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Poz. 787  
 
ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)  
 
z dnia 1 czerwca 2016 r.  
 
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 
szkolnych  
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 
r. poz. 2156 oraz z 2016 r.  
poz. 35, 64, 195 i 668) zarządza się, co następuje:  
 
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie 
świadectw, dyplomów państwowych  
i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 893 oraz z 2015 r. poz. 23) wprowadza się 
następujące zmiany:  
 
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości, 
aneksy do świadectw  
dojrzałości i świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie, zwane dalej „świadectwami”, 
dyplomy potwierdzające  
kwalifikacje zawodowe, zwane dalej „dyplomami”, suplementy do dyplomów potwierdzających 
kwalifikacje  
zawodowe, zwane dalej „suplementami”, zaświadczenia o szczegółowych wynikach 
sprawdzianu, zaświadczenia  
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia o wynikach egzaminu 
maturalnego i zaświadczenia  
o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie 
programowej  
kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, zwane dalej „zaświadczeniami”, 
indeksy, legitymacje szkolne,  
legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych, zaświadczenia o spełnianiu obowiązku 
rocznego przygotowania  
przedszkolnego oraz informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej 
wydaje się na  



drukach według wzorów określonych w rozporządzeniu.”;  
2) w § 4:  
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Świadectwa dojrzałości, o których mowa w § 8, aneksy do świadectw dojrzałości oraz 
zaświadczenia  
o wynikach egzaminu maturalnego wydaje się na podstawie dokumentacji egzaminu 
maturalnego.”,  
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:  
„6. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu i zaświadczenie o szczegółowych 
wynikach  
egzaminu gimnazjalnego wydaje się na podstawie dokumentacji odpowiednio sprawdzianu i 
egzaminu gimnazjalnego.”;  
3) w § 5:  
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły, indeksów i 
legitymacji  
szkolnych, a także świadectw dojrzałości, o których mowa w § 8, aneksów do świadectw 
dojrzałości, świadectw  
potwierdzających kwalifikację w zawodzie, dyplomów, zaświadczeń o szczegółowych wynikach 
sprawdzianu,  
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, 
na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia  
Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Edukacji Narodowej  
(Dz. U. poz. 1903).  
 
  
Dziennik Ustaw – 2 –  
Poz. 787  
 
 
 
(Znak wodny) 
zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i zaświadczeń o wynikach 
egzaminu maturalnego  
przekazywanych szkole przez komisję okręgową. Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko, 
numer  
PESEL ucznia albo absolwenta, z zastrzeżeniem § 17, numer wydanego dokumentu, datę 
odbioru dokumentu  
oraz podpis ucznia albo absolwenta.”,  
 
b)  
w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  



 
„1)  
w przypadku świadectwa dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości, zaświadczenia o 
szczegółowych  
wynikach sprawdzianu, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i 
zaświadczenia  
o wynikach egzaminu maturalnego – nazwę i adres szkoły, do której przekazano dokument;”;  
 
4)  
w § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  
 
„4. W przypadku, o którym mowa w art. 44i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty, zwanej  
dalej „ustawą”, wraz ze świadectwem, o którym mowa w ust. 1, albo wpisem do indeksu, o 
którym mowa w ust. 2,  
uczeń otrzymuje informację o ocenach opisowych w formie pisemnej. Informacja zawiera: imię 
(imiona) i nazwisko  
ucznia, rok szkolny i klasę, a w szkole policealnej dla młodzieży – semestr, nazwę zajęć 
edukacyjnych lub zachowanie,  
treść oceny opisowej z danych zajęć edukacyjnych lub zachowania oraz datę ustalenia oceny 
opisowej. Informację  
opatruje się pieczęcią podłużną szkoły oraz czytelnym podpisem nauczyciela prowadzącego 
dane zajęcia edukacyjne  
albo wychowawcy klasy.”;  
 
5)  
w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
 
„2. Na świadectwie dojrzałości wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, 
numer PESEL  
absolwenta, z zastrzeżeniem § 17, wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w 
części ustnej i części  
pisemnej z uwzględnieniem ust. 4–8a, miejscowość i datę wydania świadectwa dojrzałości, 
numer świadectwa dojrzałości  
oraz adnotacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 
przeprowadzania sprawdzianu,  
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.”;  
 
6)  
w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
 
„1. Absolwent, który ponownie przystąpił do egzaminu maturalnego i podwyższył wynik 
egzaminu maturalnego  



z danego przedmiotu lub przedmiotów lub zdawał egzamin maturalny z przedmiotu lub 
przedmiotów dodatkowych,  
z których wcześniej nie zdawał egzaminu maturalnego, otrzymuje aneks do świadectwa 
dojrzałości.”;  
 
7)  
po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:  
 
„§ 9a. 1. Absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu lub 
wybranych przedmiotów  
zgodnie z art. 44zzp ust. 1 ustawy, oraz absolwent, który ponownie przystąpił do egzaminu 
maturalnego z tych  
samych przedmiotów i podwyższył wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub 
przedmiotów zgodnie  
z art. 44zzp ust. 3 ustawy, otrzymują zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego.  
 
2. Na zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i 
miejsce urodzenia,  
numer PESEL absolwenta, z zastrzeżeniem § 17, numer świadectwa dojrzałości wydanego po 
zdaniu egzaminu dojrzałości  
przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, nazwę szkoły 
ponadpodstawowej  
lub kuratora oświaty, którzy wydali świadectwo dojrzałości, wyniki egzaminu maturalnego z 
przedmiotu lub przedmiotów  
zdawanych w części ustnej i części pisemnej, poziom, na jakim był zdawany egzamin z danego 
przedmiotu  
lub przedmiotów, miejscowość i datę wydania zaświadczenia oraz numer zaświadczenia.”;  
8)  
w § 16 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:  
 
„3a. Zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wypełnia się i drukuje z pominięciem 
zawartych we wzorze  
zaświadczenia:  
 
1)  
linii przerywanych oznaczających miejsce przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) i 
nazwiska, daty i miejsca  
urodzenia, numeru PESEL absolwenta, numeru świadectwa dojrzałości, nazwy szkoły 
ponadpodstawowej lub  
kuratora oświaty, miejscowości i daty, numeru zaświadczenia oraz linii przerywanej 
oznaczającej miejsce,  
w którym drukuje się pieczęć i podpis dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej; w miejscu 
linii przerywanych  



wpisuje się odpowiednie dane;  
 
2)  
wyrazów „imię (imiona) i nazwisko”, „nazwa szkoły ponadpodstawowej lub kuratora oświaty”, 
„miejscowość”  
oraz „pieczęć i podpis dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej”;  
 
3)  
linii przerywanych w wyrazach: „legitymując …”, „przystąpił …” oraz „uzyskał …”; w przypadku 
absolwentki  
w miejscu linii przerywanych wpisuje się „a”;  
 
4)  
oznaczenie miejsca, w którym umieszcza się pieczęć urzędową.”;  
 
  
Dziennik Ustaw – 3 –  
Poz. 787  
 
 
 
(Znak wodny) 
9)  
w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
 
„3. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, 
świadectwa dojrzałości,  
aneksy do świadectw dojrzałości, świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie, dyplomy 
i zaświadczenia,  
wydawane przez komisje okręgowe, są drukowane na papierze bez wybielacza optycznego, z 
umiejscowionym wielotonowym  
znakiem wodnym, z włóknami zabezpieczającymi aktywnymi w promieniowaniu UV, włóknami 
zabezpieczającymi  
widocznymi w świetle dziennym i o składzie chemicznym uniemożliwiającym usunięcie lub 
zmianę zapisów  
na dokumencie, zadrukowanym tłem giloszowym z irysem, z jednoliterową, a w przypadku 
aneksu do świadectwa  
dojrzałości oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego – dwuliterową serią i 
ośmiocyfrowym numerem,  
w którym pierwsza cyfra oznacza komisję okręgową, oraz z dwucyfrowym oznaczeniem roku, 
wykonanymi  
farbą koloru czarnego. Dodatkowo na świadectwie ukończenia liceum ogólnokształcącego, 
świadectwie dojrzałości,  



aneksie do świadectwa dojrzałości, zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego, 
świadectwie potwierdzającym  
kwalifikację w zawodzie i dyplomie – ramka giloszowa, wizerunek orła ustalony dla godła oraz 
napis „Rzeczpospolita  
Polska” są wykonane w technice stalorytniczej, a motyw umieszczony w górnej części ramki jest 
pokryty farbą  
optycznie zmienną.”;  
 
10)  
w § 20 w ust. 1 skreśla się wyrazy „z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej 
„ustawą””;  
 
11)  
w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
 
„2. W przypadku gdy zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła przed ukończeniem szkoły, 
w dokumentacji  
przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę należy przekreślić kolorem czerwonym 
dotychczasowe imię (imiona)  
lub nazwisko i nad nim wpisać kolorem czerwonym nowe imię (imiona) lub nazwisko. Na dole 
strony należy umieścić  
adnotację „Dokonano zmiany imienia (imion)/nazwiska”, datę i czytelny podpis osoby 
upoważnionej do podpisywania  
dokumentacji przebiegu nauczania. Nowe imię (imiona) lub nazwisko może być wpisane na 
podstawie odpisu  
aktu urodzenia, odpisu aktu małżeństwa, decyzji administracyjnej o zmianie imienia (imion) lub 
nazwiska albo orzeczenia  
sądowego.”;  
 
12)  
w § 24 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  
 
„1a. Uczeń szkoły policealnej lub słuchacz szkoły dla dorosłych przyjęty do szkoły otrzymuje 
legitymację szkolną.  
Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym semestrze przez umieszczenie 
pieczęci urzędowej szkoły.”;  
 
13) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:  
a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:  
„6) jasnoszarym – świadectwo dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu maturalnego, aneks 
do świadectwa  
dojrzałości oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego;”,  
b) ust. 7a otrzymuje brzmienie:  



 
„7a. W części świadectwa przeznaczonej na wpisanie dodatkowych zajęć edukacyjnych należy 
wpisać dodatkowe  
zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w 
szkołach  
publicznych, oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art. 13 ust. 3 ustawy,  
z zastrzeżeniem ust. 8a pkt 1.”,  
 
c)  
po ust. 8 dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu:  
 
„8a. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły ucznia, który 
realizował  
zajęcia z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego 
oraz zajęcia z własnej  
historii i kultury mniejszości lub społeczności posługującej się językiem regionalnym:  
 
1)  
język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej lub język regionalny umieszcza się w 
miejscu  
przeznaczonym na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, na pierwszej wolnej pozycji, wpisując 
status tego języka  
(„język mniejszości narodowej”, „język mniejszości etnicznej” lub „język regionalny”) oraz jego 
nazwę;  
 
 
2)  
historię i kulturę własną mniejszości lub społeczności posługującej się językiem regionalnym 
umieszcza się  
w miejscu przeznaczonym na dodatkowe zajęcia edukacyjne, wpisując nazwę tych zajęć 
(„Historia i kultura”)  
oraz nazwę mniejszości narodowej, etnicznej lub społeczności posługującej się językiem 
regionalnym,  
której one dotyczą.  
 
8b. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły ucznia, który 
realizował  
dodatkowo zajęcia z geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się 
mniejszość narodowa,  
umieszcza się te zajęcia w miejscu przeznaczonym na dodatkowe zajęcia edukacyjne, wpisując 
nazwę tych zajęć  
(„Geografia”) oraz nazwę tego państwa.”,  



 
  
Dziennik Ustaw – 4 –  
Poz. 787  
 
 
 
(Znak wodny) 
d)  
po ust. 11a dodaje się ust. 11b w brzmieniu:  
 
„11b. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu 
przeznaczonym  
na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:  
1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć;  
2) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z 
jakich zajęć jest  
to ocena;  
3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i 
zajęcia z etyki.”,  
e) po ust. 21 dodaje się ust. 21a w brzmieniu:  
 
„21a. Do arkuszy ocen słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, przyjętych do klasy 
drugiej na  
podstawie świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, dołącza się kopię tego 
świadectwa, poświadczoną  
za zgodność przez dyrektora liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, do którego został 
przyjęty absolwent  
zasadniczej szkoły zawodowej.”;  
 
14)  
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:  
a) pkt 24 „Legitymacje szkolne” otrzymuje brzmienie:  
 
Numer  
wzoru Symbol Przeznaczenie  
1 2 3  
66a MENI/50a/2 dla uczniów wszystkich typów szkół, z wyjątkiem szkół policealnych i szkół  
dla dorosłych oraz uczniów niepełnosprawnych  
66b MENI/50b/2 dla uczniów szkół policealnych i słuchaczy szkół dla dorosłych, z wyjątkiem  
uczniów niepełnosprawnych  
67a MEN/I/50aN/2 dla uczniów niepełnosprawnych  
 



b) w pkt 28 „Świadectwa, dyplomy, suplementy i zaświadczenia, wydawane przez komisje 
okręgowe” po pozycji  
dotyczącej wzoru nr 72b dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 72c w brzmieniu:  
 
zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego dla absolwentów, którzy  
72c OKEII/103a/2 posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości  
przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich  
 
15)  
w załączniku nr 3 do rozporządzenia:  
 
a)  
po wzorze nr 66a dodaje się wzór nr 66b w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia,  
 
b)  
po wzorze nr 72b dodaje się wzór nr 72c w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia.  
 
§ 2. 1. Legitymacje szkolne wydane uczniom szkół policealnych dla młodzieży i słuchaczom 
szkół dla dorosłych na  
druku według dotychczasowego wzoru nr 66a oraz legitymacje szkolne wydane uczniom szkół 
policealnych dla młodzieży  
i słuchaczom szkół dla dorosłych na druku według dotychczasowego wzoru nr 66, o których 
mowa w § 2 ust. 1–3 rozporządzenia  
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
świadectw, dyplomów  
państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23), zachowują ważność do dnia 
30 września 2016 r.  
 
2. W terminie do dnia 30 września 2016 r. szkoły policealne dla młodzieży i szkoły dla dorosłych 
wymienią uczniom  
i słuchaczom legitymacje, o których mowa w ust. 1, na nowe legitymacje szkolne wydane na 
drukach według wzoru nr 66b  
określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszym rozporządzeniem.  
Wymiana legitymacji następuje za zwrotem legitymacji, o których mowa w ust. 1, i jest 
nieodpłatna.  
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 
1 pkt 13 lit. d, który  
wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.  
 
Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska  



 
  
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 787  
.  
Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 1 czerwca 2016 r. (poz. 787)  
KKaarrttoonn..W Wyymmiaiaryry 7 722 x × 1 10033 m mmm  
Nr 66b str. 1  
LEGITYMACJA  
SZKOLNA (fotografia 30 x 42 mm)  
Nr................................  
m.p.  
(podpis posiadacza) ......................................  
....................................................................................  
data urodzenia .....................................................  
numer PESEL  
zamieszkał..... w ..................................................  
...................................................................................  
(imię i nazwisko)  
(dzień, miesiąc, rok)  
(dokładny adres)  
(pieczęć podłużna szkoły)  
................................... ...................................... (data) (podpis dyrektora)  
Nr 66b str. 2  
Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych  
przy przejazdach środkami publicznego  
transportu zbiorowego kolejowego  
i autobusowego.  
MENI/50b/2  
Legitymacja ważna do dnia:  
Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia ………….. 2016 r. (poz. … )  
m.p.  
1 marca  
20 ........ r.  
m.p.  
1 marca  
20 ........ r.  
m.p.  
30 września  
20 ........ r.  
m.p.  
1 marca  



20 ........ r.  
m.p.  
30 września  
20 ........ r.  
m.p.  
30 września  
20 ........ r.  
m.p.  
30 września  
20 ........ r.  
m.p.  
1 marca  
20 ........ r.  
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(Znak wodny) 
Nr 72c  
 
..........................  
 
O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO  
 
................................................................................................ ......................................................  
 
 
imię (imiona) i nazwisko  
 
......................................... ......................................... .........................................  
 
 
data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL  
 
legitymując… się świadectwem dojrzałości nr… wydanym przez  
 
 
................................................................................................ ......................................................  
nazwa szkoły ponadpodstawowej ..u.. kuratora o..wiaty  
przystąpił… do egzaminu maturalnego i uzyskał… wyniki:  
................................................................. , dnia .................................................... .............. r.  
 



 
miejscowo..ć  
 
Nr ZM/……….  
............................................  
 
m.p.  
pieczęć i podpis dyrektora  
okręgowej komisji egzaminacyjnej  
 
..a..wiadczenie wraz ze ..wiadectwem dojrzało..ci jest dokumentem uprawniaj..cym do u..iegania 
się o przyjęcie na studia  
w szkołach wyższych.  
 
OKEII/103a/2  
 
  
 


