Protok ‡
z III spotkania grupy roboczej do spraw finansowania zadaæ o wiatowych s‡u¿„cych
podtrzymywaniu to¿samo ci narodowej, etnicznej i jŒzykowej mniejszo ci
Warszawa, 30 wrze nia 2015 r.
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Gra¿yna P‡oszajska, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej.
Jerzy Jakubczuk, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej.
Dobies‡aw Rzemieniewski, przedstawiciel Ministra Administracji i Cyfryzacji.
Bernard Gaida, przedstawiciel mniejszo ci niemieckiej.
Ryszard Karolkiewicz, przedstawiciel mniejszo ci niemieckiej.
£ukasz GrzŒdzicki, przedstawiciel spo‡eczno ci kaszubskiej.
Tadeusz Krzy¿anowski, przedstawiciel mniejszo ci romskiej.

W dniu 30 wrze nia 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
odby‡o siŒ trzecie spotkanie grupy roboczej do spraw finansowania zadaæ o wiatowych
s‡u¿„cych podtrzymywaniu to¿samo ci narodowej, etnicznej i jŒzykowej mniejszo ci. Zgodnie
z przyjŒtym wcze niej porz„dkiem spotkania zosta‡y poruszone nastŒpuj„ce kwestie:
1. Podsumowanie realizacji ustaleæ drugiego spotkania grupy roboczej, kt re odby‡o siŒ
w dniu 24 czerwca 2015 r.
2. Warunki jakie powinny zosta spe‡nione, aby mo¿liwe by‡o uzyskanie subwencji
o wiatowej w zwi„zku z podtrzymywaniem to¿samo ci narodowej, etnicznej
i jŒzykowej uczni w (zadania, jakie powinny realizowa szko‡y, aby mo¿liwe by‡o
przyznanie takiej subwencji).
3. Mo¿liwo finansowania studi w podyplomowych w ramach rodk w pochodz„cych
z subwencji o wiatowej.
4. Finansowanie przedszkoli podtrzymuj„cych to¿samo narodow„, etniczn„ i jŒzykow„
uczni w.
5. Finansowanie podrŒcznik w dla uczni w nale¿„cych do mniejszo ci narodowych
i etnicznych oraz spo‡eczno ci kaszubskiej.
6. Finansowanie remont w
niepublicznych podtrzymuj„cych to¿samo
szk ‡
narodow„, etniczn„ i jŒzykow„ uczni w, kt re rozpoczynaj„ dzia‡alno .
Prace grupy roboczej otworzy‡ i prowadzi‡ naczelnik Wydzia‡u Mniejszo ci
Narodowych i Etnicznych Pan Dobies‡aw Rzemieniewski.
Pan Dobies‡aw Rzemieniewski, przedstawiciel Ministra Administracji i Cyfryzacji,
stwierdzi‡, ¿e kontrolŒ wydatkowania rodk w przekazywanych przez szko‡y na
podtrzymanie to¿samo ci narodowej, etnicznej i jŒzykowej mog‡aby przeprowadzi
Najwy¿sza Izba Kontroli. Minister Administracji i Cyfryzacji wyst„pi‡ do Kancelarii Prezesa
Rady Ministr w z wnioskiem o objŒcie kontrol„ jednostek samorz„du terytorialnego
i sprawdzenie w jaki spos b wydatkuj„ rodki przeznaczone na podtrzymywanie to¿samo ci
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narodowej, etnicznej, nauczanie jŒzyka regionalnego oraz integracjŒ spo‡eczno ci romskiej.
Z informacji uzyskanej z KPRM wynika, ¿e na 2016 r. taka kontrola nie zosta‡a zaplanowana.
Kolejn„ poruszon„ kwesti„ by‡a nowelizacja ustawy o mniejszo ciach narodowych
i etnicznych oraz o jŒzyku regionalnym. Pan Dobies‡aw Rzemieniewski poinformowa‡, i¿ Sejm
RP zaproponowa‡ przepis stanowi„cy, i¿ w przypadku gdy jest prowadzony konkurs na
stanowisko dyrektora w szkole, w kt rej nauczany jest jŒzyk mniejszo ci b„d prowadzone s„
zajŒcia zwi„zane z integracj„ obywatelsk„ mniejszo ci romskiej obligatoryjnie w sk‡ad
komisji bŒdzie wchodzi‡ przedstawiciel danej mniejszo ci narodowej lub etnicznej. Komisja
senacka nie zaakceptowa‡a tego projektu. Natomiast w tym tygodniu planowane jest
g‡osowanie na posiedzeniu plenarnym Senatu. Kolejna kwestia zwi„zana jest ze
stanowiskiem w sprawie subwencji. Wp‡ynŒ‡y dwa zg‡oszenia: ze Zwi„zku Niemieckich
Stowarzyszeæ Spo‡eczno-Kulturalnych w Polsce i Stowarzyszenia Litwin w w Polsce, kt re
przekazano do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
-

Pan Bernard Gaida, przedstawiciel mniejszo ci niemieckiej, stwierdzi‡, ¿e
mniejszo
niemiecka pisemnie przekaza‡a swoje stanowisko. Zosta‡ stworzony katalog
zadaæ, kt re mog‡yby by finansowane ze zwiŒkszonej subwencji na nauczanie jŒzyka
mniejszo ci. Ten katalog obejmuje: tworzenie i uzupe‡nianie zasob w bibliotek i mediotek
w szkole w materia‡y s‡u¿„ce podtrzymaniu to¿samo ci mniejszo ci, zakup ksi„¿ek wydanych
w jŒzyku mniejszo ci, czasopism, film w i nagraæ, organizacjŒ wycieczek szkolnych
zwi„zanych z podtrzymaniem to¿samo ci, wycieczek na seanse, spektakle, odczyty literackie,
animacje, wystawy i finansowanie na te wydarzenia bilet w. Kolejna kwestia zwi„zana jest ze
szkoleniem nauczycieli (finansowanie kurs w, studi w podyplomowych), zakupem
materia‡ w biurowych, zakupem podrŒcznik w, materia‡ w edukacyjnych, wyposa¿eniem
sal lekcyjnych w infrastrukturŒ IT (sie bezprzewodow„, laptopy, tablety), zajŒciami
fakultatywnymi i ko‡ami naukowymi.
Pan Dobies‡aw Rzemieniewski, przedstawiciel Ministra Administracji i Cyfryzacji,
przekaza‡ g‡os przedstawicielom Ministerstwa Edukacji Narodowej z pro b„ O zajŒcie
stanowiska wobec przedstawionych propozycji spisania takiego katalogu oraz o rozwa¿enie
w jaki spos b wzmocni zadania, kt re s„ wa¿ne z punktu widzenia to¿samo ci mniejszo ci
narodowych i etnicznych, w szczeg lno ci te zwi„zane z nauczaniem kultury i historii
mniejszo ci.
Pan Jerzy Jakubczuk, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej, zauwa¿y‡, ¿e nie
ma podstaw prawnych do wpisania do rozporz„dzenia dotycz„cego subwencji takiego
katalogu.
Pan Dobies‡aw Rzemieniewski, przedstawiciel Ministra Administracji i Cyfryzacji,
wyrazi‡ podobne stanowisko. Katalog powinien by
wpisany w rozporz„dzeniu
to¿samo ciowym, a rozporz„dzenie subwencyjne okre la‡oby tylko podstawowe warunki.
Pan Bernard Gaida, przedstawiciel mniejszo ci niemieckiej, zaproponowa‡, aby
wr ci do koncepcji zaprezentowanej w poprzedniej czŒ ci dyskusji, zgodnie z kt r„
proponowana regulacja powinna zosta umiejscowiona w rozporz„dzeniu to¿samo ciowym.
Wcze niejsza propozycja zak‡ada‡a, aby wpisa j„ do 10 tego rozporz„dzenia.
Pani Gra¿yna P‡oszajska, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej, zwr ci‡a
uwagŒ, ¿e zadania wymienione w katalogu zaproponowanym przez mniejszo niemieck„ nie
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s„ zadaniami finansowanymi z subwencji, a zadaniami w‡asnymi organu prowadz„cego.
W rozporz„dzeniu to¿samo ciowym nale¿a‡oby zwr ci uwagŒ szko‡om i organizacjom
mniejszo ciowym, ¿e jest pole wsp ‡dzia‡ania szk ‡ z organizacjami mniejszo ci narodowych
i etnicznych. Dlatego podczas ostatniego posiedzenia Komisji Wsp lnej, pad‡a propozycja,
aby wpisa zg‡oszon„ propozycjŒ do 10 rozporz„dzenia. Natomiast organizacja wycieczek
i uzupe‡nianie zasob w bibliotek szkolnych nie powinny by tam umiejscawiane.
Pan Dobies‡aw Rzemieniewski, przedstawiciel Ministra Administracji i Cyfryzacji,
zauwa¿y‡, ¿e rodki, kt re s„ przeznaczane na finansowanie to¿samo ci kulturowej
mniejszo ci s„ wystarczaj„ce. Jednocze nie dzia‡ania prowadzone przez szko‡y nie s„
satysfakcjonuj„ce. Dlatego nale¿y sprawi , aby ci„¿„ce na szko‡ach zadania, dotycz„ce
utrzymywania to¿samo ci kulturowej i etnicznej by‡y jak najlepiej realizowane.
Pan Jerzy Jakubczuk, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej, stwierdzi‡, ¿e
delegacja do wydania rozporz„dzenia dotycz„cego wydatkowania subwencji nie daje
podstaw do okre lenia przeznaczenia subwencji o wiatowej i wskazywania co z subwencji
powinno by finansowane. Subwencja nie jest jedynym r d‡em finansowania zadaæ
s‡u¿„cych podtrzymywaniu to¿samo ci narodowej i etnicznej. CzŒ
plac wek jest
prowadzona przez osoby fizyczne i prawne nie bŒd„ce jednostkami samorz„du
terytorialnego. Dodatkowo czŒ
samorz„d w korzysta z innych r de‡ dochod w na
finansowanie zadaæ o wiatowych. Nale¿y doprecyzowa przepisy, ale nie w zakresie
wszystkich zadaæ. Ustawa o systemie o wiaty w art. 5 ust. 7 okre la zadania organu
prowadz„cego jako zapewnienie warunk w do prowadzenia szk f, zapewnienie warunk w
dzia‡ania szko‡y w tym bezpiecznych i higienicznych warunk w do nauki. KwestiŒ op‡at za
studia dla nauczycieli reguluj„ odrŒbne przepisy. Warto zmodyfikowa
przepisy
ale
rozporz„dzenia
bez wskazywania jakie zadania s„ finansowane z subwencji.
Pani Gra¿yna P‡oszajska, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej, zauwa¿y‡a,
¿e elementy wymienione w omawianym katalogu dotycz„ r ¿nych spraw i r ¿nych zadaæ.
Z delegacji do rozporz„dzenia wynika tylko, ¿e Minister Edukacji Narodowej okre li spos b
i warunki realizowania zadaæ wymienionych we wcze niejszym artykule ustawy, s‡u¿„cych
podtrzymywaniu to¿samo ci kulturowej i jŒzykowej mniejszo ci.
Pan Bernard Gaida, przedstawiciel mniejszo ci niemieckiej, zauwa¿y‡, ¿e w trakcie
posiedzenia Komisji Wsp lnej zosta‡a zg‡oszona propozycja zmiany
10 rozporz„dzenia,
poprzez dopisanie s‡ w materia‡y edukacyjne, pomoce dydaktyczne .
Pani Gra¿yna P‡oszajska, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej, wyja ni‡a, ¿e
szko‡a jest zobowi„zana do dzia‡aæ dotycz„cych zachowania rozwoju to¿samo ci, kultury
I jŒzyka mniejszo ci narodowych i etnicznych na mocy innych przepis w i powinna to robi
we wsp ‡pracy z organizacjami mniejszo ciowymi.
Pan Bernard Gaida, przedstawiciel mniejszo ci niemieckiej zauwa¿y‡, ¿e
proponowane zapisy katalogu zadaæ maj„ by form„ przypomnienia, ¿e szko‡a ma taki
obowi„zek. Dobrze by by‡o przypomnie o jeszcze innych obowi„zkach. Je¿eli nie mo¿e to
by wpisane w rozporz„dzeniu to¿samo ciowym to mo¿e trzeba znale inne miejsce.
Pan Dobies‡aw Rzemieniewski, przedstawiciel Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji, zauwa¿y‡, ¿e punkty z omawianego katalogu, powinny zosta zapisane
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w rozporz„dzeniu to¿samo ciowym. Zauwa¿y‡ te¿, ¿e katalog sprzed 10 lat nie powinien by
zamkniŒty. Wydaje siŒ, ¿e nowy katalog jest ju¿ opracowany. Pozostaje tylko kwestia w jaki
spos b i gdzie go zapisa .
Pani Gra¿yna P‡oszajska, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej, zauwa¿y‡a,
¿e Rada Pedagogiczna ma obowi„zek opracowa plan dydaktyczny, plan organizacyjny i plan
wychowawczy zawieraj„ce dzia‡ania na rzecz zachowania i rozwoju to¿samo ci, kultury
i jŒzyka mniejszo ci narodowych i etnicznych. Plany s„ przedstawiane do akceptacji organu
prowadz„cego w kt rym bŒd„ zamieszczone. Problem polega na tym, ¿e mo¿na nie uzyska
zgody organu prowadz„cego, bo organ prowadz„cy nie ma na to pieniŒdzy. Nale¿y siŒ skupi
na tym co zrobi , ¿eby organ takich dzia‡aæ nie eliminowa‡.
Pan Dobies‡aw Rzemieniewski, przedstawiciel Ministra Administracji i Cyfryzacji,
zauwa¿y‡, ¿e w tej sytuacji wpisanie do rozporz„dzenia du¿ego katalogu daje szkole
argument, w postaci aktu prawnego, kt ry wskazuje, ¿e rodki pochodz„ce od organu
prowadz„cego powinny by przeznaczane na cele s‡u¿„ce wzmacnianiu to¿samo ci
mniejszo ciowej.
Pan Bernard Gaida, przedstawiciel mniejszo ci niemieckiej, zwr ci‡ uwagŒ, ¿e
modyfikacje
10 rozporz„dzenia to¿samo ciowego nie rozwi„zuj„ problemu. Ten przepis
odnosi siŒ do wsp ‡pracy miŒdzy organizacjami mniejszo ciowymi, a samorz„dami
i szko‡ami. Natomiast art. 13 ust. 3 ustawy o systemie o wiaty stanowi, ¿e minister w‡a ciwy
do spraw o wiaty i wychowania okre li, w drodze rozporz„dzenia, warunki i spos b
wykonywania przez szko‡y i plac wki zadaæ s‡u¿„cych podtrzymywaniu to¿samo ci
narodowej, etnicznej i jŒzykowej uczni w.
Pan Dobies‡aw Rzemieniewski, przedstawiciel Ministra Administracji i Cyfryzacji,
stwierdzi‡, ¿e brakuje w rozporz„dzeniu to¿samo ciowym dookre lenia sposobu , o kt rym
mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o systemie o wiaty, bo tam jest mowa o liczbie godzin, ale nie
ma mowy w jaki spos b te zadania na co dzieæ maj„ by wykonywane, a tym bardziej jak
maj„ by finansowane. Zauwa¿y‡, ¿e dopracowaniem tego m g‡by by katalog opracowany
przez grupŒ robocz„. Pan Dobies‡aw Rzemieniewski stwierdzi‡, ¿e kwestie, o kt rych m wi‡
Pan Bernard Gaida oraz wsp ‡praca organizacji mniejszo ci narodowych i etnicznych
z organami prowadz„cymi powinny zosta rozdzielone i nale¿a‡oby rozwa¿y dopisanie
odrŒbnego przepisu, w kt rym wpisane zosta‡yby kwestie zwi„zane z obowi„zkami szko‡y na
rzecz dzia‡aæ dotycz„cych zachowania i rozwoju to¿samo ci, kultury i jŒzyka mniejszo ci
narodowych i etnicznych.
Pani Gra¿yna P‡oszajska, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej, zauwa¿y‡a,
¿e rozporz„dzenie m wi o warunkach i sposobie organizowania zajŒ , czyli nauki jŒzyka
mniejszo ci narodowych lub etnicznej oraz jŒzyka regionalnego, w‡asnej historii i kultury.
Nie ma tam mowy o geografii, wycieczkach i innych sprawach. Zaproponowa‡a miŒkki zapis
8b, kt ry stanowi‡by, ¿e szko‡a mo¿e prowadzi naukŒ geografii paæstwa, z kt rego
obszarem kulturowym uto¿samia siŒ mniejszo narodowa. R wnie miŒkko mo¿na doda , ¿e
szko‡a mo¿e tak¿e organizowa wycieczki, k ‡ka zainteresowaæ itak dalej.
Pan Dobies‡aw Rzemieniewski, przedstawiciel Ministra Administracji i Cyfryzacji,
zauwa¿y‡, ¿e katalog musi zosta doprecyzowany i zapisany w odpowiedniej formie
w rozporz„dzeniu to¿samo ciowym. Powinien by odrŒbny przepis. Zaproponowa‡, ¿eby
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propozycja tego zapisu (katalogu), w terminie do pofowy pa dziernika, zosta‡a przekazana do
Ministerstwa Edukacji Narodowej, tak aby gotowa propozycja mog‡a zosta dopisana do
projektu rozporz„dzenia, a nastŒpnie przekazana do uzgodnieæ miŒdzyresortowych.
NastŒpnie zaproponowa‡ przej cie do punktu 3 posiedzenia dotycz„cego mo¿liwo ci
finansowania studi w podyplomowych w ramach rodk w pochodz„cych z subwencji
o wiatowej.
Pani Gra¿yna P‡oszajska, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej, stwierdzi‡a,
¿e przez studia podyplomowe Ministerstwo rozumie studia dwuletnie, realizowane na
podstawie art. 14 ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym. Mo¿e by tak, ¿e Minister
Edukacji Narodowej zwr ci siŒ o zorganizowanie takich studi w podyplomowych, ale musi
uzyska zgodŒ senatu i rektora.
-

Pan Ryszard Karolkiewicz, przedstawiciel mniejszo ci niemieckiej, zauwa¿y‡, ¿e s„ r ¿ne
studia podyplomowe. Problem dotyczy tego kto zap‡aci nauczycielowi za te studia. Zgodnie
z przepisami o wiatowymi na doskonalenie nauczycieli przekazywany jest 1 % subwencji.
W jednej szkole nauczyciel dostaje 50% op‡aty za studia, a w drugiej nie dostaje nic.
Pan Jerzy Jakubczuk, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej, wyja ni‡, ¿e art. 70a
ustawy Karta nauczyciela m wi, ¿e w bud¿etach organ w prowadz„cych wyodrŒbnia siŒ
rodki na doskonalenie zawodowe. Wspomniane 1% odnoszone jest do wynagrodzeæ, a nie
do subwencji o wiatowej. Rozporz„dzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie sposobu podzia‡u rodk w na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
pomiŒdzy bud¿ety poszczeg lnych wojewod w, form doskonalenia zawodowego
dofinansowywanych ze rodk w wyodrŒbnionych w bud¿etach organ w prowadzqcych
szko‡y, wojewod w, ministra w‡a ciwego do spraw o wiaty i wychowania oraz
szczeg ‡owych kryteri w i trybu przyznawania tych rodk w (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430)
w 2 ust. 2 pkt 1 m wi, ¿e ze rodk w, o kt rych mowa w ust. 1, dofinansowuje siŒ r wnie¿
w czŒ ci lub w ca‡o ci: op‡aty za kszta‡cenie pobierane przez szko‡y wy¿sze i zak‡ady
kszta‡cenia nauczycieli. Natomiast 7 tego rozporz„dzenia stanowi, ¿e organ prowadz„cy,
w porozumieniu z dyrektorami szk ‡ i plac wek, ustala corocznie maksymaln„ kwotŒ
dofinansowania op‡at, o kt rych mowa w
2 ust. 2 pkt 1, oraz specjalno ci i formy
kszta‡cenia, na kt re dofinansowanie jest przyznawane.
-

Pan Ryszard Karolkiewicz, przedstawiciel mniejszo ci niemieckiej, stwierdzi‡, ¿e
w katalogu wymienione zosta‡o doskonalenie nauczycieli realizuj„cych zadania dotycz„ce
podtrzymania to¿samo ci narodowej. Ten punkt mie ci siŒ w katalogu. Chodzi‡o o to, aby
w tym katalogu by‡o to szerokie specktrum.
Pan Dobies‡aw Rzemieniewski, przedstawiciel Ministra Administracji i Cyfryzacji,
zaproponowa‡, aby zapis nie dotyczy‡ tylko studi w podyplomowych ale zosta‡
sformu‡owany w bardziej og lny spos b. Zaproponowa‡ rozwa¿enie czy zrobi to w tym
samym przepisie. Mo¿e siŒ okaza , ¿e wszyscy nauczyciele ukoæczyli kursy, a nak‡adany jest
na nich kolejny obowi„zek. W tym przypadku s‡owo doskonalenie by‡oby bardziej
odpowiednie.
Pan £ukasz GrzŒdzicki, przedstawiciel spo‡eczno ci kaszubskiej, zada‡ pytanie, czy
pieni„dze z subwencji na jŒzyk kaszubski powinny by przekazywane na doskonalenie
nauczycieli jŒzyka kaszubskiego.
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Pan Jerzy Jakubczuk, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej, zwr ci‡ uwagŒ,
¿e przepis art. 70a Karty Nauczyciela nie odnosi siŒ wprost do subwencji o wiatowej, a do
wynagrodzeæ osobowych nauczycieli. Od innej podstawy wyliczany jest omawiany 1%. Pan
Jerzy Jakubczuk zauwa¿y‡, ¿e nie zna ¿adnego przepisu, kt ry by uniemo¿liwia‡
rozdysponowanie rodk w subwencji o wiatowej na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Nie ma natomiast mo¿liwo ci sprawdzenia w oparciu o System Informacji O wiatowej, kt rzy
nauczyciele i w jakim wymiarze korzystali z dokszta‡cania. Wymaga‡oby to kontroli
w poszczeg lnych szko‡ach i plac wkach. Istnieje mo¿liwo korzystania przez nauczycieli
ucz„cych jŒzyka mniejszo ciowego lub jŒzyka regionalnego z r ¿nych form doskonalenia.
Art. 70a Karty nauczyciela, kt ry stanowi o dofinansowaniu doskonalenia zawodowego
nauczycieli odnosi siŒ wy‡„cznie do nauczycieli.
Pan Bernard Gaida, przedstawiciel mniejszo ci niemieckiej, stwierdzi‡, ¿e
niemieck„ zamieszczone zosta‡y zapisy
w katalogu zaproponowanym przez mniejszo
dotycz„ce doskonalenia zawodowego, cho jego autorzy zdawali sobie sprawŒ, ¿e s„
przepisy kt re reguluj„ sprawŒ dofinansowywania i doszkolenia nauczycieli. CzŒsto praktyka
jest taka, ¿e nauczyciele chc„ siŒ szkoli , ale nie otrzymuj„ dofinansowania. Zamieszczenie
tego w katalogu jest dla dyrektor w zaleceniem b„d podpowiedzi„, ¿e nauczycieli
mniejszo ci te¿ powinni siŒ szkoli .
Pan Jerzy Jakubczuk, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej, stwierdzi‡, ¿e
jest to problemem w niekt rych szko‡ach. Dyrektorzy opracowuj„c plany wieloletnie
doskonalenia zawodowego by mo¿e pomijaj„ tego typu zadania i w rozporz„dzeniu
w sprawie sposobu podzia‡u rodk w na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
w 6 mowa jest, ¿e Dyrektor szko‡y lub plac wki opracowuje wieloletni plan doskonalenia
zawodowego nauczycieli, maj„c na uwadze program rozwoju szko‡y lub plac wki i zwi„zane
z tym potrzeby kadrowe, plany rozwoju zawodowego poszczeg lnych nauczycieli, wnioski
nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego. By mo¿e analizowan„
wtym rozporz„dzeniu, a nie w rozporz„dzeniu
materiŒ nale¿y doprecyzowa
to¿samo ciowym.
Pan Dobies‡aw Rzemieniewski, przedstawiciel Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji poprosit o przekazanie propozycji takiego katalogu. Natomiast co do kwestii
studi w podyplomowych to zaproponowa‡ przyjŒcie, ¿e s„ przepisy, umo¿liwiaj„ce
finansowanie studi w podyplomowych z bud¿etu. NastŒpnie przekaza‡ dyplomy Ministra
Administracji i Cyfryzacji Pani Gra¿ynie P‡oszajskiej i Panu Bernardowi Gaidzie
dotycz„cego mo¿liwo ci
i zaproponowa‡ przej cie do kolejnego punktu posiedzenia
finansowania z bud¿etu paæstwa przedszkoli.
-

Pan Jerzy Jakubczuk, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej, stwierdzi‡, ¿e
ten postulat nie jest nowy. Pojawia‡ siŒ w trakcie prac nad nowelizacj„ ustawy o systemie
o wiaty, kt ra wprowadzi‡a dotacje na dofinansowanie dzia‡aæ z zakresu nauczania
przedszkolnego. Ta kwestia by‡a podnoszona, niestety wniosek Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji nie zyska‡ aprobaty. Parlament uchwali‡ ustawŒ w wersji uwzglŒdniaj„cej uczni w
ucz„cych siŒ na poziomie przedszkolnym jŒzyk w mniejszo ci, ale nie wprowadzif
oddzielnego trybu finansowania. Dotacja w roku bie¿„cym wynosi 1273 z‡ na jedno dziecko
i obejmuje tak¿e dzieci, kt re uczŒszczaj„ do plac wek wychowania przedszkolnego, ucz„ siŒ
jŒzyka mniejszo ci lub jŒzyka regionalnego. Nie ma za to oddzielnej cie¿ki finansowania,
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kt ra umo¿liwia‡by przekazanie na ten cel dotacji w wiŒkszej wysoko ci. Nie ma mo¿liwo ci
objŒcia wspomnianymi dotacjami dzieci bez nowelizacji art. 28 ustawy o dochodach
jednostek samorz„du terytorialnego, Istnieje natomiast przepis, kt ry wskazuje, ¿e przy
podziale subwencji o wiatowej nie uwzglŒdnia siŒ zadaæ zwi„zanych z nauk„ przedszkoln„.
Centraln„ kwesti„ jest zabezpieczenie rodk w na realizacjŒ tego celu. Nie da siŒ tego zrobi
bez dodatkowych nak‡ad w bud¿etowych. Poza tym w bud¿ecie na 2016 r. nie zosta‡y
zaplanowane rodki na takie dzia‡anie. Ewentualnie plany na przysz‡o musia‡by dotyczy
dopiero roku 2017. W zwi„zku z tym nie ma mo¿liwo ci zrealizowania tego postulatu w roku
2016 z uwagi na brak rodk w finansowych w bud¿ecie, kt rego projekt zosta‡ wczoraj
przyjŒty przez RadŒ Ministr w.
Pan Bernard Gaida, przedstawiciel mniejszo ci niemieckiej, stwierdzi‡, ¿e
subwencjonowanie nauki w przedszkolu jest postulatem wszystkich mniejszo ci narodowych
i etnicznych.
Pan Jerzy Jakubczuk, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej, stwierdzi‡, ¿e
ten postulat by‡ wnoszony przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. W trakcie uzgodnieæ
miŒdzyresortowych projektu ustawy nowelizuj„cej ustawŒ o systemie o wiaty wniosek MAC
nie zosta‡ jednak uwzglŒdniony. Ostatecznie Rada Ministr w przyjmuj„c projekt nie
uwzglŒdni‡a wniosku MAC i ustawa zosta‡a przyjŒta w kszta‡cie nie uwzglŒdniaj„cym
w oddzielnej cie¿ce dotowania podtrzymywania to¿samo ci kulturowej mniejszo ci
narodowych i etnicznych.
Pan Dobies‡aw Rzemieniewski, przedstawiciel Ministra Administracji i Cyfryzacji,
stwierdzi‡, ¿e tym problemem bŒdzie musia‡ zaj„ siŒ Sejm nowej kadencji. Zwr ci‡ siŒ
z pro b„ do przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej o informacje w przypadku
podjŒcia nowych prac. NastŒpnie zaproponowa‡ przej cie do punktu 5 posiedzenia.
Kontynuuj„c swoj„ wypowied zauwa¿y‡, ¿e kwestia finansowania podrŒcznik w by‡a
szczeg ‡owo omawiana w grupie roboczej do spraw finansowania podrŒcznik w. Nie uda‡o
siŒ osi„gn„ satysfakcjonuj„cego rozwi„zania. Uzyskano bardzo szczeg ‡owe informacje
z Ministerstwa Edukacji Narodowej w jaki spos b wygl„da finansowanie. Problem, kt ry siŒ
pojawi‡ polega‡ na prefinansowaniu . Przedstawiciele mniejszo ci zg‡aszali postulaty, aby
przed zakoæczeniem procesu wydawniczego mo¿liwe by‡o przekazywanie rodk w w formie
przedp‡at albo rat. Przedstawiciele MEN wskazywali, ¿e nie widz„ takiej mo¿liwo ci.
Ostatecznie opracowano mapŒ drogow„ , kt ra uwzglŒdnia potrzeby wszystkich
mniejszo ci z wyj„tkiem mniejszo ci ukraiæskiej, kt ra nie uczestniczy‡a w koæcowym etapie
prac grupy roboczej dotycz„cej podrŒcznik w. Zauwa¿y‡, ¿e posiedzenie grupy roboczej
szczeg ‡owo wyja ni‡o t„ kwestiŒ i w zwi„zku z tym zaproponowa‡ przej cie do punktu
6 posiedzenia.
Pan Bernard Gaida, przedstawiciel mniejszo ci niemieckiej, stwierdzi‡, ¿e
utworzenie szk ‡ stowarzyszeniowych jest niezwykle trudne tak¿e pod wzglŒdem
finansowym. G‡ wnie z tego powodu, ¿e szko‡a musi funkcjonowa w konkretnym obiekcie.
Pozyskanie obiektu i przystosowanie go do potrzeb szko‡y jest trudne. Stowarzyszenia nie
dysponuj„ w‡asnymi obiektami i dlatego korzystaj„ z obiekt w kt re ze wzglŒd w
demograficznych nie s„ potrzebne samorz„dom. Oddawane szko‡y s„ w z‡ym stanie
technicznym. Zadanie jest ‡atwiejsze, kiedy szko‡a jest otwarta i mo¿na zwr ci siŒ do MAC
w sprawie rodk w, kt rymi dysponuje MAC. O wiele trudniej jest rok przed rozpoczŒciem
dzia‡alno ci przez szko‡y.
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Pan Jerzy Jakubczuk, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej stwierdzi‡, ¿e jest
to problem skomplikowany. Istnieje bowiem du¿e ryzyko w przypadku podmiot w, kt re
zamierzaj„ podj„ dzia‡alno polegaj„c„ na prowadzenia szko‡y. Nie ma bowiem pewno ci
czy taka dzia‡alno rzeczywi cie zostanie podjŒta. W ustawie o systemie o wiaty istnieje
art. 5 ust. 7, kt ry wskazuje zadania organ w prowadz„cych. Jest tam mowa o remontach
oraz o inwestycjach. Powstaje pytanie na ile bud¿et Paæstwa mia‡by partycypowa i wspiera
organy prowadz„ce szko‡y w zale¿no ci od tego czy szko‡y s„ prowadzone przez samorz„dy,
czy inne podmioty, kt re mog„ prowadzi jednostki o wiatowe. Co do wydzielenia rezerwy
przed jej podzia‡em mo¿na dyskutowa na ile jest to pomys‡ konstytucyjny. W obecnym
stanie prawnym wydziela siŒ przed podzia‡em subwencji pewn„ pulŒ 0,4 % na rezerwŒ czŒ ci
o wiatowej. fleby m c to zrobi potrzebne s„ przepisy rangi ustawowej. Pieni„dze nie s„
rozdzielane z automatu, tylko przyznawane w wczas, gdy istnieje potrzeba dokonania
wsparcia. S„ okre lone zasady i kryteria ustalane wsp lnie z Komisj„ Wsp ln„ Rz„du
i Samorz„du Terytorialnego i Ministrem Finans w. Istnieje mo¿liwo wnioskowania, ale
dotyczy to samorz„d w, a nie innych podmiot w. Nawet gdyby samorz„d dosta‡ te pieni„dze
to nie ma podstaw aby przekaza‡ je w formie dotacji innemu podmiotowi. Podstawy prawnej
nie ma z wyj„tkiem art. 89 I 90 ustawy o systemie o wiaty. Gdyby takie dofinansowanie
rozwa¿y w przysz‡o ci, konieczna by‡aby podstawa prawna, ¿eby samorz„d m g‡ dalej
przekaza te pieni„dze w formie dotacji celowej. Natomiast ogromnym problem bŒdzie
znalezienia rozwi„zania wsparcia z bud¿etu paæstwa dla podmiot w rozpoczynaj„cych
dzia‡alno o wiatow„. Nie obejdzie siŒ bez zmiany ustaw.
Pan £ukasz GrzŒdzicki, przedstawiciel
z zapytaniem o podstawŒ prawn„ konsultowania
kryterium podzia‡u 0,4 % z Komisj„ Wsp ln„
mo¿liwo
konsultowania tej rezerwy r wnie¿
Narodowych i Etnicznych.

spo‡eczno ci kaszubskiej, zwr ci‡ siŒ
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
Samorz„du Terytorialnego. Czy istnieje
Komisj„ Wsp ln„ Rz„du i Mniejszo ci

Pan Jerzy Jakubczuk, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej stwierdzi‡, ¿e
rezerwa 0,4 % jest konsumowana w 100% na przestrzeni ostatnich lat. Zgodnie z ustaw„
o dochodach jednostek samorz„du terytorialnego. Jej dysponentem jest Minister Finans w,
kt ry zgodnie z przepisami tej ustawy zasiŒga opinii Komisji Wsp lnej Rz„du i Samorz„du
Terytorialnego i ministra w‡a ciwego do spraw o wiaty i wychowania. W ustawie nie ma
okre lonych kryteri w ale s„ one uzgadniane z przedstawicielami samorz„d w. Nie ma
natomiast przepisu zgodnie z kt rym mo¿na by skonsultowa wspomnian„ rezerwŒ
z Komisj„ Wsp ln„ Rz„du i Mniejszo ci Narodowych i Etnicznych.
Pan Dobies‡aw Rzemieniewski, przedstawiciel Ministra Administracji i Cyfryzacji,
zwr ci‡ uwagŒ na dwie kwestie. Pierwsza dotyczy tego, ¿e szko‡y s„ w wiŒkszo ci szko‡ami
samorz„dowymi. Druga kwestia dotyczy‡a partycypowania w kosztach remontu. Pan
Dobies‡aw Rzemieniewski zauwa¿y‡, ¿e idea wspierania budowy i remont w dotyczy‡a szk ‡
samorz„dowych. By‡y takie potrzeby i zosta‡y zaspokojone. Wydaje siŒ, ¿e nie ma na razie
sytuacji, ¿eby nie by‡o lokalu dla szk ‡ stowarzyszeniowych, (zw‡aszcza w sytuacji ni¿u
demograficznego), w kt rych mo¿na by by‡o jednostkŒ umiejscowi . Poza tym nie widzi
przeszkody, ¿eby dalej pozyskiwa rodki od MAC.
Pan £ukasz GrzŒdzicki, przedstawiciel spo‡eczno ci kaszubskiej, zauwa¿y‡, ¿e
wczoraj rz„d przyj„‡ projekt bud¿etu paæstwa, a zatem znana jest wysoko subwencji
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o wiatowej. Zapyta‡ czy w rozporz„dzeniu o podziale czŒ ci ministerstwo bŒdzie
zastanawia‡o siŒ nad wprowadzeniem korekt, czy bŒd„ jakie zmiany w rozporz„dzeniu.
Pan Jerzy Jakubczuk, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej stwierdzi‡, ¿e jest
trochŒ czasu do podzia‡u subwencji o wiatowej w 2016 r. Minister Finans w do
15 pa dziernika 2016 informuje o kwotach subwencji. Rozwa¿ane jest wprowadzenie dw ch
zmian. Pierwsza, to wydzielenie odrŒbnej wagi dla uczni w objŒtych bezp‡atn„ nauk„ jŒzyka
polskiego. Druga kwestia dotyczy warunk w liczebno ci uczni w w poszczeg lnych szko‡ach.
Obecnie liczebno jest liczona ‡„cznie w skali jednej szko‡y. Zgodnie z projektowanymi
zmianami ka¿da mniejszo liczona by‡aby oddzielnie.
Pan Dobies‡aw Rzemieniewski, przedstawiciel Ministra Administracji i Cyfryzacji
stwierdzi‡, ¿e wprowadzenie dodatkowej wagi by‡oby zgodne z interesami spo‡eczno ci
kaszubskiej. Stwierdzi‡ tak¿e, i¿ to co Paæstwo mo¿e zrobi , to doci„¿y uczni w, ¿eby szko‡y
rzeczywi cie podtrzymywa‡y to¿samo narodow„, etniczn„ i jŒzykow„, a uczniowie uczyli siŒ
nie tylko jŒzyka ale te¿ swojej kultury, historii, to¿samo ci i geografii.
Pani Gra¿yna P‡oszajska, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej, stwierdzi‡a,
¿e jednym ze sposob w kontroli jest doci„¿enie przedmiotami wspieraj„cymi to¿samo .
Kontrole s„ trudne, bo godziny zajŒ mog‡yby by rozbite na lata. Ze swojej strony Pani
Gra¿yna P‡oszajska zaproponowa‡a, aby dopisa zapis w tym jedna godzina kultury .
Kontrole widzi tylko w trybie dora nym, gdy s„ zauwa¿ane nieprawid‡owo ci.
Pan Dobies‡aw Rzemieniewski, przedstawiciel Ministra Administracji i Cyfryzacji
podsumowuj„c wskaza‡, ¿e Ministerstwo bŒdzie dalej wnioskowa‡o do Kancelarii Prezesa
Rady Ministr w i Najwy¿szej Izby Kontroli o przeprowadzenie wspomnianej na wstŒpie
kontroli. Widzi potrzebŒ zorganizowanego spotkania grupy roboczej na pocz„tku przysz‡ego
roku.
Na tym zakoæczono posiedzenie.
_Jux.xJ.J,._
D 1es‡aw Rzemieniewski
Naczelnik Wydzia‡u Mniejszo ci
Narodowych i Etnicznych
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