
Projekt z dnia 7 lipca 2021 r. 

Ustawa 

z dnia 

o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1327 oraz z 2021 r. poz. 4) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 9c po ust. 2aa dodaje się ust. 2ab w brzmieniu: 

„2ab. Szkolenie kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów, o którym mowa 

w ust. 2 pkt 8, może być przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności.”; 

2) w art. 44zt: 

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których 

nauka kończy się w semestrze wiosennym – w maju,”, 

b) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym 

– w maju”; 

3) w art. 44zu w ust. 3 w pkt 3 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4; 

4) art. 44zv otrzymuje brzmienie: 

„Art. 44zv. Uczeń szkoły lub oddziału, w którym zajęcia edukacyjne są prowadzone 

w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, 

przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku polskim albo w języku 

danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.”; 

5) w art. 44zx ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o 

których mowa w ust. 1, z innego języka obcego nowożytnego, niż ten, który został 

                                                 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i ustawę z dnia 22 

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

ustaw. 
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zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, 

złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu ósmoklasisty, informuje 

okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka 

tego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Przepisy 

ust. 3 stosuje się odpowiednio.”; 

6) w art. 44zy: 

a) w ust. 1: 

– uchyla się pkt 2, 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z 

matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej 

lub języku regionalnym.”, 

b) w ust. 2: 

– uchyla się pkt 2, 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 

języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku 

regionalnym.”; 

7) w art. 44zza: 

a) w ust. 4 w pkt 3 średnik zastępuję się kropką i uchyla się pkt 4, 

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom albo słuchaczowi:  

1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane 

przez okręgową komisję egzaminacyjną, w terminie określonym w 

komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze – w 

przypadku gdy uczeń lub słuchacz spełnił warunki określone odpowiednio w 

art. 44q ust. 1, art. 44za ust. 1, art. 44zl ust. 1 lub art. 44zm ust. 1 pkt 2, albo  

2) informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, opracowaną 

przez okręgową komisję egzaminacyjną – w przypadku gdy uczeń lub słuchacz 

nie spełnił warunków określonych w art. 44q ust. 1, art. 44za ust. 1, art. 44zl 

ust. 1 lub art. 44zm ust. 1 pkt 2.”; 

8) w art. 44zzz w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „art. 44zza ust. 8 pkt 3” zastępuje się wyrazami „art. 

44zza ust. 8 pkt 2”; 
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9) w art. 90u: 

a) w ust. 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5) wspomaganie organów prowadzących szkoły, inne formy wychowania 

przedszkolnego lub placówki w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki lub w podnoszeniu poziomu dyscypliny w szkołach, 

innych formach wychowania przedszkolnego lub placówkach; 

6) rozwijanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz 

innych grup społecznych, w tym wspomaganie organów prowadzących szkoły, 

inne formy wychowania przedszkolnego lub placówki w realizacji 

przedsięwzięć w tym obszarze, w szczególności w zakresie bezpiecznego 

korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych;”, 

b) w ust. 4 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

,,5) formy i zakres wspierania organów prowadzących w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach, innych 

formach wychowania przedszkolnego i placówkach lub podnoszeniu poziomu 

dyscypliny w szkołach, innych formach wychowania przedszkolnego lub 

placówkach, sposób podziału środków budżetu państwa przyznanych na 

realizację programu, szczegółowe kryteria i tryb oceny wniosków organów 

prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego oraz zakres informacji, jakie 

powinien zawierać wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia 

finansowego, uwzględniając w szczególności wymóg skuteczności i 

efektywności przedsięwzięć podejmowanych w ramach programu; 

 6) szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji przedsięwzięć w zakresie 

rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz 

innych grup społecznych, a także warunki i tryb wspomagania organów 

prowadzących szkoły, inne formy wychowania przedszkolnego lub placówki w 

realizacji przedsięwzięć w tym obszarze, w szczególności w zakresie 

bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

uwzględniając konieczność rozwijania umiejętności ułatwiających 

przystosowanie się do zmian zachodzących w życiu społecznym i 

gospodarczym, możliwość udzielenia wsparcia finansowego organów 

prowadzących szkoły, inne formy wychowania przedszkolnego lub placówki 
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oraz wymóg skuteczności i efektywności wydatkowania środków 

budżetowych;”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w art. 295: 

a) uchyla się ust. 1, 

b) uchyla się ust. 3; 

2) w art. 297 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Egzamin maturalny, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 

15, w brzmieniu dotychczasowym, jest przeprowadzany dla:  

1) absolwentów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego – do roku 

szkolnego 2026/2027,  

2) absolwentów dotychczasowego czteroletniego 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, 

4) absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich – do roku szkolnego 2021/2022  

– na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o 

której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy 

zmienianej w art. 15, z uwzględnieniem art. 297b–297o, a także art. 127 i art. 127a ustawy 

z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw.”; 

3) po art. 297a dodaje się art. 297b–297o w brzmieniu: 

„Art. 297b. 1. W roku szkolnym 2021/2022 egzamin maturalny jest przeprowadzany 

na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 297l, oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do absolwentów, którzy w roku szkolnym 

2021/2022 ponownie przystępują do egzaminu maturalnego. 

3. Ilekroć w odniesieniu do egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 

szkolnym 2021/2022 przepisy ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu obowiązującym 
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przed dniem 1 września 2017 r., oraz przepisy wydane na podstawie tej ustawy, odsyłają 

do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy 

przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 297l; 

2) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu 

podstawowego – należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 297l, dla poziomu podstawowego; 

3) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu 

rozszerzonego – należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 297l, dla poziomu rozszerzonego; 

4) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu 

podstawowego i rozszerzonego – należy przez to rozumieć wymagania 

egzaminacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 297l, dla 

poziomu podstawowego i rozszerzonego; 

5) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 

oddziałów dwujęzycznych – należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 297l, dla poziomu 

dwujęzycznego. 

4. Dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2021/2022 

obowiązują informatory, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 

15, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., wraz z aneksami 

ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w roku szkolnym 

2020/2021 na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30c ustawy – Prawo 

oświatowe. 

 Art. 297c. 1. W roku szkolnym 2021/2022 egzamin maturalny jest przeprowadzany 

z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się tylko z 

części pisemnej. 

2. W roku szkolnym 2021/2022 nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z 

przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z 

wyjątkiem przypadków określonych w art. 297d. 

3. W roku szkolnym 2021/2022 do egzaminu maturalnego nie stosuje się przepisów 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 
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r., oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy, w zakresie dotyczącym części 

ustnej egzaminu maturalnego, z wyjątkiem art. 44zzh ust. 6 ustawy zmienianej w art. 15, 

w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., i przepisów wydanych na 

podstawie art. 44zzza ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu obowiązującym przed 

dniem 1 września 2017 r., odnoszących się do laureatów lub finalistów olimpiady 

przedmiotowej. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do absolwentów, o których mowa w art. 297d. 

5. W roku szkolnym 2021/2022 przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje 

zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu lub przedmiotów wyłącznie w przypadku gdy w danej szkole absolwenci 

przystępują do części ustnej egzaminu maturalnego. 

Art. 297d. 1. W roku szkolnym 2021/2022 do części ustnej egzaminu maturalnego z 

języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka 

regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który: 

1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części 

ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, 

języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, 

lub 

2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego 

nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. 

2. Absolwent, który: 

1) spełnia warunki, o których mowa w ust. 1, w deklaracji, o której mowa w 44zzi 

ustawy zmienianej w art. 15, wypełnia część dotyczącą przedmiotów zdawanych na 

egzaminie maturalnym w części ustnej, z określeniem przedmiotów zdawanych jako 

obowiązkowe i dodatkowe;  

2) nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1, w deklaracji, o której mowa w 44zzi 

ustawy zmienianej w art. 15, nie wypełnia części dotyczącej przedmiotów 

zdawanych na egzaminie maturalnym w części ustnej. 

3. Absolwent, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza do deklaracji, o której mowa 

w 44zzi ustawy zmienianej w art. 15, oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku 

części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, o których mowa w 

ust. 1, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną. 
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Art. 297e. W roku szkolnym 2021/2022 liczba zadań egzaminacyjnych do części 

ustnej egzaminu maturalnego z: 

1) języka polskiego i języka obcego nowożytnego, zarówno w przypadku egzaminu, 

dla którego nie określa się poziomu, jak również w przypadku egzaminu 

przeprowadzanego na poziomie dwujęzycznym, o której mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 44zzza ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., przekazanych przewodniczącemu 

zespołu egzaminacyjnego w danej szkole – wynosi co najmniej 15, niezależnie od 

liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu; 

2) języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka 

regionalnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zzza 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 

2017 r., przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole 

– wynosi co najmniej 5, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego 

egzaminu. 

Art. 297f. 1. Absolwent, który w roku szkolnym 2021/2022 przystąpił do egzaminu 

maturalnego po raz pierwszy, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu 

obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do 

uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej 

jednego przedmiotu dodatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Absolwent, o którym mowa w art. 127 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o 

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

ustaw, który w roku szkolnym 2021/2022 przystąpił do egzaminu maturalnego po raz 

pierwszy oraz spełnia warunek, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy zmienianej 

w art. 15, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – 

Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, zdał egzamin 

maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co 

najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. 

3. Absolwentowi, o którym mowa w ust. 1 i 2, na świadectwie dojrzałości w części 

przeznaczonej na wpisanie: 

1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej: 

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych – w 
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przypadku zdających, o których mowa w art. 297d, którzy w części ustnej 

egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów otrzymali co 

najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, oraz zdających, o których 

mowa w art. 44zzh ust. 6 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 15, 

b) zamiast wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 

obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych wpisuje się 

adnotację: „W 2022 r. egzaminu nie przeprowadzano.” – w przypadku 

pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg 

ustawy zmienianej w art. 15; 

2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej: 

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych – w 

przypadku zdających, o których mowa w art. 297d, którzy przystąpili do tej 

części egzaminu, oraz zdających, o których mowa w art. 44zzh ust. 6 pkt 3 i 4 

ustawy zmienianej w art. 15, 

b) zamiast wyniku w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 

dodatkowego wpisuje się adnotację: „W 2022 r. egzaminu nie 

przeprowadzano.” – w przypadku pozostałych zdających, z wyjątkiem 

zdających, o których mowa w art. 44zzg ustawy zmienianej w art. 15. 

4. W roku szkolnym 2021/2022 w przypadku, o którym mowa w art. 44zzw ust. 13 

i art. 44zzz ust. 6 pkt 2 lit. a, ust. 10 i 21 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., świadectwo dojrzałości wydaje się, jeżeli 

absolwent spełnił warunki, o których mowa w ust. 1 lub 2. 

Art. 297g. 1. Absolwent, który w roku szkolnym 2021/2022 przystąpił ponownie do 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, zgodnie z art. 

44zzn ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego 

przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów 

możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co 

najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Absolwent, o którym mowa w art. 127 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o 

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

ustaw, który w roku szkolnym 2021/2022 przystąpił ponownie do egzaminu maturalnego 

z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, zgodnie z art. 44zzn ust. 1 ustawy 
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zmienianej w art. 15, oraz spełnia warunek, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie 

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

zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej 

otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.  

3. Absolwentowi, o którym mowa w ust. 1 i 2, na świadectwie dojrzałości w części 

przeznaczonej na wpisanie: 

1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej: 

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych – w 

przypadku zdających, o których mowa w art. 297d, którzy w części ustnej 

egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów otrzymali co 

najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, oraz zdających, o których 

mowa w art. 44zzh ust. 6 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 15, 

b) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych – w 

przypadku zdających, którzy w latach poprzednich w części ustnej egzaminu 

maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów otrzymali co najmniej 

30% punktów możliwych do uzyskania, 

c) zamiast wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 

obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych wpisuje się 

adnotację: „W 2022 r. egzaminu nie przeprowadzano.” – w przypadku 

pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 

44zzg ustawy zmienianej w art. 15; 

2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej: 

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych – w 

przypadku zdających, o których mowa w art. 297d, którzy przystąpili do tej 

części egzaminu, oraz zdających, o których mowa w art. 44zzh ust. 6 pkt 3 i 

4 ustawy zmienianej w art. 15, 

b) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych – w 



– 10 – 

przypadku zdających, którzy w latach poprzednich przystąpili do tej części 

egzaminu, 

c) zamiast wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 

dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych wpisuje się adnotację: „W 

2022 r. egzaminu nie przeprowadzano.” – w przypadku pozostałych zdających, 

z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg ustawy zmienianej w art. 

15. 

4. W roku szkolnym 2021/2022 w przypadku, o którym mowa w art. 44zzw ust. 

13 i art. 44zzz ust. 6 pkt 2 lit. a, ust. 10 i 21 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., świadectwo dojrzałości wydaje się, jeżeli 

absolwent spełnił warunki, o których mowa w ust. 1 lub 2. 

Art. 297h. 1. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego w poprzednich latach, 

otrzymuje, na wniosek, świadectwo dojrzałości w roku szkolnym 2021/2022, jeżeli w 

poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co 

najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej 

egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. 

2. Absolwent, o którym mowa w art. 127 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o 

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

ustaw, który nie zdał egzaminu maturalnego w poprzednich latach, otrzymuje, na 

wniosek, świadectwo dojrzałości w roku szkolnym 2021/2022, jeżeli spełnia warunek, o 

którym mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym 

ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, oraz w poprzednich latach z każdego 

przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów 

możliwych do uzyskania.  

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 lub 2, absolwent składa do dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 31 maja 2022 r. Przepisy art. 297g ust. 3 

stosuje się odpowiednio. 

Art. 297i. W roku szkolnym 2021/2022 w przypadku unieważnienia egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej, zamiast wyniku 

egzaminu maturalnego z tego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej wpisuje się 

adnotację: „W 2022 r. egzaminu nie przeprowadzano.”. 
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Art. 297j. 1. Absolwent, o którym mowa w art. 44zzo ustawy zmienianej w art. 15, 

może w roku szkolnym 2021/2022 przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z 

danego przedmiotu lub danych przedmiotów, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w 

art. 297d. 

2. Absolwent, o którym mowa w art. 44zzp ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 15, 

może w roku szkolnym 2021/2022 przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z 

danego przedmiotu lub danych przedmiotów, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w 

art. 297d. 

Art. 297k. Do ustalenia obowiązku wniesienia opłaty za egzamin maturalny, o której 

mowa w art. 44zzq ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, w latach szkolnych następujących 

po roku szkolnym 2021/2022, nie wlicza się: 

1) przystąpienia przez absolwenta do części ustnej egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu lub przedmiotów w latach szkolnych 2019/2020–2021/2022; 

2) przypadku, gdy absolwent w roku szkolnym 2019/2020 lub 2020/2021 złożył 

informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, o której mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 30c ustawy – Prawo oświatowe; 

3) przypadku, gdy absolwent w roku szkolnym 2019/2020 lub 2021/2022 zadeklarował 

przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub 

przedmiotów; 

4) przypadku, gdy absolwent zadeklarował w roku szkolnym 2019/2020 lub 2020/2021 

przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 

dodatkowego, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4 ustawy zmienianej w art. 15, w 

brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. 

Art. 297l. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze 

rozporządzenia, wymagania egzaminacyjne dla egzaminu maturalnego 

przeprowadzanego w roku szkolnym 2021/2022 z poszczególnych przedmiotów, opisane 

w formie ogólnych i szczegółowych wymagań egzaminacyjnych dotyczących 

wiadomości i umiejętności wybranych spośród wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego, które powinien posiadać absolwent szkoły 

umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości, biorąc pod uwagę aby te wymagania 

egzaminacyjne były tożsame z wymaganiami egzaminacyjnymi, które obowiązywały 

absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021, 
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określonymi w załączniku do przepisów wydanych na podstawie art. 30c ustawy – Prawo 

oświatowe. 

Art. 297m. Absolwenci, o których mowa w art. 297f ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 297g ust. 

3 pkt 1 lit. a oraz art. 297i, którzy w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 

2021/2022 przystąpią ponownie do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu 

obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych, aby podwyższyć wynik z tego 

przedmiotu lub tych przedmiotów, zgodnie z art. 44zzo ust. 1 ustawy zmienianej w art. 

15, ale nie otrzymają z tego przedmiotu lub tych przedmiotów co najmniej 30% punktów 

możliwych do uzyskania, zachowują świadectwo dojrzałości. 

Art. 297n. 1. W przypadku absolwentów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 

przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, ale nie zdali tego egzaminu, 

pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub 

danych przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych w części ustnej lub w części 

pisemnej, o którym mowa w art. 44zzn ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., liczy się od października 2020 r. 

2. W przypadku absolwentów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 przystąpili do 

egzaminu maturalnego po raz pierwszy, ale nie zdali tego egzaminu, pięcioletni okres 

przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów 

obowiązkowych lub dodatkowych w części ustnej lub w części pisemnej, o którym mowa 

w art. 44zzn ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu obowiązującym przed 

dniem 1 września 2017 r., liczy się od października 2021 r.  

3. W przypadku absolwentów, którzy w roku szkolnym 2021/2022 przystąpili do 

egzaminu maturalnego po raz pierwszy, ale nie zdali tego egzaminu, pięcioletni okres 

przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów 

obowiązkowych lub dodatkowych w części ustnej lub w części pisemnej, o którym mowa 

w art. 44zzn ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu obowiązującym przed 

dniem 1 września 2017 r., liczy się od października 2022 r. 

Art. 297o. Do absolwentów, o których mowa w art. 297 ust. 2 i art. 297a, którzy 

przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach szkolnych 2019/2020–

2021/2022 i którzy od roku szkolnego 2022/2023 ponownie przystępują do egzaminu 

maturalnego, nie stosuje się art. 44zzn ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15 w zakresie 

ponownego przystępowania do egzaminu maturalnego zgodnie z przepisami 



– 13 – 

obowiązującymi w roku, w którym absolwent przystępował do egzaminu maturalnego po 

raz pierwszy.”; 

4) w art. 363 wyrazy „dotychczasowych szkołach artystycznych” zastępuje się wyrazami 

„dotychczasowych szkołach artystycznych albo do czasu zakończenia przeprowadzania 

egzaminu maturalnego albo egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o 

których mowa w art. 297 ust. 2 albo art. 302a ust. 1”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1082) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 29 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) art. 130 ust. 6a, art. 131 ust. 4–6, art. 133 ust. 2 i 3, art. 144 ust. 4, art. 145 ust. 1 pkt 

3 i ust. 3, art. 147 ust. 6 oraz art. 156 ust. 1 – wykonuje odpowiednio rada gminy, 

rada powiatu, sejmik województwa;”; 

2) po art. 30c dodaje się art. 30d w brzmieniu: 

„Art. 30d. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może powoływać 

zespoły doradcze lub ekspertów w celu przedstawienia opinii lub ekspertyzy na jego 

potrzeby. 

2. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje zwrot kosztów podróży na 

zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom, o których mowa w 

ust. 1, mając na uwadze adekwatność wynagrodzenia do nakładu pracy.”; 

3) w art. 130 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Czynności określne w art. 150 ust. 7–9 i art. 158 ust. 6–9, mogą być 

podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 

5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 

r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku czynności 

podejmowanych przez komisje rekrutacyjne – także w trybie obiegowym. Treść podjętej 

w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, 

adnotacji lub w inny sposób. Decyzję w tej sprawie podejmuje organ prowadzący 

publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, publiczną 

szkołę lub publiczną placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 3–5 i 8.”; 

4) w art. 150 w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:  
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„Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie: 

1) 14 dni – w przypadku postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 131, art. 

137 ust. 1, art. 138 ust. 1 i art. 139;  

2) 5 dni – w przypadku postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 134–136, 

art. 137 ust. 4, art. 138 ust. 4 i art. 140–147.”; 

5) w art. 158: 

a) w ust. 6 wyrazy „7 dni” zastępuje się wyrazami „3 dni”, 

b) w ust. 7 wyrazy „5 dni” zastępuje się wyrazami „3 dni”, 

c) w ust. 8 wyrazy „7 dni” zastępuje się wyrazami „3 dni”, 

d) w ust. 9 wyrazy „7 dni” zastępuje się wyrazami „3 dni”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, 

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432, z 2019 r. 

poz. 534, 1287 i 2248 oraz z 2021 r. poz. 4) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 126 w ust. 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i ponadpodstawowych 

szkół średnich – począwszy od roku szkolnego 2022/2023,”, 

b) w części wspólnej wyrazy „ustawy zmienianej w art. 1” zastępuje się wyrazami 

„ustawy zmienianej w art. 1, z uwzględnieniem art. 126a–126g”; 

2) po art. 126 dodaje się art. 126a–126g w brzmieniu: 

„Art. 126a. 1. W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 absolwent, o którym mowa 

w art. 126 ust. 1, zdał egzamin, jeżeli: 

1) z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał 

co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, oraz 

2) przystąpił do przedmiotu dodatkowego w części pisemnej  

– z zastrzeżeniem ust. 2. 

 2. W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 absolwent, o którym mowa w ust. 1, 

spełniający warunek, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy zmienianej w art. 2, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego 

przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 

30% punktów możliwych do uzyskania. 

Art. 126b. 1. W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 absolwent, o którym mowa 

w art. 126 ust. 1, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów 
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obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej oraz do co najmniej jednego 

przedmiotu dodatkowego w części pisemnej i nie zdał egzaminu maturalnego wyłącznie 

z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej albo nie 

przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części 

pisemnej, może w tym samym roku przystąpić do egzaminu maturalnego z tego samego 

przedmiotu obowiązkowego odpowiednio w części ustnej albo w części pisemnej albo 

tego samego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, w terminie poprawkowym, z 

zastrzeżeniem art. 44zzm ust. 1a ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. Przepis art. 44zzm ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2, stosuje się 

odpowiednio. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku gdy egzamin maturalny z przedmiotu 

lub przedmiotów, o których mowa w ust. 1, został unieważniony.  

Art. 126c. W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 absolwent, o którym mowa w 

art. 126 ust. 1, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego 

przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, może przystąpić ponownie do egzaminu 

maturalnego z dowolnego przedmiotu dodatkowego, zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego, w 

okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym 

absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, z zastrzeżeniem art. 

44zzd ust. 4a ustawy zmienianej w art. 2. Przepis art. 44zzn ust. 3, 4 i 7 ustawy zmienianej 

w art. 2 stosuje się odpowiednio. 

Art. 126d. W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 absolwent, o którym mowa w 

art. 126 ust. 1, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego 

przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, może otrzymać świadectwo dojrzałości 

wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, jeżeli w okresie 5 lat od pierwszego 

egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do 

egzaminu maturalnego po raz pierwszy, spełnił warunek, o którym mowa w art. 44zzd 

ust. 4b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Przepis art. 

44zzna ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje 

się odpowiednio. 

Art. 126e. W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 w przypadku, o którym mowa 

w art. 44zzw ust. 13 i art. 44zzz ust. 6 pkt 2 lit. a, ust. 10 i 21 ustawy zmienianej w art. 2, 
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świadectwo dojrzałości wydaje się, jeżeli absolwent, o którym mowa w art. 126 ust. 1, 

spełnił warunki, o których mowa w art. 126a ust. 1 lub 2. 

Art. 126f. Absolwent, o którym mowa w art. 126 ust. 1, który w latach szkolnych 

następujących po roku szkolnym 2023/2024 przystąpi ponownie do części pisemnej 

egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, do którego miał obowiązek przystąpić 

zgodnie z art. 126a ust. 1 pkt 2, aby podwyższyć wynik z tego przedmiotu, zgodnie z art. 

44zzo ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, ale nie otrzymał z tego przedmiotu lub tych 

przedmiotów co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, zachowuje świadectwo 

dojrzałości. 

Art. 126g. Od roku szkolnego 2024/2025 do absolwenta, o którym mowa w art. 126 

ust. 1, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w roku szkolnym 

2022/2023 lub 2023/2024 i nie zdał tego egzaminu, stosuje się art. 44zzl ust. 1 lub 1a 

ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”; 

3) w art. 127 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, spełniający warunek, o którym mowa w 

art. 44zzd ust. 4b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i 

w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, z 

zastrzeżeniem art. 297f ust. 2 i art. 297g ust. 2 ustawy zmienianej w art. 41, w brzmieniu 

nadanym ustawą z dnia … o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

…).”; 

4) po art. 127 dodaje się art. 127a w brzmieniu: 

„Art. 127a. 1. Do absolwentów, o których mowa w art. 297 ust. 2 i art. 297a ustawy 

zmienianej w art. 41, stosuje się przepis art. 44zzq ustawy zmienianej w art. 2, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”. 

Art. 5. 1. Egzamin ósmoklasisty, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w 

art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest przeprowadzany, począwszy od roku 

szkolnego 2021/2022, z zastrzeżeniem ust. 2–4. 

2. W roku szkolnym 2021/2022 egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie 

wymagań egzaminacyjnych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, oraz 

sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. 
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3. Dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2021/2022 

obowiązują informatory, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, 

wraz z aneksami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w roku 

szkolnym 2020/2021 na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30c ustawy 

zmienianej w art. 3. 

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, 

wymagania egzaminacyjne dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 

2021/2022 z poszczególnych przedmiotów, opisane w formie ogólnych i szczegółowych 

wymagań egzaminacyjnych dotyczących wiadomości i umiejętności wybranych spośród 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które powinien 

posiadać absolwent szkoły podstawowej, biorąc pod uwagę aby te wymagania egzaminacyjne 

były tożsame z wymaganiami egzaminacyjnymi, które obowiązywały uczniów 

przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021, określonymi w 

załączniku do przepisów wydanych na podstawie art. 30c ustawy zmienianej w art. 3. 

Art. 6. Obsadzenie stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 

września 2021 r. na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30c ustawy zmienianej 

w art. 3, zachowuje moc. 

Art. 7. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 5 

i 6 ustawy zmienianej w art. 1 dotyczące realizacji danego programu rządowego przyjętego 

odpowiednio na podstawie art. 90u ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc 

do czasu zakończenia realizacji danego programu rządowego i mogą być zmieniane. 

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r., z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 9, art. 3 pkt 2 i art. 7, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia; 

2) art. 6, który wchodzi w życie z dniem 2 września 2021 r. 
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