
UZASADNIENIE

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu 

maturalnego (Dz. U. poz. 1644), zwane dalej „rozporządzeniem”, stanowi wykonanie 

upoważnienia zawartego w art. 44zzza ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z  2022 r. poz. 2230), zwanej dalej „ustawą”.

Rozporządzenie dotyczy absolwentów szkół nowego ustroju szkolnego, o których mowa w 

art. 10 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1116), i będzie przeprowadzany m.in. dla:

1) absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego;

2) absolwentów 5-letniego technikum;

3) absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej 

szkole I stopnia jako absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej.

Konieczność zmiany rozporządzenia wynika z potrzeby wprowadzenia możliwości 

przystępowania, od roku szkolnego 2025/2026, do egzaminu maturalnego 

z języka ukraińskiego przeprowadzanego dla absolwentów szkół nowego ustroju szkolnego 

(szkół ponadpodstawowych). Szeroki napływ do Polski obywateli Ukrainy w związku z 

działaniami wojennymi na terytorium tego państwa może mieć wpływ na większe 

zainteresowanie Polaków tym krajem, jego językiem i kulturą. Mając na uwadze powyższe 

proponuje się umożliwienie wyboru języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego 

zdawanego na egzaminie maturalnym.

Zgodnie z § 10 rozporządzenia egzamin maturalny jest obecnie przeprowadzany z 

następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, 

niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Zakres dostępnych języków obcych nowożytnych, z 

których jest przeprowadzany egzamin maturalny, ukształtował się w trakcie dotychczasowej 

praktyki egzaminacyjnej, na podstawie powszechności wyborów dokonywanych przez 

absolwentów.

Zgodnie z art. 44zzd ust. 2 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. d ustawy egzamin maturalny z języka 

ukraińskiego jako przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i części pisemnej jest 

przeprowadzany jako egzamin z języka mniejszości narodowej. Do tego egzaminu na 

poziomie podstawowym są obowiązani przystąpić absolwenci szkół lub oddziałów z językiem 

nauczania mniejszości narodowej (np. mniejszość ukraińska), w których zajęcia były 

prowadzone w tym języku (języku ukraińskim). Absolwent szkoły lub oddziału z językiem 
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nauczania mniejszości narodowej (językiem ukraińskim), w których zajęcia są prowadzone w 

tym języku, oraz absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego, w których język mniejszości 

narodowej jest drugim językiem nauczania, zgodnie z art. 44zzf ustawy, może zdawać na 

egzaminie maturalnym niektóre przedmioty w języku polskim lub, z wyjątkiem przedmiotu 

język polski oraz treści dotyczących historii Polski i geografii Polski, w języku danej 

mniejszości narodowej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 44zzd ust. 8 ustawy, absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem 

języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka tej mniejszości narodowej na 

egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego. 

Absolwent ten może natomiast wybrać ten język na egzaminie z przedmiotów dodatkowych 

w części pisemnej na poziomie rozszerzonym, zgodnie z art. 44zzd ust. 9 ustawy.

Proponowana zmiana umożliwi, 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. 

Zgodnie z zgodnie z art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowuje 

i ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informatory (dla każdego przedmiotu, w tym 

każdego języka obcego nowożytnego), zawierające w szczególności przykładowe zadania, 

jakie mogą wystąpić na egzaminie maturalnym. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia, w 

przypadku wprowadzenia zmian w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego 

opracowuje się i ogłasza nowe informatory nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, czyli na 

dwa lata przed terminem przeprowadzenia tego egzaminu po raz pierwszy. Dodatkowo, 

konieczne będzie przygotowanie materiałów na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów 

w zakresie egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego, przeprowadzenie szkoleń i 

utworzenie ewidencji egzaminatorów z tego przedmiotu, a także pozyskanie osób 

zainteresowanych wpisem do tej ewidencji oraz przygotowanie materiałów egzaminacyjnych. 

Mając na uwadze powyższe proponuje się, aby pierwszy egzamin maturalny z języka 

ukraińskiego został przeprowadzony w roku szkolnym 2025/2026. Jednocześnie proponuje 

się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września  2023 r., tj. w 
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terminie umożliwiającym wywiązanie się przez Centralną Komisję Egzaminacyjną z wyżej 

opisanych obowiązków. 

Projekt 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 oraz z 2004 r. poz. 597) 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 powiadomienia, 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.).

Odnosząc się do § 12 pkt 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 

czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283) należy 

stwierdzić, że projekt rozporządzenia uwzględnia regulacje, w stosunku do których nie ma 

możliwości, aby mogły być podjęte za pomocą alternatywnych środków.
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