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Uzasadnienie

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego stanowi 

wykonanie upoważnienia zawartego w art. 44zzza ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian upoważnienia ustawowego 

(art. 44zzza ustawy) wprowadzonych ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116). 

W porównaniu do obowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 482) projekt niniejszego 

rozporządzenia wprowadza następujące zmiany. 

1. Dodanie do wykazu przedmiotów dodatkowych przedmiotu historia tańca. 

Wprowadzenie przedmiotu historia tańca do wykazu przedmiotów dodatkowych, z których jest 

przeprowadzany egzamin maturalny poprzedziły zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467, 

z późn. zm.), określającym cele kształcenia i treści nauczania dla przedmiotów nauczanych 

w szkołach ponadpodstawowych. Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra 

Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej 

szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 1537). W rozporządzeniu tym określono podstawę programową 

dla zakresu rozszerzonego przedmiotu historia tańca (egzamin maturalny jest przeprowadzany 

z przedmiotów dodatkowych, dla których została ustalona podstawa programowa kształcenia 

ogólnego w zakresie rozszerzonym). Zmianom tym towarzyszyły zmiany wprowadzone 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania dla szkół publicznych (Dz. U. poz. 639, z późn. zm.), w którym ustalona 

została liczba godzin przeznaczona na realizację przedmiotu historia tańca. Zmiany 

wprowadzono rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 

(Dz. U. poz. 1534). Zgodnie z przepisami przejściowymi rozporządzenia Ministra Edukacji 

i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II 

stopnia (Dz. U. poz. 622) i rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. 
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zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 

(Dz. U. poz. 658) przedmiot historia tańca będzie realizowany w klasach I czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum od roku szkolnego 2023/2024. Mając na 

uwadze powyższe w przepisie przejściowym niniejszego rozporządzenia przesądzono lata 

szkolne, w których po raz pierwszy zostanie przeprowadzany egzamin maturalny z przedmiotu 

historia tańca dla absolwentów poszczególnych typów szkół. Pierwsi absolwenci, którzy 

zrealizują podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotu historia tańca będą 

absolwentami czteroletniego liceum ogólnokształcącego i będą mogli przystąpić do egzaminu 

maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego począwszy od roku szkolnego 2026/2027. 

2. Wskazanie zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla przedmiotów dodatkowych, z którego jest przeprowadzany egzamin 

maturalny. 

Zgodnie z art. 44zze ust. 2 ustawy w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 12 

maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, egzamin 

maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych jest przeprowadzany na poziomie 

rozszerzonym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla:

1) zakresu podstawowego i rozszerzonego z jednego przedmiotu;

2) zakresu rozszerzonego z jednego przedmiotu;

3) zakresu podstawowego z jednego przedmiotu i zakresu rozszerzonego z drugiego 

przedmiotu.

Jednocześnie zgodnie z delegacją ustawową przewidzianą w art. 44zzza pkt 2, w brzmieniu 

nadanym art. 1 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, 

w drodze rozporządzenia, wykaz przedmiotów dodatkowych, z których jest przeprowadzany 

egzamin maturalny, wraz ze wskazaniem zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla jednego lub dwóch przedmiotów, na podstawie których 

jest przeprowadzany egzamin maturalny z danego przedmiotu dodatkowego. Mając na uwadze 

powyższe w § 9 projektu rozporządzenia przesądzono zakres wymagań, na podstawie których 

jest przeprowadzany egzamin maturalny z danego przedmiotu dodatkowego. W przypadku 

egzaminu maturalnego z przedmiotów historia muzyki, historia sztuki i historia tańca 

wskazano, że egzamin maturalny z tych przedmiotów obejmuje określony w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego tylko zakres rozszerzony dla przedmiotu odpowiednio 
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historia muzyki, historia sztuki i historia tańca. Jest to zatem przypadek przewidziany w art. 

44zze ust. 2 pkt 2 ustawy i wynika z faktu, że w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum 

ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia określono podstawę 

programową wyłącznie dla zakresu rozszerzonego dla tych przedmiotów. W przypadku 

egzaminu maturalnego z przedmiotu wiedza o społeczeństwie wskazano, że egzamin maturalny 

z tego przedmiotu obejmuje określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego zakres 

podstawowy dla przedmiotu historia i teraźniejszość oraz zakres rozszerzony dla przedmiotu 

wiedza o społeczeństwie. Jest to zatem przypadek przewidziany w art. 44zze ust. 2 pkt 3 ustawy 

i wynika z faktu, że w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. 

w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, 

technikum oraz branżowej szkoły II stopnia dla przedmiotu historia i teraźniejszość określono 

podstawę programową tylko dla zakresu podstawowego, natomiast dla przedmiotu wiedza 

o społeczeństwie określono podstawę programową tylko dla zakresu rozszerzonego, przy czym 

warto podkreślić, że zmiany te są wynikiem nowej koncepcji tych przedmiotów zrealizowanej 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum 

ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. W rozporządzeniu tym m.in. 

zastąpiono podstawę programową przedmiotu wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) 

podstawą programową przedmiotu historia i teraźniejszość (zakres podstawowy). Egzamin 

maturalny z pozostałych przedmiotów dodatkowych, tak jak dotychczas, będzie obejmował 

określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego zakres podstawowy i zakres 

rozszerzony z tego samego przedmiotu, co stanowi przypadek przewidziany art. 44zze ust. 2 

pkt 1 ustawy.

Jednocześnie zgodnie z przepisami przejściowymi rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 8 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II 

stopnia (Dz. U. poz. 622) i rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 

(Dz. U. poz. 658) przedmiot historia i teraźniejszość będzie realizowany w klasach I 

czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum od roku szkolnego 

2022/2023. Mając na uwadze powyższe w przepisie przejściowym niniejszego rozporządzenia 

przesądzono lata szkolne, w których po raz pierwszy zostanie przeprowadzany egzamin 
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maturalny z przedmiotu wiedza o społeczeństwie obejmujący wymagania określone 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego dla przedmiotu 

historia i teraźniejszość oraz zakresu rozszerzonego dla przedmiotu wiedza o społeczeństwie 

dla absolwentów poszczególnych typów szkół. W przepisie przejściowym przesądzono 

również lata szkolne, w których będzie przeprowadzany egzamin maturalny obejmujący 

wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu 

podstawowego i rozszerzonego dla przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla absolwentów 

poszczególnych typów szkół.

3. Zmiana w zakresie dotyczącym składania deklaracji maturalnej – postać papierowa 

lub elektroniczna.

Projekt rozporządzenia przewiduje możliwość złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu 

maturalnego również w postaci elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznego systemu 

wspomagającego przeprowadzanie egzaminu maturalnego, udostępnianego szkole przez 

okręgową komisję egzaminacyjną. 

Projekt rozporządzenia przewiduje następujące regulacje dotyczące deklaracji przystąpienia do 

egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej:

1) warunkiem umożliwiającym złożenie deklaracji jest uzyskanie przez zdającego 

identyfikatora (loginu) i hasła dostępu, od, odpowiednio, dyrektora szkoły lub dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej, lub skorzystanie z profilu zaufanego;

2) dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektorzy okręgowych komisji 

egzaminacyjnych będą podawali do publicznej wiadomości odpowiednio na stronie 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych, 

adres strony internetowej z dostępem do elektronicznego systemu wspomagającego 

przeprowadzenie egzaminu maturalnego, dzięki któremu zdający mogą złożyć deklarację 

przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej;

3) zdający, który otrzymał identyfikator (login) i hasło dostępu oraz złożył deklarację 

w postaci elektronicznej, nie może złożyć jej w postaci papierowej;

4) dyrektor szkoły przekaże uczniom identyfikator (login) i hasło dostępu do dnia 25 

września roku szkolnego, w którym zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego;

5) zdający inny niż uczeń będzie składał do dyrektora szkoły, którą ukończył lub dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o nadanie identyfikatora (loginu) i hasła 

dostępu w celu złożenia deklaracji w postaci elektronicznej w terminach 

przewidzianych w projekcie rozporządzenia, tj. do dnia do dnia 20 września roku 
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szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego – w przypadku 

deklaracji wstępnej, lub do dnia 15 stycznia roku szkolnego, w którym zamierza 

przystąpić do egzaminu maturalnego – w przypadku gdy nie złożył deklaracji wstępnej 

i zdających, którzy deklarację będą składali do dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej;

6) odpowiednio dyrektor szkoły lub dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie 

przekazywał w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania pisemnego zgłoszenia od 

absolwenta lub osoby, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego, 

o zamiarze złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci 

elektronicznej – identyfikator (login) i hasło dostępu;

7) zdający, którzy zgodnie z przepisami rozporządzenia, powinni dołączyć do deklaracji 

określone dokumenty, będą je składali jako odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów 

sporządzonych w postaci papierowej (np. zdjęcie, skan) oraz oświadczali o zgodności 

z oryginałem dołączanych do deklaracji odwzorowanych cyfrowo elektronicznych 

dokumentów. 

Proponowane rozwiązanie zdecydowanie usprawni proces składania deklaracji przystąpienia 

do egzaminu maturalnego zdającym, którzy, zgodnie z obecnymi przepisami, w celu złożenia 

deklaracji muszą udać się do szkoły lub właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dzięki 

umożliwieniu złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci 

elektronicznej, osoba zainteresowana będzie mogła złożyć deklarację z dowolnego miejsca na 

świecie. Dla dyrektorów szkół, w których jest przeprowadzany egzamin maturalny, możliwość 

złożenia przez uczniów i absolwentów deklaracji przystąpienia do tego egzaminu w postaci 

elektronicznej stanowi istotne ułatwienie przy sporządzaniu wykazu osób przystępujących do 

tego egzaminu w danej szkole – dyrektor szkoły jest zobowiązany przygotować taki wykaz 

i przekazać go do właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

Elektroniczny system wspomagający przeprowadzenie egzaminu maturalnego będzie 

automatycznie generował wykaz osób, które zadeklarowały przystąpienie do egzaminu 

maturalnego w danej szkole składając deklarację w postaci elektronicznej wraz ze wszystkimi 

wymaganymi informacjami, jakie zainteresowana osoba musi przekazać, aby mogła przystąpić 

do tego egzaminu.

4. Ujednolicenie terminu składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego 

i zmiana terminu przekazania informacji o miejscu przystąpienia do egzaminu 

maturalnego
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Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami zdający, który zamierzał przystąpić do 

egzaminu maturalnego, składał pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu. 

Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach składał deklarację dyrektorowi 

szkoły, którą ukończył. Wstępną deklarację należało złożyć nie później niż do dnia 30 września, 

a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym absolwent 

zamierzał przystąpić do egzaminu maturalnego. Absolwent, który ukończył szkołę we 

wcześniejszych latach, mógł nie składać wstępnej deklaracji. Z kolei jeżeli absolwent złożył 

wstępną deklarację, a nie złożył ostatecznej deklaracji we wskazanym powyżej terminie, 

z dniem 8 lutego roku szkolnego, w którym zamierzał przystąpić do egzaminu maturalnego, 

wstępna deklaracja stawała się ostateczną deklaracją.

W projekcie rozporządzenia określono, że w przypadku:

1) likwidacji lub przekształcenia szkoły, do której uczęszczał zdający (do tej pory był to 

termin 31 grudnia roku szkolnego, w którym absolwent/osoba zamierzał przystąpić do 

egzaminu maturalnego);

2) uzyskania przez zdającego świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego na 

podstawie egzaminów eksternistycznych (do tej pory był to termin 31 grudnia roku 

szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu maturalnego);

3) dopuszczenia zdającego do egzaminów eksternistycznych, który zamierza w danym roku 

szkolnym przystąpić do wszystkich egzaminów wymaganych do uzyskania świadectwa 

ukończenia liceum ogólnokształcącego oraz do egzaminu maturalnego (do tej pory był to 

termin 31 grudnia roku szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do 

egzaminu maturalnego);

4) posiadania przez dającego świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą 

i uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument potwierdzający wykształcenie 

średnie lub średnie branżowe, o których mowa w art. 93 ust. 2 i 3 ustawy (do tej pory był 

to termin 31 grudnia roku szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do 

egzaminu maturalnego);

5) uzyskania przez zdającego potwierdzenia posiadania wykształcenia średniego lub 

średniego branżowe zgodnie z art. 93a ustawy (do tej pory był to termin 31 grudnia roku 

szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu maturalnego);

6) posiadania przez zdającego świadectwa szkolnego uzyskanego za granicą, uznanego za 

równorzędne świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły 

ponadpodstawowej w drodze nostryfikacji, o której mowa w art. 93 ust. 2 ustawy, 

w brzmieniu obowiązującym przed dniem 31 marca 2015 r. (do tej pory był to termin 31 
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grudnia roku szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu 

maturalnego)

– zdający składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze 

względu na miejsce zamieszkania zdającego, nie później niż do dnia 

7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.

Ponadto zmianie uległ termin, w którym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje 

zdającego o miejscu przystąpienia do egzaminu maturalnego (do tej pory był to termin 10 marca 

roku szkolnego, w którym zdający zamierzał przystąpić do egzaminu maturalnego) – termin 

ten został wydłużony do dnia 31 marca roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić 

do egzaminu maturalnego.

Zmianie uległ także termin składania przez zdającego wniosku wraz z uzasadnieniem oraz 

deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą zdający 

ukończył – nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zdający zamierza 

przystąpić do egzaminu maturalnego (do tej pory był to termin 31 grudnia roku szkolnego, 

w którym zdający zamierzał przystąpić do egzaminu maturalnego). Jednocześnie zmianie uległ 

termin, w którym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje zdającego o miejscu 

przystąpienia do egzaminu maturalnego (do tej pory był to termin 10 marca roku szkolnego, 

w którym zdający zamierzał przystąpić do egzaminu maturalnego) – termin ten został 

wydłużony do dnia 31 marca roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do 

egzaminu maturalnego.

Zmiany w ww. terminach przyczynią się do usprawnienia pracy okręgowych komisji 

egzaminacyjnych oraz ich współpracy z dyrektorami szkół i zdającymi przystępującymi do 

egzaminu maturalnego.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Nie pozostaje to w sprzeczności z zasadami funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. 

Jak najszybsze wejście w życie przepisów rozporządzenia jest korzystne dla przygotowujących 

się do egzaminu maturalnego i oczekiwane przez podmioty organizujące te egzaminy – 

Centralną Komisję Egzaminacyjną, okręgowe komisje egzaminacyjne i dyrektorów szkół, 

a także nauczycieli przygotowujących uczniów i słuchaczy do egzaminu maturalnego. 

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 
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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, z późn. zm.) 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 

konsultacji lub uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do 

projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. 



Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu 1681783.6537595.5537112

Nazwa dokumentu Uzasadnienie do projektu - 2.docx

Tytuł dokumentu Uzasadnienie do projektu - 2

Sygnatura dokumentu  

Data dokumentu  

Skrót dokumentu 13C6A42B0B5386C158871C9EE22F08BAAFB06327

Wersja dokumentu 1.12

Data podpisu 07.06.2022 11:25:20

Podpisane przez Jakub Szymon Jakubowski Dyrektor

Rodzaj certyfikatu Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
EZD 3.104.145.145.40900

Data wydruku: 07.06.2022
Autor wydruku: Romanowski Marian Piotr (Radca)


