansu zawodowego 

 

Skrócenie ścieżki awansu zawodowego dla nauczycieli 

posiadających staż pracy w innych formach wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. 

 

Proponuje się, aby osoby posiadające co najmniej trzyletni okres 

pracy w innych formach wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego, o ile do zakresu ich 

obowiązków należało prowadzenie zajęć bezpośrednio z dziećmi 

i w tym okresie nie były zatrudnione w szkole, oraz posiadające 

znaczący dorobek zawodowy - z dniem nawiązania stosunku 

pracy w szkole będą uzyskiwały stopień nauczyciela 

kontraktowego. 
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Zmiany w procedurze awansu zawodowego 

 

Nauczyciele kontraktowi z co najmniej pięcioletnim okresem 

pracy w innych formach wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, prowadzący 

zajęcia bezpośrednio z dziećmi (i na ich rzecz) i nie zatrudnieni 

w tym okresie w szkole oraz posiadający znaczący dorobek 

zawodowy - po nawiązaniu stosunku pracy w szkole mogliby 

wystąpić z wnioskiem o podjęcie postępowania egzaminacyjnego 

na stopień nauczyciela mianowanego 
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Postępowanie dyscyplinarne dla nauczycieli 

 

Postępowanie dyscyplinarne nauczycieli będzie prowadzone 

przez organy prowadzące 
 

Organem odwoławczym od orzeczeń komisji dyscyplinarnych  

I instancji będzie wojewoda 
 

Wprowadzony zostanie centralny rejestr orzeczeń 

dyscyplinarnych 

 

Na wszystkich nauczycieli, bez względu na wymiar i miejsce 

zatrudnienia, zostaną rozszerzone przepisy o odpowiedzialności 

dyscyplinarnej oraz wymogach nawiązania stosunku pracy i 

wygaśnięcia stosunku pracy dotyczących niekaralności za 

przestępstwo popełnione umyślnie oraz nietoczenia się 

postępowania karnego lub dyscyplinarnego 
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Inne zmiany 
 

Ułatwienia finansowania dodatkowych zajęć 

realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów 

i programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich 
 

Doprecyzowania sposobu finansowania jednorazowej 

gratyfikacji wypłacanej osobom, którym nadano tytuł 

honorowy profesora oświaty 
 

Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela przewiduje 

zmiany dotyczące zasad udzielania nauczycielom 

urlopów wychowawczych (art. 67a-67c) 
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W 2014 r. bez podwyżek ZFŚS dla nauczycieli 

 

Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w 

związku z realizacją ustawy budżetowej (tzw. ustawę 

okołobudżetową).  
 

Przewiduje ona w 2014 r. m.in.: 

  utrzymanie odpisu na zakładowy fundusz socjalny 

dla nauczycieli na poziomie określonym w 2012 r. 

tj. 2.618,10 zł 
 

 utrzymanie wysokości środków na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli na poziomie od 0,5 proc.  

do 1 proc. planowanych rocznych środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli 
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Urlopy związane z rodzicielstwem  

 w świetle nowych regulacji  
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Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 675), która 

weszła w życie 17 czerwca 2013 r. wprowadziła: 
 

 zmianę dotyczącą wymiaru urlopu macierzyńskiego, jaki 

można wykorzystać przed przewidywaną datą porodu 

 zmiany w przepisach dotyczących dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego 

 nową instytucję, tj. urlop rodzicielski 

 

Obowiązujące rozwiązania prawne zawarte w Kodeksie pracy 

dotyczące urlopu macierzyńskiego (poza jedną ww. zmianą), 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

ojcowskiego pozostały bez zmian. 
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Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - 

Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 675) umożliwia sprawowanie 

opieki nad małym dzieckiem w okresie pierwszego 

roku jego życia, poprzez umożliwienie pracownicy-

matce dziecka i pracownikowi-ojcu dziecka 

korzystania z urlopu macierzyńskiego i dodatkowego 

urlopu macierzyńskiego oraz z nowej instytucji 

urlopu rodzicielskiego.  
 

Łączny wymiar tych urlopów wynosi 52 tygodnie, w 

przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym 

porodzie, natomiast w przypadku porodów mnogich 

wymiar ten wynosi od 65 do 71 tygodni, w zależności 

od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. 
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art. 180 § 1-3 Kodeksu pracy 
 

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:  

 

 20 tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy 

jednym porodzie,  

 31 tygodni, w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy 

jednym porodzie,  

 33 tygodni, w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym 

porodzie,  

 35 tygodni, w przypadku urodzenia czworga dzieci przy 

jednym porodzie   

 37 tygodni, w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci 

przy jednym porodzie.  
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Wymiar urlopu macierzyńskiego, jaki można wykorzystać 

przed przewidywaną datą porodu 

 

art. 180 § 3 kodeksu pracy: 

 

Nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego 

może przypadać przed przewidywaną datą porodu 
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Dodatkowy urlop macierzyński 
 

art. 182 (1) kodeksu pracy 
 

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu 

macierzyńskiego pracownik ma prawo do 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze: 

1) do 6 tygodni - w przypadku urodzenia jednego 

dziecka przy jednym porodzie  

2) do 8 tygodni - w przypadku porodu mnogiego 
 

Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany 

jednorazowo albo w dwóch częściach przypadających 

bezpośrednio jedna po drugiej - w wymiarze tygodnia 

lub jego wielokrotności. 
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Dodatkowy urlop macierzyński 
 

art. 182 (1) kodeksu pracy 
 

Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na 

pisemny wniosek pracownika, składany w terminie 

nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem 

korzystania z tego urlopu; pracodawca jest 

obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. 
 

We wniosku o udzielenie dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego określa się termin zakończenia 

urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek 

dotyczy drugiej części dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego - termin zakończenia pierwszej 

części tego urlopu oraz okres dotychczas 

wykorzystanego urlopu. 
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Dodatkowy urlop macierzyński 
 

art. 182 (1) kodeksu pracy 
 

Pracownik może łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy 

udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa 

pełnego wymiaru czasu pracy; w takim przypadku dodatkowego 

urlopu macierzyńskiego udziela się na pozostałą część wymiaru 

czasu pracy. 

Podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, 

składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed 

rozpoczęciem wykonywania pracy, w którym pracownik 

wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres, przez który zamierza 

łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z 

wykonywaniem pracy. Pracodawca uwzględnia wniosek 

pracownika, 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 na piśmie. 
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art. 183(1) kodeksu pracy 

 

Przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego i urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego tydzień urlopu 

odpowiada 7 dniom kalendarzowym. 

 

Jeżeli pracownica nie korzysta z urlopu 

macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, 

pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień 

porodu. 
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Urlop rodzicielski 
 

art. 183(1a) kodeksu pracy 
 

Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego w pełnym wymiarze pracownik ma prawo do 

urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni - niezależnie 

od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. 

 

Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż 

w trzech częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 

tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej - w 

wymiarze wielokrotności tygodnia. 

 

Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje 

rodzice dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu nie 

może przekraczać wymiaru 26 tygodni. 
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Urlop rodzicielski 
 

art. 183(1a) kodeksu pracy 
 

Urlopu rodzicielskiego udziela się na pisemny wniosek 

pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed 

rozpoczęciem korzystania z tego urlopu; pracodawca jest 

obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. 
 

We wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego określa się 

termin zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a w 

przypadku gdy wniosek dotyczy kolejnej części urlopu 

rodzicielskiego - termin zakończenia poprzedniej części tego 

urlopu oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu.  
 

Pracownik składający wniosek dołącza do wniosku pisemne 

oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu przez okres 

wskazany we wniosku przez drugiego z rodziców dziecka albo o 

okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać 

z tego urlopu w okresie objętym wnioskiem. 
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Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego 

oraz urlopu rodzicielskiego 
 

art. 179(1) kodeksu pracy 
 

Pracownica, nie później niż 14 dni po porodzie, może 

złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, 

bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym 

wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu 

rodzicielskiego w pełnym wymiarze  
 

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek 

pracownicy.  
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Rezygnacja z dodatkowego urlopu macierzyńskiego 

 

Art. 179(2) kodeksu pracy 
 

W przypadku, o którym mowa w art. 179(1), pracownica może 

zrezygnować z korzystania z dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego w całości lub w części i powrócić do pracy. 

 

Pracownica składa pracodawcy pisemny wniosek w sprawie 

rezygnacji z korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego 

w całości lub w części, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed 

przystąpieniem do pracy; pracodawca jest obowiązany 

uwzględnić wniosek pracownicy. 
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Wniosek pracownika-ojca o udzielenie dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego 

 

Art. 179(2) kodeksu pracy 

 

W przypadku rezygnacji matki z dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, pracownik-ojciec wychowujący dziecko może 

złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego w całości lub w części, w terminie nie krótszym 

niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z dodatkowego 

urlopu macierzyńskiego albo z części takiego urlopu 

 

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika-

ojca wychowującego dziecko. 
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Rezygnacja matki z urlopu rodzicielskiego 

 

Art. 179(3) kodeksu pracy 

 

W przypadku, o którym mowa w art. 179(1), pracownica może 

zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości 

lub w części i powrócić do pracy. 

 

Pracownica składa pracodawcy pisemny wniosek w sprawie 

rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości lub w 

części, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed 

przystąpieniem do pracy; pracodawca jest obowiązany 

uwzględnić wniosek pracownicy. 
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Wniosek pracownika-ojca o udzielenie urlopu rodzicielskiego 

 

art. 179(3) kodeksu pracy 
 

W przypadku rezygnacji matki dziecka z urlopu 

rodzicielskiego, pracownik-ojciec wychowujący 

dziecko może złożyć pisemny wniosek o udzielenie 

mu urlopu rodzicielskiego w całości lub w części, w 

terminie nie krótszym niż 14 dni przed 

rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego 

albo z części takiego urlopu. 
 

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek 

pracownika-ojca wychowującego dziecko. 
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 Rezygnacja  pracownika-ojca z korzystania z części 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo z części urlopu 

rodzicielskiego 

 

art. 179(4) kodeksu pracy 

 

Pracownik-ojciec wychowujący dziecko może 

zrezygnować z korzystania z części dodatkowego 

urlopu macierzyńskiego albo z części urlopu 

rodzicielskiego, udzielonych zgodnie z art. 179(2) § 3 

albo z art. 179(3) § 3 k.p. 
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Zasiłek macierzyński 

 

art. 184 kodeksu pracy 

 

Za czas urlopu macierzyńskiego, dodatkowego 

urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz 

urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek 

macierzyński na zasadach i warunkach określonych 

odrębnymi przepisami. 
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Zasiłek macierzyński 

Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami 

Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi: 

a) 60% podstawy wymiaru zasiłku, przy zasiłku macierzyńskim 

w okresie odpowiadającym okresowi urlopu 

macierzyńskiego i urlopu dodatkowego na poziomie 100% 

podstawy wymiaru, albo 

b) 80% podstawy wymiaru zasiłku w przypadku ubezpieczonej, 

która wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres 

odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego w pełnym wymiarze oraz za okres 

odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym 

wymiarze, złoży w terminie wynikającym z art. 179(1) 

Kodeksu pracy. Zasiłek macierzyński za okres odpowiadający 

okresowi urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego w wyżej 

opisanym przypadku - będzie wynosił 80% podstawy 

wymiaru  
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Zasiłek macierzyński 

 

W przypadku ubezpieczonej lub ubezpieczonego, którzy z 

uwagi na wniosek, złożony w trybie art. 179(1) albo art. 182(4) 

Kodeksu pracy, pobierali zasiłek w wysokości 80% podstawy 

wymiaru zasiłku i którzy zrezygnowali z zasiłku 

macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub 

jego części lub zrezygnowali z zasiłku za okres odpowiadający 

okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, proponuje 

się wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego do 100% 

podstawy wymiaru zasiłku, pod warunkiem niepobrania 

zasiłków macierzyńskich za okres odpowiadający okresom tych 

urlopów, a więc nieskorzystania z tych urlopów przez drugiego 

z rodziców. 

148 



Zmiana art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela od 17 czerwca 2013 r 
 

 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, dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, odbywania ćwiczeń 

wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego - 

nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w 

wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni. Urlop uzupełniający w 

ciągu roku szkolnego przysługuje również dyrektorowi i 

wicedyrektorowi szkoły, którzy na polecenie lub za zgodą 

organu prowadzącego szkołę nie wykorzystali urlopu w czasie 

ferii szkolnych z powodu wykonywania zadań zleconych przez 

ten organ lub prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych 

remontów. 
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Zmiany w zakresie zasad udzielania urlopu 

wychowawczego 
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Urlop wychowawczy przed 17 czerwca 2013 r. 

 

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy miał 

prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 

lat w celu sprawowania osobistej opieki nad 

dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

przez nie 4. roku życia. Urlop mógł być 

wykorzystywany jednorazowo albo nie więcej niż w 

czterech częściach, na wniosek pracownika, który 

był wiążący dla pracodawcy. 
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Urlop wychowawczy w okresie od 17 czerwca 2013 r. 

do 30 września 2013 r. 

 

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma 

prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 

lat w celu sprawowania osobistej opieki nad 

dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez 

nie 5. roku życia.  

152 



Urlop wychowawczy od 1 października 2013 r. 
 

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy  

- Kodeks pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 1028) 

 

Konieczność nowelizacji przepisów Kodeksu pracy dotyczących 

urlopu wychowawczego związana była z: 

1) wejściem w życie dyrektywy Rady 2010/18/UE z dnia 8 

marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego 

porozumienia ramowego dotyczącego urlopu 

rodzicielskiego (Dz. Urz. UE L 68 z 18.3.2010, str. 13) 

 

1) orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 

dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie C-486/08 

Zentralbetriebsrat der LandeskrankenhäuserTirols 
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Urlop wychowawczy od 1 października 2013 r. 
 

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy  

- Kodeks pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 1028) przewiduje: 

 

 przyznanie każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka 

uprawnionych do urlopu wychowawczego - wyłącznego 

prawa do jednego miesiąca takiego urlopu z wymiaru 

urlopu wychowawczego wynoszącego maksymalnie 36 

miesięcy  

 

 przyjęcie zasady, zgodnie z którą skorzystanie przez rodzica 

lub opiekuna dziecka z urlopu wychowawczego w wymiarze 

co najmniej jednego miesiąca oznaczałoby skorzystanie 

przez pracownika z jego nieprzenoszalnej części urlopu 

wychowawczego  
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Urlop wychowawczy od 1 października 2013 r. 
 

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy  

- Kodeks pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 1028) przewiduje: 

 

 podwyższenie - z 3 do 4 miesięcy - wymiaru 

urlopu wychowawczego, który może być 

jednocześnie wykorzystywany przez oboje 

rodziców lub opiekunów dziecka  

 

 umożliwienie wykorzystywania urlopu 

wychowawczego w pięciu częściach  
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Urlop wychowawczy od 1 października 2013 r. 
 

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy  

- Kodeks pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 1028) przewiduje: 
 

 rezygnację z przepisu stanowiącego podstawę do 

proporcjonalnego obniżania wymiaru urlopu 

wypoczynkowego w przypadku, gdy w danym roku 

kalendarzowym po nabyciu przez pracownika prawa do 

urlopu wypoczynkowego korzysta on z urlopu 

wychowawczego, a następnie w tym samym roku powraca 

do pracy  

 

 przyjęcie zasady, zgodnie z którą bieg przedawnienia 

roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a 

rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu 

wychowawczego  
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Urlop wychowawczy od 1 października 2013 r. 
 

art. 186 § 1 i 2 kodeksu pracy 
 

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma 

prawo do urlopu wychowawczego w celu 

sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do 

sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się 

poprzednie okresy zatrudnienia. 
 

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi  

do 36 miesięcy (poprzednio do 3 lat) 
 

Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do 

ukończenia przez dziecko 5. roku życia (poprzednio 

do 4. roku życia) 
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Urlop wychowawczy od 1 października 2013 r. 

 

art. 186 § 3 kodeksu pracy 

 

Jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki 

pracownika, niezależnie od urlopu, o którym mowa 

w § 2, może być udzielony urlop wychowawczy w 

wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie 

dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku 

życia. 
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Urlop wychowawczy od 1 października 2013 r. 
 

art. 186 § 4 i 5 kodeksu pracy 

§ 4. Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka 

przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca 

urlopu wychowawczego z wymiaru urlopu 

określonego w § 2 i 3. Prawa tego nie można 

przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów 

dziecka. 

 

§ 5. Skorzystanie z urlopu wychowawczego w 

wymiarze co najmniej jednego miesiąca oznacza 

wykorzystanie przez rodzica lub opiekuna dziecka 

urlopu, o którym mowa w § 4. 
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Urlop wychowawczy od 1 października 2013 r. 
 

art. 186 § 6-8 kodeksu pracy 
 

§ 6. Rodzice lub opiekunowie dziecka mogą 

jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego 

przez okres nieprzekraczający 4 miesięcy 

(poprzednio 3 miesięcy) 
 

§ 7. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek 

pracownika. 
 

§ 8. Urlop wychowawczy może być wykorzystany 

najwyżej w 5 częściach (poprzednio 4 częściach) 
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Urlop wychowawczy od 1 października 2013 r. 
 

art. 186 § 9-10 kodeksu pracy 
 

§ 9. Rodzic dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w 

wymiarze do 36 miesięcy, jeżeli: 

1)   drugi rodzic dziecka nie żyje 

2) drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza 

rodzicielska 

3) drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej 

albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu. 

Przepisy § 1, § 2 zdanie drugie, § 3, 7 i 8 stosuje się. 

 

§ 10. Jeżeli dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna 

przysługuje mu urlop wychowawczy w wymiarze do 36 

miesięcy. Przepisy § 1, § 2 zdanie drugie, § 3, 7 i 8 stosuje się. 
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Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy 
 

Zmiana art. 155(2) § 2 kp: 
 

Art. 155(2).  § 1. Przepis art. 155(1) § 1 pkt 2 stosuje się 

odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u 

dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po 

trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie: 

1) urlopu bezpłatnego, 

2) urlopu wychowawczego, 

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form 

zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszkolenia 

wojskowego albo ćwiczeń wojskowych, 

4) tymczasowego aresztowania, 

5) odbywania kary pozbawienia wolności, 

6) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. 
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Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy 
 

Zmiana art. 155(2) § 2 kp: 
 

§ 2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3-6, przypada po 

nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku 

kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do 

pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega 

proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem 

tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu 

lub w wyższym wymiarze. 
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Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy 
 

W przypadku, gdy pracownik przebywa na urlopie 

wychowawczym  

 na przełomie lat kalendarzowych (np. od 1 

września 2013 r. do 31 marca 2014 r.) 

 od 1 stycznia 2013 r. 

i nieobecność trwa dłużej niż 1 miesiąc, wymiar 

urlopu wypoczynkowego obniża się proporcjonalnie 
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Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy 
 

W przypadku, gdy pracownik na początku roku 

pracował, potem udał się na urlop wychowawczy i 

powrócił z niego w tym samym roku kalendarzowym, 

urlop wychowawczy nie obniży mu wymiaru urlopu 

wypoczynkowego. 

 

Nowe zasady należy stosować, gdy pracownik 

powróci z urlopu wychowawczego 1 października 

2013 r. i później. 
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Urlop wypoczynkowy nie przedawni się podczas 

urlopu wychowawczego 
 

art. 293(1) kodeksu pracy 

 

Bieg przedawnienia roszczenia o urlop 

wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty 

ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu 

wychowawczego. 
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1 października 2013 r. weszło w życie: 

 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania urlopu 

wychowawczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1139) 
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