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Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. [Zadania] 
System oświaty zapewnia w szczególności:
 1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia 

się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do 
wieku i osiągniętego rozwoju;

 2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
 3) możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty;
 4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofi-

zycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-
pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

 5) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i mło-
dzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostoso-
waniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi 
i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

5a)  opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania 
zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania 
oraz zajęć rewalidacyjnych;

 6) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie re-
alizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły 
każdego typu w skróconym czasie;

 7) upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze 
kształcenie w szkołach wyższych;

 8) możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdoby-
wania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych;

 9) zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między 
poszczególnymi regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi 
i wiejskimi;

10) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania 
i opieki w szkołach i placówkach;
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11) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważone-
go rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali 
lokalnej, krajowej i globalnej;

12) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
13) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy;
13a) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu w życiu gospodarczym;
14) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
15) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie 

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecz-
nej i umiejętności spędzania czasu wolnego;

16) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz 
kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczaj-
nych.

Powiązania z  innymi pr zepisami:
 ● art. 70 Konst.

Zadania wymienione w komentowanym przepisie można w większej części uznać za 
rozwinięcie regulacji art. 70 Konst. Należy zwrócić uwagę choćby na treść pkt 1, który 
stanowi rozwinięcie zasady powszechnego prawa do nauki, wynikającego właśnie 
z art. 70 ust. 1 Konst. Zadaniem systemu oświaty jest zatem zarówno zapewnienie 
owego prawa, jak i przykładowo dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do 
możliwości psychofizycznych uczniów. Przepis ten jest próbą opisania zadań stojących 
przed systemem oświaty, podjętą z racji tego, że OświatU nie zawiera definicji pojęcia 
„system oświaty”. Ustawodawca zamiast definiować to pojęcie podjął jedynie próbę 
jego przybliżenia przez wskazanie zadań, jakie system ten ma za zadanie wykonać. 
Wykonanie tych zadań ciąży zarówno na państwie, jednostkach samorządu teryto-
rialnego, jak i poszczególnych jednostkach oświaty, których celem jest wypełnienie 
wskazanych w komentowanym przepisie celów. Wskazany katalog zadań systemu 
oświaty jest niezamknięty, przykładowy, na co wskazuje użyte przez ustawodawcę 
sformułowanie „w szczególności”. Niemniej wszystkie przepisy OświatU powinny 
być interpretowane ze szczególnym uwzględnieniem celów, którym mają służyć (de-
cyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 28.2.2008 r., SKO 
4701/9/08 OSS.2008.3.67). 

Art. 2. [Podmioty]
System oświaty obejmuje:
1) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz 

inne formy wychowania przedszkolnego;
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 2) szkoły: 
a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi 

i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, 
b) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami in-

tegracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, 
sportowe i mistrzostwa sportowego, 

c) ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddzia-
łami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa 
sportowego, rolnicze i leśne, 

d) artystyczne; 
 3) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, 

umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z róż-
nych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

3a)  placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz 
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie 
i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

3b)  placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zaintere-
sowań i uzdolnień artystycznych;

 4) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 
udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształ-
cenia i zawodu;

 5) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjal-
ne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci 
i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy 
i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których 
mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o któ-
rym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

 6) (uchylony)
 7) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania 

nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
 8) (uchylony)
 9)1 placówki doskonalenia nauczycieli; 
10) biblioteki pedagogiczne;
11) kolegia pracowników służb społecznych.

Powiązania z  innymi pr zepisami:
 ● Konst,

 ● art. 1, 14 ust. 3, art. 16 ust. 7, art. 30–35 OświatU.

1 Artykuł 2 pkt 9 w brzmieniu ustawy z 11.7.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1198), która wchodzi 
w życie 1.10.2016 r. 

Pawlikowska
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I. Struktura organizacyjna jednostek oświaty
1. W art. 1 OświatU ustawodawca określił cele i zadania, jakie realizować ma system 
oświaty, komentowany przepis określa natomiast strukturę organizacyjną, która ma 
zapewnić realizację tych celów. Wymienione jednostki funkcjonują zarówno w formie 
publicznej, jak i niepublicznej. Komentowany przepis wymienia jedynie jednostki 
wchodzące w skład systemu oświaty, którym w dalszych przepisach przypisano 
odpowiednie miejsce i zadania w systemie oświaty, tak aby wypełnić cele wskazane 
w Konst, preambule do OświatU oraz szczegółowo wymienione w art. 1 OświatU. 
W przepisie tym nie wskazano wszystkich instytucji funkcjonujących na podstawie 
OświatU, takich jak np. kurator oświaty, centralna komisja egzaminacyjna, okręgowa 
komisja egzaminacyjna. Wielu komentatorów wskazuje w związku z tym, że katalog 
jednostek oświaty wskazany w art. 2 jest niekompletny. Nic jednak bardziej mylnego. 
Zarówno art. 1, jak i art. 2 OświatU używają pojęcia „system oświaty” i wzajemnie się 
dopełniają. 

2. Artykuł 1 OświatU wymienia cele i zadania systemu oświaty, art. 2 zaś jednostki 
organizacyjne, które realizują te cele i zadania. Analizując przykładowo przepisy 
art. 30–35 OświatU, należy stwierdzić, że kurator oświaty powołany jest do sprawowa-
nia nadzoru pedagogicznego, który polega na kontroli realizacji zadań i celów oświa-
towych wskazanych w art. 1 OświatU, nie jest to zaś podmiot realizujący jakikolwiek 
cel czy zadanie wskazane w art. 1. Dlatego też ustawodawca celowo, zdaniem autora, 
nie wskazał kuratora oświaty jako jednostki organizacyjnej systemu oświaty, choć nie 
wyobrażamy sobie funkcjonowania całego systemu edukacji bez nadzoru pedagogicz-
nego. 

3. Wielu zarzuca, że OświatU jest „niesankcyjna”, niemniej analizując przepisy art. 1 i 2, 
należy stwierdzić, że ustawodawca stworzył cały system, aby wypełnić zapis preambuły: 
„Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przy-
gotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady 
solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”.

II. Katalog jednostek oświatowych
4. W systemie oświaty nie mogą funkcjonować inne jednostki oświatowe niż wskazane 
w komentowanym przepisie. Wskazane jednostki oświatowe można podzielić na kilka 
grup. Pierwszą z nich będą stanowiły jednostki, które realizują przede wszystkim zada-
nia związane z kształceniem, są to: 
1) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne 

formy wychowania przedszkolnego;
2) szkoły: podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne, artystyczne.

Drugą grupę stanowić będą placówki wspierające szeroko rozumiany proces kształcenia, 
które mają umożliwić dostosowanie procesu kształcenia do konkretnych potrzeb ucznia, 
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zapewnią pomoc psychologiczno-pedagogiczną, a także wsparcie w trudnych sytuacjach 
życiowych, tak aby umożliwić realizacje procesu kształcenia. Są to:
1) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające 

dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicz-
nej, a także pomagające uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;

2) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne 
ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci 
i młodzieży, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy 
i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa 
w art. 16 ust. 7 oraz art. 14 ust. 3 OświatU, realizację obowiązku szkolnego i obo-
wiązku nauki;

3) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki 
poza miejscem stałego zamieszkania.

Trzecią grupę jednostek oświatowych stanowią placówki, które zapewniają uczniom 
rozwijanie zainteresowań i zajęcia w czasie wolnym od nauki, a uczniom dorosłym pod-
noszenie kwalifikacji. Należą do nich:

1) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umoż-
liwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form 
wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

2) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki 
dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie 
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

3) placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań 
i uzdolnień artystycznych;

Czwartą grupę stanowią placówki, których zadanie polega na podnoszeniu kwalifikacji 
kadr oświaty i są to: 

1) zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli (od 1.10.2016 r. będą to 
tylko placówki doskonalenia nauczycieli – w związku ze ZmOświatU14);

2) biblioteki pedagogiczne;
3) kolegia pracowników służb społecznych.

Art. 2a. [Wspomaganie oświaty] 
1. System oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcer-
skie, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty 
i wychowania.
2. Organy administracji publicznej prowadzące szkoły i placówki współdziała-
ją z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w wykonywaniu zadań wymienionych 
w art. 1.
3. System oświaty mogą wspierać także jednostki organizacyjne Państwowej Stra-
ży Pożarnej oraz jednostki innych właściwych służb w działaniach służących pod-
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noszeniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym w zakresie ochrony przeciwpo-
żarowej.
4. Organy administracji publicznej, w tym organy prowadzące szkoły i placówki, 
współdziałają z podmiotami, o których mowa w ust. 3, w zapewnieniu właściwych 
warunków realizacji zadań wymienionych w ust. 3, w szczególności w prowadze-
niu zajęć edukacyjnych z zakresu podnoszenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, 
w tym bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Powiązania z  innymi pr zepisami:
 ● PrStow,

 ● art. 3 ust. 2 PożPubWolontU,

 ● FundU.

1. Poszukując legalnej definicji pojęcia „organizacja pozarządowa”, należy odwołać się 
przede wszystkim do art. 3 ust. 2 PożPubWolontU, zgodnie z którym organizacjami 
pozarządowymi są:
1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu FinPubU lub 

przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlo-
wego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi;

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku 
– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym 
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrze-
żeniem art. 3 ust. 4 PożPubWolontU.

Normatywną podstawę organizacji i funkcjonowania stowarzyszeń stanowi w szczegól-
ności PrStow, a fundacji – FundU.

Wydaje się, że w ust. 1 komentowanego artykułu ustawodawca nieprzypadkowo wy-
szczególnił organizacje harcerskie, dostrzegając ich pozytywną rolę w procesie wycho-
wawczym realizowanym przez szkoły lub placówki oświatowe.

2. Użyte w treści tego przepisu sformułowanie, że system oświaty wspierają organizacje 
pozarządowe, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświa-
ty i wychowania, jest na tyle pojemne znaczeniowo, że może się ono wyrażać w różnych 
formach uczestnictwa tych podmiotów w realizacji zadań oświatowych przewidzianych 
w poszczególnych przepisach OświatU, tj. przede wszystkim w możliwości zakładania 
i prowadzenia szkół i placówek publicznych lub niepublicznych przez te podmioty, czy 
też w możliwości uczestnictwa ich przedstawicieli w składzie gremiów powoływanych na 
podstawie OświatU (np. w Krajowej Radzie Oświatowej, w radach oświatowych działają-
cych przy organach stanowiących JST, w Radzie do spraw Szkolnictwa Artystycznego). 
Wspieranie systemu oświaty przez organizacje wymienione w komentowanym przepisie 
nie wyczerpuje się oczywiście we wskazanych wyżej formach i może być realizowane 
także w każdy inny, dopuszczalny prawem sposób. Podkreślenia wymaga, że wyjątkowo 
efektywne pole współuczestnictwa wskazanych podmiotów w realizacji zadań publicz-
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nych z zakresu kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, kreują 
unormowania PożPubWolontU. 

3. W kontekście powyższych uwag niezbędne jest poczynienie jednego zasadniczego 
zastrzeżenia. Otóż realizacja możliwych form wsparcia systemu oświaty przez podmioty 
wymienione w komentowanym artykule nie może w konsekwencji doprowadzić do cał-
kowitego zastąpienia organów prowadzących szkoły i placówki publiczne w wykonywa-
niu spoczywających na nich ustawowych zadań. Ten aspekt analizowanego zagadnienia 
podkreślany jest zarówno w doktrynie, jak i judykaturze (por. wyr. NSA z 9.2.2006 r., 
I OSK 1372/05, Legalis oraz wyr. NSA z 4.4.2013 r., I OSK 93/13, Legalis).

4. Ustawodawca w ust. 2 komentowanego artykułu wręcz nakłada na organy admi-
nistracji publicznej prowadzące szkoły i placówki obowiązek współdziałania z pod-
miotami, o których mowa w ust. 1 komentowanego artykułu w wykonywaniu zadań 
wymienionych w art. 1 OświatU. Co ważne, z literalnego brzmienia analizowanego 
przepisu nie wynika tożsama powinność spoczywająca na organach prowadzących 
szkoły i placówki oświatowe innych niż jednostki samorządu terytorialnego i właściwi 
ministrowie.

5. Przepis ust. 3 komentowanego artykułu został dodany przez art. 1 pkt 1 
ZmOświatUKRSU, zmieniającej OświatU od 15.10.2015 r. Dodany przepis stanowi nor-
matywną podstawę umożliwiającą (bynajmniej nie nakazującą) szersze zaangażowanie 
jednostek wyspecjalizowanych w zapewnianiu bezpieczeństwa ludności w realizację 
działań profilaktyczno-edukacyjnych, dotyczących różnego typu zagrożeń, w szczegól-
ności zagrożenia pożarowego, prowadzonych wśród dzieci i młodzieży. Działania te 
w zamierzeniu ustawodawcy mają być realizowane przede wszystkim przez jednostki 
organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej ze względu na jej odpowiednie zasoby 
kadrowe i materialne. Możliwość wykorzystania kadry i bazy materialnej jednostek 
Państwowej Straży Pożarnej sprawi, że działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego zyskają zdecydowanie na atrakcyjności, a w efekcie – zwiększy się 
ich skuteczność wśród odbiorców – dzieci i młodzieży. 

Na gruncie analizowanego przepisu możliwy jest udział również innych jednostek 
właściwych służb (np. Policji), zgodnie z ich kompetencjami, w podobnych działaniach 
służących podnoszeniu szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Zakładać 
przy tym należy równie dużą skuteczność podejmowanych w tym względzie inicjatyw. 

Jak zaznaczono wyżej, przepis ust. 3 komentowanego artykułu wszedł w życie 
15.10.2015 r., umożliwiając tym samym realizację wspomnianych działań profi-
laktyczno-edukacyjnych z udziałem właściwych służb już w trakcie roku szkolnego 
2015/2016.

6. Również przepis ust. 4 komentowanego artykułu został dodany przez art. 1 pkt 1 
ZmOświatUKRSU. W wymiarze praktycznym przepis ten, poprzez zobowiązanie or-
ganów administracji publicznej do współdziałania z jednostkami odpowiednich służb 
w zapewnieniu właściwych warunków realizacji zadań wymienionych art. 2a ust. 3 
OświatU, ma stanowić gwarancję skuteczności realizowanych wspólnie przedsięwzięć. 
Ustawodawca nie wskazał możliwych form współdziałania, słusznie pozostawiając 

Nowak
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tę kwestię do ustalenia partnerom współdziałania w zależności od konkretnego stanu 
faktycznego i deklarowanych w tym względzie potrzeb. 

7. Na marginesie powyższych rozważań można przedstawić kilka uwag ogólniejszej 
natury. Możliwość wykorzystania różnorodnych zasobów, inicjatyw i form aktywności 
sprawia, że działania organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych 
w sferze oświaty są względem siebie komplementarne. Nie ulega zatem wątpliwości, że 
z efektywnej współpracy obu sektorów, angażujących w nią swoje najważniejsze atuty, 
skorzystają wszyscy odbiorcy usług edukacyjnych, ponieważ deklarowane przez nich 
potrzeby będą zaspokajane w coraz większym stopniu. Z uwagi na oczywiste korzyści 
wynikające z tej współpracy zasadne jest twierdzenie, że w dalszej perspektywie czaso-
wej należy zakładać wzrost roli organizacji pozarządowych w procesie realizacji zadań 
oświatowych. Wydaje się to wręcz naturalnym kierunkiem rozwoju, z uwagi na coraz 
większą społeczną świadomość współodpowiedzialności za jakość świadczonych usług 
edukacyjnych i coraz liczniejsze przykłady partycypacji obywatelskiej w realizacji zadań 
publicznych.

Odnosząc się do bardziej szczegółowego aspektu analizowanego zagadnienia, warto w tym 
miejscu zauważyć, że odpowiednio wykorzystując potencjał podmiotów wspierających 
realizację zadań oświatowych, szkoły lub placówki oświatowe mogą znacząco uatrakcyjnić 
swoją ofertę edukacyjną, udoskonalając proces zarządzania oraz metody kształcenia, opie-
ki i wychowania. Newralgicznym momentem jest wybór właściwego partnera współpracy. 
Szkoły i placówki oświatowe dysponują w tym względzie szeroką autonomią, podejmując 
samodzielnie decyzję, z jakimi organizacjami pozarządowymi podejmą współpracę i w ja-
kim zakresie. Jednostki organizacyjne oświaty wybierają swoich partnerów, korzystając 
z szerokiego spektrum takich organizacji, prowadzących odmienne rodzaje działalności, 
stawiających sobie różne cele, dysponujących różnorodnymi zasobami i metodami pracy. 
Oczywiście punktem wyjścia do efektywnej współpracy będzie przeprowadzenie diagnozy 
potrzeb i możliwości obu stron tego swoistego partnerstwa. Jego owocem może się okazać 
np. uczynienie ze szkoły swoistego centrum edukacji i rozwoju danej społeczności, wyko-
rzystującym jej naturalne pokłady aktywności i zaangażowania.

Art. 3. [Słowniczek] 
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
 1) szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole;
1a) szkole specjalnej lub oddziale specjalnym – należy przez to rozumieć odpo-

wiednio: 
a) szkołę lub oddział dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi 
na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2, 

b) szkołę lub oddział zorganizowane w podmiocie leczniczym, o którym 
mowa w przepisach o działalności leczniczej, oraz w jednostce pomocy 
społecznej, w celu kształcenia dzieci i młodzieży przebywających w tym 
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podmiocie lub jednostce, w których stosuje się odpowiednią organizację 
kształcenia oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze, zorganizo-
wane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71c ust. 2; 

 2)2 (uchylony)
2a)  oddziale integracyjnym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym 

uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się 
i wychowują razem z pozostałymi uczniami, zorganizowany zgodnie z przepi-
sami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2;

2b)  oddziale dwujęzycznym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym 
nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożyt-
nym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch 
językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmują-
cych język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii do-
tyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane 
spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszą-
cą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszech-
nej, matematykę lub spośród przedmiotów uzupełniających;

2c)  szkole integracyjnej – należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie od-
działy są oddziałami integracyjnymi;

2d)  szkole dwujęzycznej – należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie od-
działy są oddziałami dwujęzycznymi;

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

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

2g)  oddziale międzynarodowym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, 
w którym nauczanie jest prowadzone zgodnie z programem nauczania usta-
lonym przez zagraniczną instytucję edukacyjną;

 3) placówce – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione 
w art. 2 pkt 3–5, 7 i 10;

3a)  placówce rolniczej – należy przez to rozumieć placówki i ośrodki wymienione 
w art. 2 pkt 3a, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz 
kwalifikacji zawodowych wyłącznie w zawodach, dla których, zgodnie z klasyfi-
kacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, mini-
strem właściwym jest minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy 
do spraw rozwoju wsi lub minister właściwy do spraw rynków rolnych;

2 Artykuł 3 pkt 2 uchylony ustawą z 23.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010), która wchodzi w ży-
cie 1.9.2018 r.
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 4) (uchylony)
 5) organie prowadzącym szkołę lub placówkę – należy przez to rozumieć mini-

stra, jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne;
 6) (uchylony)
 7) (uchylony)
 8) kuratorze oświaty – należy przez to rozumieć kierownika kuratorium oświaty 

jako jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji 
rządowej w województwie;

 9)3 nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracowni-
ka pedagogicznego szkoły, placówki i placówki doskonalenia nauczycieli; 

10) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz 
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

11) uczniach – należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków;
11a) (uchylony)
11b) (uchylony)
11c) oddziale sportowym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym są 

prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe, zorganizowany 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ust. 5;

11d) centrach kształcenia ustawicznego albo centrach kształcenia praktycznego – 
należy przez to rozumieć rodzaj odpowiednio placówki kształcenia ustawicz-
nego i placówki kształcenia praktycznego;

12) (uchylony)
13) podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie progra-

mowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy 
celów i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych 
i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien 
posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zada-
nia wychowawcze szkoły, uwzględniane odpowiednio w programach wycho-
wania przedszkolnego i programach nauczania oraz umożliwiające ustalenie 
kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych;

13a) podstawie programowej kształcenia w zawodach – należy przez to rozumieć 
obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w for-
mie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych 
oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub 
kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, uwzględniane w programach na-
uczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egza-
minacyjnych oraz warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym zaleca-
ne wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalna liczba godzin 
kształcenia zawodowego;

13b) programie wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do danych 
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć 

3 Artykuł 3 pkt 9 w brzmieniu ustawy z 11.7.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1198), która wchodzi 
w życie 1.10.2016 r.
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opis sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania 
ustalonych odpowiednio w podstawie programowej wychowania przedszkol-
nego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edu-
kacyjnego lub opis sposobu realizacji celów kształcenia oraz treści nauczania 
zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa 
kształcenia ogólnego, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do 
szkolnego zestawu programów nauczania, o którym mowa w art. 22a ust. 7;

13c) programie nauczania do zawodu – należy przez to rozumieć opis sposobu reali-
zacji celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej 
kształcenia w zawodach, w formie efektów kształcenia, uwzględniający wyod-
rębnienie kwalifikacji w zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnic-
twa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 
ust. 1; program nauczania do zawodu zawiera także programy nauczania do 
poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia w za-
wodzie, ustalonych przez dyrektora szkoły, a w przypadku szkół artystycznych 
– określonych w ramowych planach nauczania dla tych szkół;

14) zadaniach oświatowych jednostek samorządu terytorialnego – należy przez 
to rozumieć zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym pro-
filaktyki społecznej;

15) szkole dla dorosłych – należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa 
w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b i d, w których stosuje się odrębną organizację 
kształcenia i do których są przyjmowane osoby mające 18 lat, a także kończą-
ce 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły; 

16) kształceniu ustawicznym – należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach 
dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwa-
lifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły 
obowiązek szkolny;

17) formach pozaszkolnych – należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i uzu-
pełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach 
i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 3a, a także kwalifikacyjne kursy 
zawodowe;

18) niepełnosprawnościach sprzężonych – należy przez to rozumieć występo-
wanie u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabo-
widzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym 
albo z autyzmem co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnospraw-
ności;

18a)  specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudno-
ści w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy 
mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich 
funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowa-
ne schorzeniami neurologicznymi;

18b) upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub 
głębokim – należy przez to rozumieć niepełnosprawność intelektualną w stop-
niu odpowiednio lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim;
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19) kwalifikacji w zawodzie – należy przez to rozumieć wyodrębniony w danym 
zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwier-
dza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu eg-
zaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji;

20) kwalifikacyjnym kursie zawodowym – należy przez to rozumieć kurs, którego 
program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, 
w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji;

21) egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – należy przez to rozu-
mieć egzamin umożliwiający uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwa-
lifikację w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, a w przypadku uzyskania 
świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym 
zawodzie oraz posiadania wykształcenia zasadniczego zawodowego, o któ-
rym mowa w art. 11a ust. 3, lub wykształcenia średniego, o którym mowa 
w art. 11a ust. 4 – również dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; 

21a)4  (uchylony)
21b) egzaminie gimnazjalnym – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadza-

ny w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a w szkole artystycznej realizującej 
kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum – w klasie, której zakres naucza-
nia odpowiada klasie III gimnazjum, sprawdzający wiadomości i umiejętności 
ucznia lub słuchacza określone w podstawie programowej kształcenia ogólne-
go dla III etapu edukacyjnego;

21c) egzaminie maturalnym – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadza-
ny dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie, o którym mowa 
w art. 11a ust. 4, umożliwiający uzyskanie świadectwa dojrzałości; 

22) opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego – należy przez to 
rozumieć opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu lub innej 
formie wychowania przedszkolnego, prowadzone w czasie przekraczającym 
czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony zgodnie z art. 6 
ust. 1 pkt 2, ust. 2 lub 2a;

23) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku 
szkolnego;

24) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub 
uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, 
mający postać papierową lub elektroniczną;

25) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony 
dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności; 

26)5 gminie miejskiej – należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gmina miejska 
w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym 

4 Artykuł 3 pkt 21a uchylony ustawą z 23.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010), która wchodzi 
w życie 1.9.2016 r.
5 Artykuł 3 pkt 26–33 dodany ustawą z 23.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010), która wchodzi 
w życie 1.1.2017 r. 
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mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.); 

27) gminie wiejskiej – należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gmina wiejska 
w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym 
mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej; 

28) gminie miejsko-wiejskiej – należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gmina miejsko
-wiejska w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym 
mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej; 

29) roku budżetowym – należy przez to rozumieć rok budżetowy w rozumieniu 
art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzą-
du terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198); 

30) liczbie mieszkańców – należy przez to rozumieć liczbę mieszkańców w rozu-
mieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego; 

31) środkach pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – należy przez to rozumieć 
środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 4 i 5a-5c ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); 

32) wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie – należy 
przez to rozumieć wskaźnik, o którym mowa w art. 20 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; 

33) wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie – należy 
przez to rozumieć wskaźnik, o którym mowa w art. 22 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Powiązania z  innymi pr zepisami:
 ● DochSamTer ytU 

 ● art. 47 StatPublU,  

 ● FinPubU.

Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (zostały określone w TechPrawodR), w ak-
cie prawnym, jakim jest ustawa, należy w części zawierającej przepisy ogólne zawrzeć 
objaśnienia użytych w ustawie określeń i skrótów, które mają zastosowanie w pozostałej 
części aktu. Rolę takiego słowniczka dla OświatU odgrywa właśnie komentowany 
przepis. Stosowanie pojęć określonych w art. 3 powinno być jednolite dla całego aktu 
prawnego, jakim jest OświatU. Powyższe znalazło również potwierdzenie w orzecznic-
twie sądów administracyjnych (wyr. WSA w Gliwicach z 16.9.2008 r., IV SA/Gl 543/08, 
Legalis; wyr. WSA w Warszawie z 6.5.2008 r., III SA/Wa 344/08, Legalis; wyr. NSA 
w Warszawie z 12.6.2007 r., II FSK 789/06, Legalis; wyr. NSA O/Wrocław z 3.9.1993, 
SA/Wr 1254/93, Legalis), m.in. orzeczeniu WSA we Wrocławiu z 16.12.2009 r. (IV SA/
Wr 540/09, Legalis), z którego wynika, że skoro ustawa podaje w swej części ogólnej 
wiążące ustalenie znaczenia zwrotu „szkoła”, to należy używać odpowiednich zwrotów 
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w tym właśnie znaczeniu, chyba że z interpretowanej normy z całą pewnością wynika, iż 
trzeba użyć zwrotu w znaczeniu odmiennym od ustalonego. 

Z dniem 1.1.2017 r. ZmOświatU16(2) wprowadziła do słownika takie pojęcia, jak: gmi-
na miejska, gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, rok budżetowy, liczba mieszkańców, 
wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie oraz w powiecie, 
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Definicje roku budżetowego, liczby mieszkańców, wskaźnika dochodów podatkowych 
na jednego mieszkańca w gminie i w powiecie zostały określone przez odwołanie się do 
przepisów zawartych w DochSamTerytU.

Zgodnie z definicją zawartą w DochSamTerytU przez rok budżetowy rozumie się rok, 
na który jest uchwalana ustawa budżetowa, przez liczbę mieszkańców zaś rozumie się 
liczbę mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorial-
nego lub obszarze kraju, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok 
bazowy, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 31 maja roku 
bazowego (rok bazowy to rok poprzedzający rok budżetowy).

Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie oraz wskaźnik do-
chodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie zostały zdefiniowane przez od-
wołanie do ustawy o  DochSamTerytU. Niemniej jednak same definicje nie są zbyt jasno 
sformułowane, wskaźniki natomiast dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów pod 
adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/
budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/kwoty-i-wskazniki.

Definicje gminy miejskiej, wiejskiej, miejsko-wiejskiej zostały określone przez odwołanie 
się do rejestru terytorialnego, o którym mowa w art. 47 StatPublU. Przepis ten jest pod-
stawą prowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego krajowego rejestru 
urzędowego podziału terytorialnego kraju, zwanym „rejestrem terytorialnym”. Rejestr 
ten jest jawny i dostępny na stronach GUS (zwany też rejestrem TERYT) – http://www.
stat.gov.pl/broker/access/index.jspa. 

Natomiast definicję środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej sformułowano 
przez odniesienie się do definicji z FinPubU, zgodnie z którą są to:
1) środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wy-
łączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b FinPubU, 

2) środki na realizację wspólnej polityki rolnej środki przeznaczone na realizację 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, 

3) środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym; 
4) środki pochodzące z instrumentu „Łącząc Europę”, o którym mowa w rozporządze-

niu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z 11.12.2013 r. ustanawia-
jącym instrument „Łącząc Europę”, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 913/2010 
oraz uchylającym rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.Urz. UE 
L 348 z 20.12.2013, s. 129, ze zm.).
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