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Sprawa Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego i nauki 

 

Podstawa Prawna 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (t.j.: Dz. U. z 1997 

Nr 78 poz. 483 z późn. zm.) – art. 70.1. „Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 

18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonania obowiązku szkolnego 

określa ustawa.” 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2018 poz. 

996  

z poźn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 z późn. zm.) 

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie 

wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela  

do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 1526) 

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie 

wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 850) 

Miejsce załatwienia 

sprawy 

Urząd Gminy Bierzwnik, ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik, pok. Nr 12 

Jednostka odpowiedzialna 
Stanowisko ds. oświaty 

tel.: 784 355 159  lub 95 768 01 30 

Wymagane dokumenty 

1) Wniosek dyrektora szkoły o wszczęcie egzekucji administracyjnej obowiązku 

szkolnego i nałożenie grzywny w celu przymuszenia. 

2) Tytuł wykonawczy wystawiony przez dyrektora szkoły z załączonym upomnieniem 

oraz dowodem jego doręczenia. 

Opłaty 

Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego (rodziców/opiekunów prawnych) i są 

pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia powstaje 

z chwilą doręczenia upomnienia. Koszty te podlegają ściąganiu w trybie określonym 

dla kosztów egzekucyjnych. 

Termin załatwienia sprawy 
Do 30 dni, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia 

złożenia kompletnego wniosku.  

Tryb odwoławczy 

Zobowiązanym służy prawo: 

1) zgłoszenia do Wójta Gminy Bierzwnik, zarzutów przeciwko prowadzeniu 

egzekucji z przyczyn określonych w art. 33 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 z 

poźn. zm.) w terminie 7 dni od dnia doręczenia załączonego tytułu wykonawczego, 

2) wniesienia zażalenia na postanowienie o nałożeniu grzywny do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Bierzwnik 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 
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Uwagi 

OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe: 

 

- art. 31 ust. 1 – wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie 

przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. 

 

-  art. 31 ust. 2 – w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 

7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w 

którym dziecko kończy 9 lat. 

 

-  art. 31 ust. 4 – dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie 

przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w 

innej formie wychowania przedszkolnego. 

 

-  art. 31 ust. 5 – obowiązek, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się z początkiem 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku 

dziecka, o którym mowa w ust. 2, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku 

szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie 

obowiązku szkolnego. 

 

 OBOWIĄZEK SZKOLNY 

 

- art. 35 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z 

początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, 

oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 

roku życia. 

 

- art. 36 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, na wniosek rodziców naukę w szkole 

podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym 

kończy 6 lat. 

 

- art. 36 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe, obowiązek szkolny spełnia się przez 

uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej. 

 

- art. 40 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi 

szkolnemu są obowiązani do: 

 

1)  dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

 

2)  zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne; 

 

3)  zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

 

4)  informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły 

podstawowej, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego 

spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11. 

 

 OBOWIĄZEK NAUKI 

 

- art. 36 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe, po ukończeniu szkoły podstawowej 

obowiązek nauki spełnia się przez: 

 

1)  uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej; 
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2)  realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u 

pracodawcy. 

 

- art. 36 ust. 12 ustawy Prawo oświatowe, uczeń, który ukończył szkołę 

ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać 

obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy 

zawodowe. 

 

- art. 36 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe, obowiązek, o którym mowa w art. 31 ust. 4, 

obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez 

uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły: 

 

1)  za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o 

współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu 

terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów 

edukacyjnych Unii Europejskiej; 

 

2)  przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce. 

 

- art. 36 ust. 17 ustawy Prawo oświatowe, za spełnianie obowiązku, o którym mowa w 

art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział 

dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w 

zajęciach rewalidacyjno –wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

- art. 37 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio 

publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły 

ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze 

decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 

31 ust. 4, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub 

inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 

poza szkołą. 

 

- art. 42 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, niespełnianie obowiązku, o którym mowa w 

art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego 

lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 

jednego miesiąca na co najmniej 50%: 

 

1)  dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej 

formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej 

lub placówce; 

 

2)  zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 

pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16. 

 

- art. 40 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi 

nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której 

dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki 

przez dziecko i zmianach w tym zakresie. 

 

Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą 

na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1, są obowiązani do 

zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu. 
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POWINNOŚCI DYREKTORA SZKOŁY W RAMACH KONTROLI 

SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 

 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2018 r. poz. 996 z poźń. zm.) dyrektorzy publicznych szkół podstawowych: 

 

-  kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach 

tych szkół; 

 

-  kontrolują wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, 

a także współdziałają z rodzicami w realizacji obowiązków, o których mowa w art. 40 

ust. 1 pkt 3 i ust. 3; 

 

-  prowadzą ewidencje spełniania obowiązku szkolnego. 

 

Dyrektor jest wierzycielem obowiązku szkolnego. 

 

Zgodnie z art. 1a pkt 13 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z poźń. zm.), przez 

wierzyciela rozumie się podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązku lub 

jego zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym. 

Dokumenty do pobrania 

zał. nr 1 - objaśnienia do tytułu wykonawczego 

zał. nr 2 - tytuł wykonawczy 

zał. nr 3 - formularz wniosku 

zał. nr 4 - formularz oświadczenia rodziców 

zał. nr 5 - formularz klauzula RODO 

 

 

 


