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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o systemie informacji oświatowej

(druk nr 1185)

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

2572, z późn. zm.)

Art. 5e.
Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 82 ust. 1 i
3-5, oraz zadania i kompetencje organu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa
w art. 85 ust. 3 - wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta,
marszałek województwa.

<Art. 5f.
Publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2, oraz ich
zespoły wpisuje się do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki
narodowej jako podmioty, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29
czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.).>

Art. 9c.
1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania tworzy, w drodze rozporządzenia,

okręgowe komisje egzaminacyjne oraz określa ich zasięg terytorialny.
2. Do zadań okręgowych komisji egzaminacyjnych należy w szczególności:

1)  przeprowadzanie sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz
egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1;

2)  przygotowywanie, w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną, propozycji
pytań, zadań i testów oraz ich zestawów do przeprowadzania sprawdzianu i
egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz egzaminów eksternistycznych, o
których mowa w art. 10 ust. 1;

2a) przygotowywanie, w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną, propozycji
pytań, zadań i testów oraz kryteriów ich oceniania do informatorów, o których mowa
w art. 9a ust. 2 pkt 1b;

3)  analizowanie wyników sprawdzianów i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1,
oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1, a także
formułowanie wniosków;

4)  opracowywanie i przekazywanie:
a) dyrektorom szkół, organom prowadzącym szkoły, kuratorom oświaty i

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej sprawozdań z przeprowadzonych
sprawdzianów i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1,
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b) kuratorom oświaty i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej sprawozdań z
przeprowadzonych egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10
ust. 1;

5) szkolenie kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów;
6) współpraca z innymi okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi oraz Centralną

Komisją Egzaminacyjną;
7) prowadzenie ewidencji egzaminatorów zamieszkujących na terenie objętym

właściwością danej okręgowej komisji egzaminacyjnej;
8)  współpraca z kuratorami oświaty właściwymi ze względu na zasięg terytorialny

komisji w sprawach związanych z przeprowadzaniem sprawdzianu i egzaminów, o
których mowa w art. 9 ust. 1, oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w
art. 10 ust. 1, a także doskonaleniem nauczycieli w zakresie diagnozowania,
oceniania, egzaminowania i badania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2a. Wyniki sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz egzaminów
eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1, są ostateczne i nie służy na nie skarga
do sądu administracyjnego.

<2b. Dla celów przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9
ust. 1, okręgowe komisje egzaminacyjne nadają szkołom indywidualny numer
identyfikacyjny.>

3. Do ewidencji egzaminatorów, z zastrzeżeniem ust. 4, może być wpisana osoba, która:
1) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, z

zakresu której jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin, o których mowa w art.
9 ust. 1, albo jest nauczycielem akademickim specjalizującym się w dziedzinie
związanej z zajęciami edukacyjnymi wchodzącymi w zakres odpowiednio
sprawdzianu lub egzaminu;

2) posiada, uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, co
najmniej trzyletni staż pracy dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej, zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole
wyższej albo co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku wymagającym
kwalifikacji pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu
administracji rządowej, kuratorium oświaty lub innej jednostce sprawującej nadzór
pedagogiczny;

3) spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -
Karta Nauczyciela;

4) ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów
organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną, zakończone egzaminem ze
znajomości zasad przeprowadzania i oceniania sprawdzianu i egzaminów, o których
mowa w art. 9 ust. 1.

4. Do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe może również być wpisana osoba, która:

1) jest przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców albo stowarzyszenia
lub samorządu zawodowego;

2) posiada kwalifikacje wymagane od instruktora praktycznej nauki zawodu oraz
uzyskany w okresie ostatnich 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, co
najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym przeprowadzany jest egzamin;
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3) spełnia warunki określone w ust. 3 pkt 3 i 4.
5. Skreślenie z ewidencji egzaminatorów następuje:

1) na wniosek egzaminatora;
2) w przypadku:

a) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w okresowych szkoleniach
egzaminatorów, organizowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b)  nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach dotyczących
przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz
egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1, do których
egzaminator został wyznaczony przez dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej,

c)  nieprzestrzegania przepisów dotyczących przeprowadzania i oceniania
sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz egzaminów
eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1;

3) w razie niespełniania warunków, o których mowa w ust. 3 pkt 3;
4) w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa.

6. Wpis do ewidencji egzaminatorów, odmowa wpisu oraz skreślenie z ewidencji następuje
w drodze decyzji administracyjnej dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

7. Organem wyższego stopnia w stosunku do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
w sprawach, o których mowa w ust. 6, jest dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia,
ramowy program szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposób prowadzenia
ewidencji egzaminatorów oraz tryb wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji,
uwzględniając w szczególności obowiązkowy wymiar godzin szkolenia, a także
dokumenty wymagane od osób ubiegających się o wpis do ewidencji oraz zakres danych
wpisywanych w ewidencji.

9. W przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1, w
zakresie ustalonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4, biorą udział
egzaminatorzy i nauczyciele; w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
mogą również brać udział nauczyciele akademiccy.

10. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zawiera z egzaminatorami, z zastrzeżeniem
ust. 12, a w przypadku egzaminu maturalnego również z nauczycielami akademickimi
biorącymi udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego, umowy
określające zakres ich obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia.

11. Nauczyciele biorący udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów, o których
mowa w art. 9 ust. 1, wykonują czynności związane z przeprowadzaniem tego
sprawdzianu i tych egzaminów w ramach czynności i zajęć, o których mowa w art. 42
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, oraz ustalonego
wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 12.

12. Nauczyciele, w tym nauczyciele będący egzaminatorami, biorący udział w
przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego, wykonują czynności związane z
przeprowadzaniem tej części egzaminu w ramach zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. W przypadku wykonywania
tych czynności w wymiarze przekraczającym tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycielowi
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przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe na zasadach określonych w art.
35 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.

Art. 58.
1. Szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który

określa jej typ, nazwę i siedzibę.
2. Akt założycielski szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny, oprócz

danych wymienionych w ust. 1 określa także jej zasięg terytorialny (obwód), w
szczególności nazwy miejscowości (w miastach nazwy ulic lub ich części) należących do
jej obwodu, a w przypadku szkoły podstawowej także podporządkowane jej
organizacyjnie szkoły filialne. Szkole publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną lub
osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego nie ustala się obwodu, chyba
że osoba prowadząca wystąpi z takim wnioskiem.

2a. Nie ustala się obwodów szkołom specjalnym, szkołom integracyjnym, szkołom
dwujęzycznym, szkołom dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługujących się językiem regionalnym, szkołom sportowym, szkołom mistrzostwa
sportowego, szkołom artystycznym, szkołom w zakładach poprawczych i schroniskach
dla nieletnich oraz szkołom przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

3.  Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka
samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wymaga zezwolenia właściwego organu
jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek
publicznych danego typu, a w przypadku szkół artystycznych - zezwolenia ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

[4. Wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, łącznie z projektami aktu
założycielskiego i statutu, powinien być złożony nie później niż do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki. Termin
ten może zostać przedłużony za zgodą odpowiednio organu jednostki samorządu
terytorialnego, o którym mowa w ust. 3, albo ministra właściwego do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego.]

<4. Wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, składa się wraz
z projektem aktu założycielskiego i statutu; wniosek zawiera także dane niezbędne
do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej. Wniosek składa się nie później niż do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki.
Termin ten może zostać przedłużony za zgodą odpowiednio organu jednostki
samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 3, albo ministra właściwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.>

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do szkół artystycznych
- minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określają, w
drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na
założenie szkoły lub placówki publicznej, tak aby tworzenie szkół publicznych przez
osoby prawne i fizyczne sprzyjało poprawie warunków kształcenia, a także korzystnie
uzupełniało sieć szkół publicznych na danym terenie.

6. Organ lub osoba, o których mowa w art. 5 ust. 2, zakładająca szkołę lub placówkę
podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut.
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7. Akt założycielski i statut szkoły lub placówki publicznej przesyła się właściwemu
kuratorowi oświaty oraz innym organom właściwym do sprawowania nadzoru
pedagogicznego nad szkołą lub placówką.

Art. 82.
1. Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu

wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną
do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

1a. Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać niepubliczne szkoły artystyczne po uzyskaniu
wpisu do ewidencji prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.

2. Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:
1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca

zamieszkania lub siedziby;
2) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej

funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego - profili kształcenia
ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe -
nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów
występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w
art. 24 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku
pracy przez ministra właściwego do spraw pracy;

3) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach
lokalowych zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,
c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji

praktycznej nauki zawodu,
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi

przepisami;
4) statut szkoły lub placówki;
5) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora,

przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
6) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 w przypadku

szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły
ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem
rozpoczęcia działalności[.]<;>

<7) dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.>

2a. W przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej
się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do
ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora
oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie
z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1,
ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego
ministra, o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3.
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2b. Organ, o którym mowa w ust. 1a, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty
zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a
kopię zaświadczenia przekazuje organowi podatkowemu, a w przypadku szkoły
artystycznej realizującej kształcenie ogólne również właściwemu kuratorowi oświaty.

3. Organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty
zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a
kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi
podatkowemu.

3a. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 2b i 3, zawiera:
1) nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki;
2) datę i numer wpisu do ewidencji;
3) nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki;
4) osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę;
5) adres szkoły lub placówki;
6) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich

szkoła kształci;
7) w przypadku liceum profilowanego - nazwy profili kształcenia ogólnozawodowego,

w jakich szkoła kształci.
4. Organ, o którym mowa w ust. 1 i 1a, wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji,

jeżeli:
1) zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w ust. 2 i mimo wezwania nie zostało

uzupełnione w wyznaczonym terminie;
2) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo

wezwania nie został zmieniony.
5. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, o którym

mowa w ust. 1 i 1a, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe
po wpisie do ewidencji. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

Art. 90a.
1. Osoba fizyczna lub osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego,

prowadząca szkoły publiczne, szkoły niepubliczne lub placówki, może dla celów
organizacyjnych połączyć je w zespół i określić zasady działania zespołu. Połączenie nie
narusza odrębności szkół lub placówek w zakresie określonym w ustawie, w
szczególności w zakresie uzyskiwania zezwolenia, cofania zezwolenia, wpisywania do
ewidencji i wykreślania z niej, uzyskiwania i utraty uprawnień szkoły publicznej oraz
uzyskiwania dotacji.

[2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się jako odrębny podmiot do krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.]
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USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. O STATYSTYCE PUBLICZNEJ (Dz. U. Nr 88, poz.

439, z późn. zm.)

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) statystyka publiczna - system zbierania danych statystycznych, gromadzenia,
przechowywania i opracowywania zebranych danych oraz ogłaszania, udostępniania
i rozpowszechniania wyników badań statystycznych jako oficjalnych danych
statystycznych,

2) badania statystyczne - zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych
statystycznych oraz ogłaszanie i udostępnianie wyników dokonanych obliczeń,
opracowań i analiz, w tym podstawowych wielkości i wskaźników,

3)  podstawowe wielkości i wskaźniki - wielkości i wskaźniki, do których ogłaszania
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jest zobowiązany każdorazowo na
podstawie odrębnych przepisów,

4)  zbieranie danych statystycznych - uzyskiwanie odpowiedzi na pytania zawarte w
formularzach, kwestionariuszach i ankietach statystycznych oraz informacji na
innych nośnikach, dotyczące działalności podmiotów gospodarki narodowej lub
wybranych dziedzin tej działalności oraz życia i sytuacji osób fizycznych lub
wybranych jej aspektów - bezpośrednio od tych podmiotów i osób albo z systemów
informacyjnych administracji publicznej, w których tego rodzaju dane zostały
legalnie zgromadzone,

5) gromadzenie danych statystycznych - zebranie przez prowadzącego badanie
statystyczne w określonym czasie i miejscu danych statystycznych, o których mowa
w pkt 4,

6)  opracowywanie danych statystycznych - tworzenie zbiorów danych ze
zgromadzonych danych statystycznych, z odłączeniem lub zakodowaniem informacji
pozwalających na zidentyfikowanie konkretnego podmiotu gospodarki narodowej
albo osoby fizycznej, a następnie dokonywanie na podstawie tych zbiorów obliczeń,
opracowań i analiz,

7) program badań statystycznych statystyki publicznej - uchwalony przez Radę
Ministrów, w trybie określonym w rozdziale 2, wykaz ustalający zakres tematyczny,
przedmiotowy i podmiotowy badań statystycznych i związane z nimi obowiązki,

8) operat do badań statystycznych - wykaz wybranych, według określonych cech, osób
prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz osób
fizycznych będących podmiotem obserwacji statystycznej wraz z ich identyfikacją
adresową.

9)  dane jednostkowe - dane osobowe dające się powiązać z konkretną osobą fizyczną
lub dane indywidualne dające się powiązać z podmiotem gospodarki narodowej albo
inną osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej,

10) służby statystyki publicznej - Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz
podlegli mu dyrektorzy urzędów statystycznych i inne jednostki statystyki tworzone
w trybie określonym w rozdziale 3,



- 8 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

11) podmiot gospodarki narodowej - osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą
osobowości prawnej oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

[12) urzędowe rejestry - prowadzone na podstawie ustaw lub przepisów wydanych w
wykonaniu ustaw przez sądy i organy administracji publicznej rejestry i ewidencje
zawierające informacje o osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nie
mających osobowości prawnej i osobach fizycznych oraz ich działalności, a także o
innych zjawiskach, zdarzeniach i obiektach, a w szczególności rejestry: sądowe,
ubezpieczeń społecznych, podatników, podmiotów gospodarki narodowej, podziału
terytorialnego kraju oraz ewidencji: ludności, działalności gospodarczej,
udzielonych zezwoleń i koncesji, gruntów, budynków, budowli i obiektów
infrastruktury,]

<12) urzędowe rejestry – prowadzone na podstawie ustaw lub przepisów wydanych
w wykonaniu ustaw przez sądy i organy administracji publicznej rejestry i
ewidencje zawierające informacje o osobach prawnych, jednostkach
organizacyjnych niemających osobowości prawnej i osobach fizycznych oraz ich
działalności, a także o innych zjawiskach, zdarzeniach i obiektach,
a w szczególności rejestry: sądowe, ubezpieczeń społecznych, podatników,
podmiotów gospodarki narodowej, podziału terytorialnego kraju, szkół i
placówek oświatowych oraz ewidencji: ludności, działalności gospodarczej,
udzielonych zezwoleń i koncesji, gruntów, budynków, budowli i obiektów
infrastruktury,>

13) systemy informacyjne administracji publicznej - systemy zbierania, gromadzenia i
przetwarzania informacji przez organy administracji rządowej oraz jednostek
samorządu terytorialnego, inne instytucje rządowe, organy rejestrowe i Narodowy
Bank Polski, prowadzone w oparciu o przepisy kompetencyjne lub inne akty prawne
związane bezpośrednio z wykonywaniem przez nie zadań statutowych,

14) standardy klasyfikacyjne - wprowadzone na podstawie ustawy klasyfikacje,
nomenklatury i definicje podstawowych kategorii.

Art. 42.
1. Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej "rejestrem

podmiotów", obejmuje:
1) osoby prawne,
2) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
3) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

[2. Za osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przyjmuje się osobę fizyczną
będącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) i inną osobę
fizyczną prowadzącą działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku oraz
osobę fizyczną prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne.]

<2. Za osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przyjmuje się osobę
fizyczną będącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.)
i inną osobę fizyczną prowadzącą działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia
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zysku oraz osobę fizyczną prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, z
zastrzeżeniem ust. 2a.>

<2a. Wpisowi do rejestru podmiotów nie podlega osoba fizyczna w zakresie
prowadzonej działalności oświatowej obejmującej prowadzenie przedszkola, szkoły,
placówki lub innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.
zm.).>

3. Wpisowi do rejestru podmiotów podlegają następujące informacje o podmiotach
wymienionych w ust. 1 w zakresie prowadzonej przez nie działalności:

1) nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą - dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i
identyfikator systemu ewidencji ludności (PESEL), o ile taki posiada,

2) numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile taki posiada,
3) forma prawna i forma własności,
4) wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności,
5) daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia

działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, zakończenia działalności albo
skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów,

6) nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany
przez ten organ numer,

7) przewidywana liczba pracujących,
8) w przypadku gospodarstw rolnych powierzchnia ogólna i użytków rolnych,
9) o ich jednostkach lokalnych w zakresie informacji określonych w pkt 1 i 4-8,

10) numer telefonu i faksu siedziby, adres poczty elektronicznej oraz strony
internetowej, o ile podmiot takie posiada i poda je do rejestru podmiotów.

4. Jednostką lokalną jest zorganizowana całość (zakład, oddział, filia) położona w miejscu
zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego prowadzona jest
działalność co najmniej przez jedną osobę pracującą.

5. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek wypełniania i składania wniosku o
wpis do rejestru podmiotów oraz informowania o zachodzących zmianach w zakresie
danych określonych w ust. 3 pkt 1-6.

6. Z zastrzeżeniem przepisu ust. 7, podmioty określone w ust. 1 są zobowiązane do
składania w urzędzie statystycznym województwa, na terenie którego mają siedzibę albo
adres zamieszkania, wniosku o wpis do rejestru podmiotów, wniosku o zmianę cech
objętych wpisem oraz wniosku o skreślenie - w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności
uzasadniających wpis, zmianę lub skreślenie. Do wniosku dołącza się dokumenty
określone przepisami innych ustaw, potwierdzające powstanie podmiotu albo podjęcie
działalności, zmianę cech objętych wpisem bądź skreślenie podmiotu.

[7. Złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów oraz wniosku o zmianę cech objętych
wpisem dla:

1) przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - następuje na podstawie przepisów o
działalności gospodarczej,
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2) przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego -
następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 oraz z 2008 r. Nr 141, poz.
888).

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się, jeżeli zmiana dotyczy jedynie cech objętych wpisem,
niebędących przedmiotem wpisu w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności
gospodarczej.]

<7. Złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów, wniosku o zmianę cech objętych
wpisem oraz wniosku o skreślenie z rejestru podmiotów dla:

1) przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – następuje na podstawie przepisów o
działalności gospodarczej,

2) przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego –
następuje na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.),

3) przedszkoli, szkół, placówek i innych jednostek organizacyjnych, o których
mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i ich
zespołów – następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr …., poz. ….).

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się, jeżeli zmiana dotyczy jedynie cech objętych wpisem,
niebędących przedmiotem wpisu w rejestrze przedsiębiorców, ewidencji działalności
gospodarczej albo Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.>

9. Aktualizacja rejestru podmiotów w zakresie indywidualnych gospodarstw rolnych może
nastąpić na podstawie wykazów tych gospodarstw przekazywanych urzędom
statystycznym właściwym dla miejsca położenia gospodarstwa przez urzędy gmin na
podstawie odrębnej ustawy.

10. Wpis do rejestru podmiotów następuje po zakodowaniu cech podmiotu wymienionych w
ust. 3, według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, z jednoczesnym nadaniem
niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego.

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857)

Art. 28.
1. Kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek

samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej
subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym,
skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań
oświatowych.

2. Od kwoty, o której mowa w ust. 1, odlicza się 0,6 % na rezerwę części oświatowej
subwencji ogólnej.

Uwaga:
W tym brzmieniu obowiązuje do dnia 1 stycznia 2012 r., tj. do dnia wejścia w
życie art. 1 pkt 18 lit. a) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o
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dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach
do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U.07.191.1370).

2.  Od kwoty, o której mowa w ust. 1, odlicza się 0,25 % na rezerwę części oświatowej
subwencji ogólnej.

Uwaga:
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. a) ustawy z dnia 7 września
2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz.U.07.191.1370), która wejdzie w życie z dniem 1
stycznia 2012 r.

3. Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw
finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

4. Podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następuje nie później niż do dnia 30
listopada każdego roku. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów
publicznych.

[5. Po odliczeniu rezerwy, o której mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw oświaty i
wychowania dzieli część oświatową subwencji ogólnej między poszczególne jednostki
samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki
zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań
związanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów
ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz zadań związanych z
prowadzeniem innych form wychowania przedszkolnego - w sposób określony na
podstawie ust. 6.]

<5. Po odliczeniu rezerwy, o której mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania dzieli część oświatową subwencji ogólnej między poszczególne
jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez
te jednostki zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań związanych z dowozem
uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych i
oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz
zadań związanych z prowadzeniem innych form wychowania przedszkolnego – w
sposób określony na podstawie ust. 6. Do podziału części oświatowej subwencji
ogólnej przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji
oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji oświatowej (Dz. U. Nr…, poz. …).>

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra
właściwego do spraw finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu
terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia, sposób podziału części oświatowej
subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z
uwzględnieniem w szczególności typów i rodzajów szkół i placówek prowadzonych
przez te jednostki, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w tych
szkołach i placówkach.
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Art. 37.
1. W przypadku gdy ustalona dla jednostki samorządu terytorialnego część oświatowa

subwencji ogólnej jest wyższa od należnej, minister właściwy do spraw finansów
publicznych, w drodze decyzji:

1) zmniejsza o odpowiednią kwotę część oświatową subwencji ogólnej w zakresie
subwencji na rok budżetowy oraz potrąca z kolejnej raty nienależnie otrzymaną
kwotę, wynikającą ze zmniejszenia tej części subwencji, a jeżeli nienależnie
otrzymana kwota jest wyższa od jednej raty - wstrzymuje przekazywanie rat, bądź
gdy nienależnie otrzymana kwota jest wyższa od kwoty pozostałej do przekazania do
końca roku budżetowego - wstrzymuje przekazywanie rat i zobowiązuje do zwrotu
pozostałej części nienależnej kwoty części subwencji;

2) zobowiązuje do zwrotu nienależnej kwoty tej części subwencji, chyba że jednostka ta
dokonała wcześniej zwrotu nienależnie otrzymanych kwot - w zakresie subwencji za
lata poprzedzające rok budżetowy.

1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
1b. Jeżeli nienależna kwota części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w ust. 1, jest

niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na rok budżetowy, minister
właściwy do spraw finansów publicznych nie dokonuje czynności, o których mowa w
ust. 1.

2. W przypadku określonym w ust. 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych
zawiadamia właściwą regionalną izbę obrachunkową o zmniejszeniu kwoty części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

3. Kwoty, o których mowa w ust. 1, uzyskane nienależnie przez jednostkę samorządu
terytorialnego:

1) ustalone na rok budżetowy - podlegają zwrotowi do budżetu państwa i zwiększają
kwotę rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2;

2) za lata poprzedzające rok budżetowy - podlegają zwrotowi do budżetu państwa i
stanowią wydatek budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

[4. Jeżeli w sprawozdaniu, którego obowiązek sporządzenia wynika z odrębnych przepisów,
zostały podane nieprawdziwe dane i jednostka samorządu terytorialnego otrzymała część
oświatową subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej - jednostce tej nie przysługuje
zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.]

<4. Jeżeli do bazy danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, zostały przekazane
nieprawdziwe dane i jednostka samorządu terytorialnego otrzymała część
oświatową subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej – jednostce tej nie
przysługuje zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art.
33 ust. 1 pkt 2.>

5. Przepis art. 36 ust. 8 stosuje się odpowiednio.


