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1.  

§1 pkt 1 projektu 
rozporządzenia 

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi realizację merytorycznych założeń zawartych w 
podpisanym 4 lutego br. rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne 
zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i 
językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
społeczności posługującej się językiem regionalnym.  
Krytycznie oceniamy fakt, że projekt rozporządzenia z 4 lutego br. nie został 
przedłożony do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 
Terytorialnego, co stanowi naruszenie art. 8 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. 
o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach 
Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. Stronie 
samorządowej nie zostały więc przedstawione merytoryczne argumenty 
przemawiające za koniecznością wprowadzania zmian w finansowaniu nauki języka 
mniejszości, realizowanej w formie dodatkowej nauki tego języka dla uczniów lub 
słuchaczy należących do mniejszości niemieckiej.  
W związku z powyższym proponowane rozwiązanie oceniamy negatywnie. 
Dodatkowo biorąc pod uwagę skalę niedoszacowania wysokości części oświatowej 
subwencji ogólnej wyrażamy sprzeciw wobec obniżania wysokości wydatków z 
budżetu państwa na część oświatową subwencji ogólnej. OSR projektu nie precyzuje 
jakiej liczby jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek oświatowych 
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bezpośrednio dotyczy przedmiotowa zmiana oraz na jakiej podstawie dokonano 
pomniejszenia subwencji o kwotę 39.800 tys. zł – kwestie te wymagają odpowiedzi.  

2.  

§1 ust. 2 projektu Proponowane brzmienie ust. 26 i 27 jedynie doprecyzowuje dotychczasowe brzmienie 
wskazanych przepisów, nie powodując zasadniczo żadnego skutku finansowego (poza 
samorządami, które w związku z niejasnością dotychczasowego zapisu dokonywały 
wyliczenia w odmienny sposób i po doprecyzowaniu otrzymają środki subwencji w 
wysokości niższej niż pierwotnie zakładano). Związek Powiatów Polskich podtrzymuje 
zgłaszaną już uwagę, o nieadekwatności wysokości wskaźników zwiększających (pismo 
z 25 listopada 2021 r. (Or.A.0713/2825/21). Postulujemy o wzrost wskaźników 
zwiększających. Wskaźniki oszacowane na proponowanym poziomie oceniamy 
negatywnie. 

   

3.  

Uzasadnienie i OSR Doprecyzowanie w zakresie zasad finansowania na rok 2022 domów wczasów 
dziecięcych stanowi usankcjonowanie sytuacji prawnej jaka powinna mieć miejsce już 
w pierwotnym projekcie. Przez błędną interpretację prawa ze strony Ministerstwa 
Edukacji i Nauki powstała potrzeba przedmiotowego doprecyzowania.  

   

 


