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Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu 

1.  
Projektowana treść 
§2 ust. 1 i §3 ust. 1 
pkt 4. 

W miejsce nowelizacji §2 i §3 wprowadzić §6a jako przepis 
epizodyczny dotyczący roku szkolnego 2018/2019, z 
którego wprost będzie wynikało, że w obecnym roku 
szkolnym zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się 19 
czerwca 2019 r. oraz, że ferie letnie rozpoczynają się 21 
czerwca 2019 r. 

Zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej przepisy 
rozporządzenia redaguje się tak, aby dokładnie i w 
sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich 
norm wyrażały intencje prawodawcy (§6 w zw. z 
§132 załącznika do Rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 
"Zasad techniki prawodawczej". Niewątpliwie celem 
autorów projektu ustawy było wprowadzenie 
przepisu umożliwiającego zakończenie w roku 
szkolnym 2018/2019 r. zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w związku z przypadającym na 20 
czerwca 2019 r. świętem Bożego Ciała. Z analizy 
kalendarza wynika, że przez najbliższe 10 lat 
podobna sytuacja nie wystąpi. W 2025 r. święto 
wypadnie 19 czerwca, co oznacza, że przedstawiona 
w projekcie regulacja i tak nie znajdzie zastosowania 
(najbliższy piątek przypadający po 20 czerwca 
wypadnie 27 czerwca 2025 r.). Dopiero w 2030 r. 
Boże Ciało ponownie przypadnie na 20 czerwca. 
Zatem, po co wprowadzać zmianę w §2 i §3 
rozporządzania, która będzie miała charakter 
incydentalny, a która w kolejnych latach tylko 
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zaciemni adresatom rzeczywistą treść przepisu.  
Można założyć z dużym prawdopodobieństwem, że 
do 2030 r. rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017 r. 
w sprawie organizacji roku szkolnego  i tak zostanie 
zastąpione nowszym aktem prawnym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


