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        VI  kadencja 
 
 

 

DODATKOWE S P R A W O Z D A N I E 

KOMISJI  EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY 

ORAZ  KOMISJI   SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ 

 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy            
o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (druk  nr 4353). 

 
 

Sejm na 97. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2011 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 
Sejmu -  skierował  ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 4466 do Komisji Edukacji, 
Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu 
rozpatrzenia  poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

 
 
Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011  r.  
 

wnoszą : 
 
W y s o k i   S e j m  raczy następujące poprawki: 
 

1) w art. 1 w pkt 19 w art. 24 w ust. 3 zdaniu wstępnemu nadać brzmienie: 
„3. Do wniosku o wprowadzenie nowego zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego składanego przez:”; 
– KP PSL  

– przyjąć 
2) w  art. 1 w pkt 26 w art. 64 skreślić ust. 3; 
– KP PSL 

– przyjąć 
3) w  art. 1 pkt 31 nadać brzmienie: 

„31) w art. 80 dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu: 
„8. Prowadzone przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub 

osobę fizyczną szkoły publiczne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, 
otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w 
wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego słuchacza 



 

kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli osoba prowadząca szkołę: 

1) poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę słuchaczy 
kursu nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania 
dotacji; 

2) udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 
zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu, w terminie 30 dni od daty 
ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną. 

 9. Dotacje, o których mowa w ust. 8, są wypłacane jednorazowo, w terminie 30 dni od 
dnia złożenia staroście właściwego powiatu przez osobę prowadzącą szkołę 
zaświadczenia o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 
zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs 
zawodowy w tej szkole, wydanego przez okręgową komisję egzaminacyjną na 
wniosek osoby prowadzącej szkołę.”; 

– KP PSL 
– przyjąć 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 3 będzie nadanie art. 17 następującego 
brzmienia: 

„Art. 17. Do dnia 31 grudnia 2014 r., dotacje, o których mowa w art. 80 ust. 8 i art. 
90 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 1, przysługują na każdego 
słuchacza, który odpowiednio w dniu 30 września 2013 r. albo w dniu 30 
września 2014 r. był słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego 
oraz zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie 
danej kwalifikacji.”; 

 
4) w  art. 1 w pkt 33 w art. 90 skreślić ust. 9; 
– KP PSL 

– przyjąć 
 

 
Warszawa, dnia  28 lipca 2011 r.  
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej 
                     
                     /-/ Bronisław Dutka 

Przewodniczący Komisji 
Edukacji, Nauki i Młodzieży 

 
 

/-/ Andrzej Smirnow 
                                                           
                                                                    Sprawozdawca 
 
                                                         /-/ Domicela Kopaczewska 
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