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PRAWO W OŚWIACIE 

I – III 2023 

USTAWY 

1. Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023, 
poz.185) 

2. Ustawa z dnia 1 grudnia 2022r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2023, poz.240) 

Data ogłoszenia: 2023-02-6 
Data wejścia w życie: 2023-02-21 z wyjątkiem art. 1 pkt 2, art. 3 pkt 1 i 3, art. 4 pkt 1 i 3, art. 5 
pkt 1, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 pkt 1, art. 12, art. 13 pkt 1 i 2, art. 15, art. 18 oraz art. 19, 
które wchodzą w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia 
zmiany: 
1) możliwość wprowadzenia  kontroli trzeźwości pracowników; 
2) praca zdalna. 

USTAWY –  teksty jednolite 

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (poz.292) 

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023, poz.103) 

ROZPORZĄDZENIA –  NOWELIZACJE 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie egzaminu maturalnego (poz.366) 
Data ogłoszenia: 2023-02-28 
Data wejścia w życie: 2023-03-01 
zmiany: 
Wprowadzone zostały zmiany umożliwiające, od roku szkolnego 2025/2026, przystępowanie do egzaminu 
maturalnego z języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego wszystkim absolwentom nowego 
ustroju szkolnego (absolwentom będącym obywatelami Ukrainy, jak i obywatelom polskim) – z wyjątkiem 
absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej (mniejszość ukraińska), 
którzy mają obowiązek przystąpić do egzaminu z języka mniejszości jako przedmiotu obowiązkowego. 
Ponadto rozporządzenie wprowadza w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 przepisy przejściowe m.in. 
w zakresie liczby zestawów zadań egzaminacyjnych oraz komunikatów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego 
(poz.365) 
Data ogłoszenia: 2023-02-28 
Data wejścia w życie: 2023-09-01 
zmiany: 
Możliwość przystępowania od roku szkolnego 2025/2026 do egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego. 
 

3. Rozporządzenie  Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 
pracę w dniu wolnym od pracy (poz. 352) 
Data ogłoszenia: 2023-02-24 
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Data wejścia w życie: 2023-02-25 z mocą od dnia 1 września 2022 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który 
wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r. 
zmiany:  
Rozporządzenie przewiduje wypłatę nauczycielom wyrównania według nowych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego od 1 stycznia 2023 roku  

 
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, 
technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (poz.314) 
Data ogłoszenia: 2023-02-17 
Data wejścia w życie: 2023-03-04 

zmiany dotyczą: 
1) uzupełnienia podstawy programowej języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum 

o zalecane gry o walorach edukacyjnych; 
2) zastąpienia podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkołach 

ponadpodstawowych podstawą programową przedmiotu biznes i zarządzenie – zakres podstawowy 
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zakres rozszerzony; 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej(poz.312) 
Data ogłoszenia: 2023-02-17 
Data wejścia w życie: 2023-03-04 
zmiany dotyczą: 

1) podstawy programowej przedmiotu technika (klasy IV-VI szkoły podstawowej); 
2) określenia podstawy programowej dla przedmiotu język łaciński (język ten będzie mógł być nauczany 

jako drugi język obcy począwszy od klasy VII szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych – 
liceum ogólnokształcącym i technikum; 

3) uchylenia podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości 
w szkole policealnej (załącznik nr 6 do rozporządzenia), co ma związek z wymienionymi zmianami 
dotyczącymi zastąpienia przedmiotu podstawy przedsiębiorczości przedmiotem biznes i zarządzenie. 
 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2023, poz.277 
Data ogłoszenia: 2023-02-10 
Data wejścia w życie: 2023-09-01, z wyjątkiem § 1 pkt 2–4 i 7, które wchodzą w życie z dniem 11 
lutego 2023 r. 
zmiany dotyczą: 
1) możliwości wyboru języka łacińskiego jako drugiego języka obcego w szkołach  podstawowych, liceum 

ogólnokształcącym dla dzieci i młodzieży oraz technikum; 
2) zastąpienia przedmiotu podstawy przedsiębiorczości przedmiotem biznes i zarządzanie; 
3) rezygnacji z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w ramowym planie nauczania dla szkoły 

policealnej i przeniesienie godzin przeznaczonych dotychczas na ten 
przedmiot na kształcenie zawodowe; 

4) uchylenia załącznika nr 7 i 10, zmiany tytułów załączników nr 8 i 11; 

5) uwzględnienia w przepisach rozporządzenia szkół w okręgowych ośrodkach wychowawczych. 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2023, poz.183) 
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Data ogłoszenia: 2023-01-26 
Data wejścia w życie: 2023-09-01 
zmiany: 
dziewięć nowych zawodów w szkolnictwie branżowym i odpowiedź na potrzeby rynku pracy: 
administrator produkcji filmowej i telewizyjnej, technik animacji filmowej, technik aranżacji wnętrz, 
operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami, 
technik gospodarki odpadami, operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego, technik przemysłu 
drzewnego, animator rynku książki 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz 
inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, 
publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2023, poz.108) 
Data ogłoszenia: 2023-01-13 
Data wejścia w życie: 2023-01-14 
zmiany: 
dostosowanie  przepisów rozporządzenia do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.), na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. 
o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730), polegających 
na zmniejszeniu liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli przez likwidację stopnia nauczyciela 
stażysty i stopnia nauczyciela kontraktowego oraz zastąpieniu oceny dorobku zawodowego za okres stażu 
oceną pracy. 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą 
(Dz.U. z 2023, poz.107) 
Data ogłoszenia: 2023-01-13 
Data wejścia w życie: 2023-01-14  

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów 
oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego 
(Dz.U. z 2023, poz.3) 
Data ogłoszenia: 2023-01-02 
Data wejścia w życie: 2023-01-02  

 
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 
1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej 
placówce artystycznej (Dz.U. z 2023, poz.286) 

2. Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. z 2023, poz.179)      

3. Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych 
szkołach artystycznych (Dz.U. z 2023, poz.147)      

 
                                                                                                                                                                          

zebrała i opracowała  
                                                                                                                                                       E. Rostkowska 
   


