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Uzasadnienie 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego (Dz. U. poz. 2223, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem z dnia 21 

grudnia 2016 r.”, stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 44zzza ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą”.  

Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2016 r. dotyczy absolwentów szkół starego ustroju 

szkolnego obowiązującego przed dniem 1 września 2017 r., tj. przed wprowadzeniem zmian 

wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 

910, z późn. zm.).  

 

Egzamin maturalny, zgodnie z art. 297 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), 

na podstawie przepisów rozdziału 3b ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 

1 września 2017 r., i rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2016 r., będzie przeprowadzany dla:  

1) absolwentów dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego – do roku 

szkolnego 2026/2027, 

2) absolwentów dotychczasowego 4-letniego technikum – do roku szkolnego 2027/2028, 

3) absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej 

szkole I stopnia jako absolwenci dotychczasowego gimnazjum – do roku szkolnego 

2028/2029. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 297a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe, do ww. egzaminu maturalnego może przystąpić:  

1) w latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 – absolwent 4-letniego liceum 

ogólnokształcącego,  

2) w latach szkolnych 2019/2020–2022/2023 – absolwent 5-letniego technikum,  

3) w roku szkolnym 2022/2023 – absolwent branżowej szkoły II stopnia, który ukończył 

kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent 8-letniej szkoły podstawowej 

– który jako uczeń realizował indywidualny program lub tok nauki, zgodnie z art. 115 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

 

Konieczność zmiany rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2016 r. wynika z potrzeby 

dostosowania jego przepisów do zmian wprowadzonych  ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. 

o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.) w zakresie zasad przystępowania do egzaminu 

maturalnego. Zgodnie z art. 127 tej ustawy, od roku szkolnego 2021/2022 umożliwiono 

zwolnienie zdającego egzamin maturalny z obowiązku przystąpienia do części pisemnej z co 

najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w przypadku posiadania określonych kwalifikacji 

zawodowych. Istotą tej zmiany w rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 2016 r. jest rozszerzenie 

zakresu informacji podawanych przez zdającego w deklaracji przystąpienia do egzaminu 
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maturalnego oraz dokumentów dołączanych przez zdającego do tej deklaracji. Stąd też 

w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego zdający, o którym mowa powyżej, 

będzie mógł wpisać informację o spełnieniu warunku określonego w art. 44zzd ust. 4b ustawy 

oraz dołączyć dokument lub dokumenty, o których mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy, 

potwierdzające posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych.  

 

 Oprócz wskazanej powyżej zmiany, w projekcie rozporządzenia wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) zmieniono przepisy rozporządzenia w taki sposób, aby dotyczyły one wyłącznie 

egzaminu maturalnego. Dotychczas rozporządzenie dotyczyło również egzaminu 

gimnazjalnego, który po raz ostatni został przeprowadzony w roku szkolnym 2019/2020 

dla słuchaczy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych (zgodnie z art. 296 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe). Nie ma 

zatem potrzeby utrzymywania w mocy przepisów odnoszących się do tego egzaminu, w 

związku z tym zostają one uchylone w projektowanej nowelizacji; 

2) w § 1, określającym zakres podmiotowy rozporządzenia, dodano absolwentów 

posiadających wykształcenie średnie branżowe, ponieważ do egzaminu maturalnego, 

oprócz absolwentów posiadających wykształcenie średnie, mogą przystępować, zgodnie 

z art. 297 ust. 2 i art. 297a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe, również absolwenci posiadający wykształcenie średnie 

branżowe;   

3) dostosowano organizację przeprowadzania egzaminu maturalnego do rozwiązań 

przyjętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w 

sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 482), który będzie przeprowadzany od roku 

szkolnego 2022/2023 dla absolwentów szkół nowego ustroju szkolnego. W latach 

szkolnych 2022/2023–2028/2029 egzaminy maturalne będą równolegle przeprowadzane 

zgodnie z przepisami obu rozporządzeń, dla różnych zdających, dlatego zasadne jest, 

aby organizacja przeprowadzania tych egzaminów została ujednolicona. W wyniku 

powyższego, zmiany przewidziane w przepisach § 3, § 5–8, § 32, § 33 ust. 4, 5 i 7, § 35 

ust. 1 i ust. 2 pkt 1, § 39 ust. 1 pkt 1, § 42 ust. 3 i 3a, § 43 ust. 5, § 53 ust. 3, § 54 ust. 3a–

4, 6a, 7 i 9, § 64 ust. 6, § 66 ust. 1 i 2, § 70 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. ba i bb oraz ust. 3 

pkt 2a i 2b, § 71, § 72 ust. 1 i 3, § 73 ust. 1, § 77 ust. 1, § 78 ust. 2 oraz § 80 

rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2016 r. zostały dostosowane do analogicznych 

przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 

egzaminu maturalnego.  

 

W dodanym w rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 2016 r. § 80a  zawarto odesłanie do  

art. 297 ust. 2 i art. 297a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, określającego 

terminy przeprowadzania egzaminu maturalnego dla absolwentów poszczególnych typów 

szkół, którego dotyczy projekt rozporządzenia, tj. przeprowadzanego w latach szkolnych 

2022/2023–2028/2029. Jednocześnie, zgodnie z art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 

listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw, egzamin maturalny, którego dotyczy rozporządzenie Ministra 
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Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego, zostanie 

przeprowadzony po raz pierwszy w roku szkolnym 2022/2023. W tym stanie rzeczy 

uregulowanie § 80a przewidziane w projektowanym rozporządzeniu stanowi istotną 

informację  co do stanu prawnego, z którym jest związane projektowane rozporządzenie.  

  

W projekcie rozporządzenia proponuje się m.in. zmianę terminów ogłaszania przez 

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikatów określonych w § 6 

rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2016 r. oraz informacji o sposobie organizacji i 

przeprowadzania egzaminu maturalnego, tj. do dnia 20 sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny. Z tego 

względu konieczne jest wydanie rozporządzenia w terminie umożliwiającym wywiązanie się 

przez Centralną Komisję Egzaminacyjną z tego obowiązku. W związku z tym proponuje się, 

aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2021 r. 

 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Edukacji i Nauki 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy 

Proces Legislacyjny.  

 

Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597)  

i w związku z tym nie podlega notyfikacji. 

 

Przedmiot regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

 

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorców. 

 


