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I. WSTĘP 

 

W roku 2015 najważniejsze cele do osiągnięcia w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, wynikały 

z dokumentów strategicznych oraz bieżącej polityki rządu. Do głównych z nich, wymienionych np. w dokumentach „Podstawowe 

kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015” oraz „Podstawowe kierunki realizacji polityki 

oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016” zaliczyć należy: 

- Realizacja od stycznia 2015 r. do sierpnia 2015 r.: 

1. Wspieranie dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji 

obowiązku szkolnego; 

2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiejętności określonych w podstawie 

programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki; 

3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; 

4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. 

- Realizacja od września 2015 r. do grudnia 2016 r.: 

5. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych 

ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych; 
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6. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów 

społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; 

7. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; 

8. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. 

Priorytetem określonym przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/2016 była „Otwarta Szkoła”, realizująca 

edukację interdyscyplinarną, otwartą m.in. na nowe kierunki nauczania i myślenia oraz na współpracę.  

Kontynuowano również działania związane ze szkolnictwem zawodowym – do sierpnia 2015 r. trwał bowiem „Rok Szkoły 

Zawodowców”, ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej jako priorytet na rok szkolny 2014/2015. Silniejsze powiązanie 

szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy stało się priorytetem i wynikało z potrzeby większego dopasowania kształcenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy. Działania ministerstwa podejmowane w zakresie kształcenia zawodowego w roku szkolnym 

2014/2015 były zbieżne z europejską tendencją do promowania kształcenia zawodowego. Kluczowym elementem w promowaniu 

kształcenia zawodowego były zagadnienia związane z udziałem pracodawców i ich zaangażowaniem w proces kształcenia 

zawodowego.  

W ramach działań związanych z rozwijaniem kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci  

i młodzieży zrealizowano konkursy dla szkół: II edycję konkursu „Książki Naszych Marzeń”, I edycję konkursu „Polskie Książki 

Naszych Marzeń” oraz konkurs „Filmowe Nowele Henryka Sienkiewicza”.  

W zakresie prowadzonych w 2015 r. działań związanych z zapewnieniem uczniom szkół podstawowych i gimnazjów bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, ze środków budżetu państwa udzielono jednostkom 

samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. 
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W 2015 r. do gmin przekazana została również po raz kolejny dotacja celowa na dofinansowanie zadań mających na celu 

zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej oraz ograniczenie wysokości opłat 

pobieranych od rodziców za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego.  

 

* 

Łączne wydatki z budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w 2015 r. na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę 

wychowawczą wyniosły 44.977.375 tys. zł, i były wyższe od nakładów poniesionych w tym zakresie w 2014 r. o 897.048 tys. zł,  

tj. o 2,0%.  

Największą część tych wydatków, tj. 89,8%, stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej, która wyniosła 40.376.935 tys. zł.  

Pozostałe wydatki budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich przeznaczone na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną 

opiekę wychowawczą w roku 2015 wyniosły 4.600.440 tys. zł, z tego: 

‒ w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano kwotę 4.081.016 tys. zł,  

‒ w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatkowano kwotę 519.424 tys. zł. 

 

Natomiast łączne wydatki z budżetu państwa, budżetu środków europejskich oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły w 2015 r. 66.667.126 tys. zł i były wyższe od 

analogicznych wydatków w roku poprzednim o 1.449.748 tys. zł, tj. o 2,2%.  
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Relacja wydatków budżetowych (budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu środków 

europejskich) poniesionych w 2015 r. na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki 

wychowawczej do szacunkowej wartości PKB w 2015 r. (ok. 1.789,7 mld zł) wyniosła 3,7%.  

Natomiast relacja wydatków przeznaczonych na zadania oświatowe do całkowitych wydatków budżetu państwa oraz budżetu 

środków europejskich poniesionych w 2015 r. wyniosła 11,3%. 
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II. REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE OŚWIATY I WYCHOWANIA ORAZ  
EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ 

1. Przedszkola, szkoły ogólnokształcące i szkoły specjalne  

Rok 2015 był kolejnym rokiem wdrażania tzw. ustawy przedszkolnej2, która wprowadziła m.in.: 

‒ ograniczenie wysokości pobieranych przez przedszkola publiczne opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, do 1 zł za godzinę zajęć; 

‒ realizację w ramach zadań statutowych przedszkola wszystkich zajęć organizowanych w przedszkolu, w tym zajęć 

dodatkowych; 

‒ wsparcie finansowe gmin w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków 

wychowania przedszkolnego, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do bezpłatnego wychowania przedszkolnego  

w takim samym wymiarze (nie krótszym niż 5 godzin dziennie) w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych  

w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego znajdujących się na 

terenie danej gminy; 

‒ od 1 września 2015 r. gminy zostały zobowiązane do zapewnienia wszystkim dzieciom czteroletnim, a od dnia 1 września 

2017 r. również wszystkim dzieciom trzyletnim miejsca realizacji wychowania przedszkolnego (wszystkie dzieci pięcioletnie 

mają zapewnione miejsce wychowania przedszkolnego). 

 

                                                           
2
 ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827, z późn. zm.) 
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W dniu 29 grudnia 2015 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw3, zgodnie 

z którą od 1 września 2016 r. wychowanie przedszkolne będzie obejmowało 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 będzie realizowane w przedszkolach, w innych formach wychowania przedszkolnego oraz do 31 

sierpnia 2019 r. także w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

 

Co do zasady, obowiązek szkolny dziecka ma się rozpoczynać z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 7 lat.4  

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania 

przedszkolnego5. Jest to istotne w kontekście przywrócenia dotychczasowego rozpoczynania obowiązku szkolnego w wieku 7 lat. 

Natomiast wszystkie chętne dzieci 4- i 5-letnie będą miały zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.  

W odniesieniu do dziecka 3-letniego na gminy nałożony został obowiązek zapewnienia miejsca realizacji wychowania 

przedszkolnego od 1 września 2017 r. 

 

Zadania dotyczące edukacji przedszkolnej są obecnie i nadal będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W obecnym okresie programowania (lata 2014–2020) środki Europejskiego Funduszu Społecznego będą przeznaczane przede 

wszystkim na tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz podnoszenie jakości wychowania przedszkolnego. 

Przewidziane działania: 

‒ wsparcie placówek przedszkolnych oraz zmniejszanie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej (przewiduje się 

utworzenie, i prowadzenie przez pierwszy rok, 69 280 nowych miejsc wychowania przedszkolnego);  
                                                           
3
 Dz. U. z 2016 r. poz. 35 

4
 Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) 

5
 Do 31 sierpnia 2019 r. także w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. 
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‒ podejmowanie działań w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci (objętych nimi zostanie blisko 165 907 dzieci). 

 

Na ten cel przewidziano ok. 335,6 mln euro na lata 2014-2020 z EFS, jako 84,28% całości środków przewidzianych na realizację 

zadania oraz 15,72% środków z budżetu państwa (ich wielkość będzie uzależniona od kursu euro). 

 

Obecnie (według danych SIO z 30 września 2015 r.) liczba przedszkoli6 wynosi ogółem 11 331 (w tym na wsi 3 747). W 2014 r. 

było ich 10 939 (w tym na wsi 3 623).  

W roku szkolnym 2015/2016 funkcjonują 11 674 oddziały przedszkolne w 7 838 szkołach podstawowych, 1 946 publiczne  

i niepubliczne punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego.  

Zmniejszanie się popularności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych może wynikać z przeznaczenia części sal 

wykorzystywanych dotychczas dla potrzeb wychowania przedszkolnego, na potrzeby dzieci 6-letnich rozpoczynających edukację 

szkolną. Biorąc pod uwagę przesunięcie daty przekształcenia z mocy prawa oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

w przedszkola do 1 września 2019 r., należy oczekiwać, że  staną się one znów atrakcyjną formą edukacji przedszkolnej, 

zwłaszcza na terenach o niskiej dostępności do wychowania przedszkolnego. Z drugiej jednak strony, zwiększająca się 

świadomość edukacyjna rodziców powoduje, że oczekują oni zapewnienia lepszego standardu nauczania, wychowania i opieki,  

a ten zazwyczaj gwarantuje ich dziecku tradycyjne przedszkole.   

 

W roku szkolnym 2014/2015 wychowaniem przedszkolnym było objętych 1 236,3 tys. dzieci, natomiast w roku 2015/2016 – 

1 140,6 tys. dzieci (spadek o blisko 96 tys. dzieci). U podstaw tego zjawiska leżało wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci 

6-letnich. 

 

                                                           
6
 Publicznych i niepublicznych łącznie. 
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Jednocześnie systematycznie wzrasta wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego.  

 

Tabela: Liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego w latach 2005-2016 

 

 

Rok szkolny 

Liczba dzieci  

w placówkach wychowania 

przedszkolnego 

(w tys.) 

 

Wskaźnik liczby dzieci  

w wieku 3-5 lat uczęszczających do 

placówek wychowania 

przedszkolnego do ogólnej liczby 

dzieci  

w wieku 3-5 lat              

 ogółem miasto wieś ogółem miasto wieś 

1 2 3 4 5 6 7 

2005/2006 840,0 590,4 249,6 41,0% 58,4% 19,1% 

2006/2007 862,7 610,7 252,0 44,6% 62,7% 21,5% 

2007/2008 871,9 622,6 249,3 47,3% 65,6% 23,1% 

2008/2009 919,1 652,3 266,8 52,7% 70,5% 28,6% 

2009/2010 994,1 693,2 301,0 59,7% 75,9% 37,5% 

2010/2011 1 059,3 733,1 326,1 62,6% 78,7% 41,0% 

2011/2012 1 160,5 787,2  373,3 69,2% 84,1% 49,3% 
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2012/2013  1 216,5  772,2  444,3 69,7%  78,6%  57,7% 

2013/2014  1 297,2  808,9  488,3 74,1%  81,8%  63,6% 

2014/2015 1 236,3 831,7 404,6 79,4% 86,4% 69,7% 

2015/2016* 1 140,6 765,7 374,8 84,1% 90,8% 75,0% 

 

 

Dane z Systemu Informacji Oświatowej 

Uwaga: Od roku szkolnego 2012/2013 dzieci w wychowaniu przedszkolnym – wg miejsca zamieszkania (poprzednio wg miejsca 

położenia przedszkola). 

* Według danych wstępnych z dnia 30.09.2015 r.  



 

 

13 

 

 

Wykres: Liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego (w tys.) 
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Wykres: Wskaźnik liczby dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego do ogólnej liczby dzieci 

w wieku 3-5 lat w % 
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Jednocześnie z każdym rokiem wzrasta udział dzieci w wychowaniu przedszkolnym w poszczególnych rocznikach. Szczególnie 

można to zaobserwować w przypadku dzieci 4-letnich, ale także 3-letnich, mimo, że te ostatnie będą miały ustawowo zapewnione 

miejsce wychowania przedszkolnego dopiero od 1 września 2017 r. 

 

 

Wykres: Dzieci wg wieku w wychowaniu przedszkolnym w latach 2005-2015 
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Wychowanie przedszkolne dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego 

Wychowaniem przedszkolnym w 2015 r. objętych było 27 201 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego -  stan na dzień 30 września 2015 r. wg danych SIO, w tym: 

 5 516 dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

 59 dzieci niewidomych, 

 944 dzieci słabowidzących, 

 389 dzieci niesłyszących, 

 1 065 dzieci słabosłyszących, 

 2 035 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

 2 437 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

 5 611 dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

 9 145 dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 

 

Szkoły podstawowe 

Ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r, poz. 35) 

wprowadzono obowiązek szkolny dla 7-latków. Dziecko 6-letnie może, na wniosek rodziców, rozpocząć naukę w szkole 

podstawowej, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć 

realizację obowiązku szkolnego albo jeżeli posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wyżej wymieniona nowelizacja ustawy wprowadziła rozwiązania łagodzące proces 

objęcia wcześniejszym obowiązkiem szkolnym, tj. pozwoliła na dokonanie wyboru tym rodzicom, których dzieci były objęte 
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obowiązkiem szkolnym w wieku 6 lat. Dlatego wprowadzono w ustawie przepisy przejściowe odnoszące się do roku szkolnego 

2015/2016 oraz 2016/2017: 

1. Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole, w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły – na wniosek rodziców – 

kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musiał złożyć stosowny 

wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu 

do klasy drugiej. Jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której 

uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

2. Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek 

rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 – kontynuować naukę w klasie II. 

W roku szkolnym 2014/2015 w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży (bez specjalnych oraz sześcioletnich 

ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia) uczyło się 2 446 428 uczniów, o 173 745 uczniów więcej niż w roku poprzednim.  

Liczba szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w roku sprawozdawczym zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o 25 

i wyniosła 12 717, z tego liczba szkół publicznych zmniejszyła się o 77 i wyniosła 11 620, natomiast liczba szkół niepublicznych 

zwiększyła się o 102 i wyniosła 1 097.   

W roku szkolnym 2014/2015 szkołę podstawową ukończyło 342 095 uczniów. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba 

absolwentów szkół podstawowych zmniejszyła się o 3 458.  

 

Gimnazja  

W roku szkolnym 2015/2016 funkcjonowały 6 644 gimnazja dla dzieci i młodzieży (bez specjalnych), z tego:  

‒ gimnazjów publicznych – 5 882, 
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‒ gimnazjów niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej – 762. 

W gimnazjach uczyło się 1 049 258 uczniów, z tego: 

‒ w gimnazjach publicznych – 1 004 361 uczniów, 

‒ w gimnazjach niepublicznych – 44 897 uczniów. 

W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego liczba gimnazjów dla dzieci i młodzieży w skali kraju wzrosła o 54, z tego: 

‒ liczba gimnazjów publicznych wzrosła o 3.  

‒ liczba gimnazjów niepublicznych wzrosła o 51.  

Liczba uczniów ogółem pobierających naukę w szkołach gimnazjalnych w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego 

zmniejszyła się o 18 207, z tego: 

‒ w gimnazjach publicznych liczba uczniów zmniejszyła się o 20 949,  

‒ w gimnazjach niepublicznych liczba uczniów wzrosła o 2 742. 

 

Licea ogólnokształcące 

W roku szkolnym 2015/2016 funkcjonowały 2 161 licea ogólnokształcące dla młodzieży (bez specjalnych), z tego 1 739 liceów 

publicznych i 422 licea niepubliczne. Uczyło się w nich 499 944 uczniów. Absolwentów tego typu szkół w roku szkolnym 

2014/2015 było 173 218. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba ta zmniejszyła się o 10 364.   
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Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych  

i specjalnych oraz w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi 

Kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi realizowane jest w każdym typie i rodzaju szkoły – 

ogólnodostępnych, specjalnych lub integracyjnych: szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych - liceach 

ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, zasadniczych szkołach zawodowych, liceach ogólnokształcących 

uzupełniających, technikach uzupełniających, szkołach policealnych, szkołach przysposabiających do pracy.  

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz rozporządzeniami 

wydanymi na jej podstawie, uczniowie objęci kształceniem specjalnym - niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem 

społecznym oraz uczniowie niepełnosprawni w normie intelektualnej (np. niewidomi, słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, 

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi) 

lub z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, realizują podstawę programową kształcenia ogólnego tę samą jak ich 

pełnosprawni rówieśnicy. 

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizują obowiązek szkolny  

i obowiązek nauki na podstawie odrębnej podstawy programowej kształcenia ogólnego, opracowanej dla szkoły podstawowej, 

gimnazjum oraz trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977, z późn.zm).  

Szkoły i placówki kształcące dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami organizowały zindywidualizowane nauczanie, które 

stosownie do potrzeb umożliwiało naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację oraz 

pomoc psychologiczno-pedagogiczną, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespół 

orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  
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Natomiast dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy o systemie 

oświaty, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki spełniały w formie zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych, na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych.  

W roku 2015 - stan na dzień 30 września 2015 r. wg danych SIO, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi objętych było 10 085 

uczestników. Liczba osób uczestniczących w ww. zajęciach zorganizowanych w poszczególnych rodzajach jednostek systemu 

oświaty przedstawia się następująco: 

- szkołach podstawowych – 5 860 osób,  

- ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach 

rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

realizację obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 2 775 osób, 

- gimnazjach – 970 osób, 

- przedszkolach – 408 osób, 

- punktach przedszkolnych – 31, 

- szkołach specjalnych przysposabiających do pracy – 21 osób, 

- specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi - 1 osoba. 

Dla uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwiał lub znacznie utrudniał uczęszczanie do szkoły, organizowano indywidualne 

nauczanie zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1157).  
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Uczniom chorym przebywającym na leczeniu w podmiotach leczniczych organizowano kształcenie i opiekę wychowawczą 

w szkołach funkcjonujących w tych podmiotach, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 8 marca 2013 r.  w sprawie 

organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach  

i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 380).  

W roku 2015 w systemie oświaty funkcjonowało 27 028 szkół dla dzieci i młodzieży, w tym najwięcej - 23 378 szkół 

ogólnodostępnych, 1 929 szkół specjalnych oraz 1 408 szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, 146 szkół 

integracyjnych, 105 szkół ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi i 63 szkół ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi  

i oddziałami integracyjnymi. Naukę w ww. szkołach pobierało 151 421 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego.  

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych 

zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności 

wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011 r. poz. 631), dla dzieci i młodzieży, które  

z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania, prowadzone są specjalne ośrodki 

szkolno-wychowawcze, w których uczniowie ci mogą spełniać obowiązek szkolny i obowiązek nauki oraz mają zapewnioną 

całodobową opiekę pedagogiczną oraz specjalne ośrodki wychowawcze, zapewniające wychowanie i opiekę dzieciom i młodzieży 

niepełnosprawnym i zagrożonym niedostosowaniem społecznym.  

Według danych z SIO na dzień 30 września 2015 r. w ww. placówkach przebywa 14 294 wychowanków, z tego w: 

 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – 12 934 wychowanków, 

 specjalnych ośrodkach wychowawczych – 1 360 wychowanków. 
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Zmiany w sieci szkół 

W roku szkolnym 2015/2016 funkcjonuje w Polsce ogółem 28 370 szkół, w których uczą się dzieci i młodzież7 (w liczbie tej ujęto 

również szkoły specjalne8). Uczy się w nich 4 864 420 uczniów. Organy prowadzące szkoły, przede wszystkim jednostki 

samorządu terytorialnego, również w tym roku dokonywały zmian w sieciach szkolnych. Zmiany te polegały na likwidacji szkół, ich 

przekształcaniu, tworzeniu szkół filialnych i zespołów szkół, włączaniu i wyłączaniu szkół z zespołów oraz ich likwidacji. Powstały 

również nowe szkoły. W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym (2014/2015)  ogólna liczba ww. szkół uległa zmniejszeniu 

o 41. W dużej mierze zmniejszenie to wynika z, podyktowanej przepisami ustawowymi, likwidacji liceów profilowanych. Zwiększyła 

się natomiast, między innymi, liczba szkół podstawowych (jest ich o 25 więcej) i liczba gimnazjów (zwiększenie liczby gimnazjów 

wynosi 54). Bieżący rok szkolny jest drugim rokiem, kiedy liczba szkół podstawowych zwiększyła się, a nie zmalała.   

Głównymi przyczynami likwidacji szkół były: 

  niż demograficzny, a co za tym idzie spadek liczby uczniów; 

 czynniki ekonomiczne (wysokie koszty utrzymania szkół z małą liczbą uczniów);  

 modernizacja systemu szkolnictwa zawodowego i ponadgimnazjalnego wprowadzona ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. 

Działania na rzecz podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do 

mniejszości narodowych, etnicznych i społeczności posługującej się językiem regionalnym  

Szkoły podejmują działania na rzecz podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów na podstawie 

przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania 

                                                           
7
 W liczbie tej nie ujęto szkół z zerową liczba uczniów. 

8
 Bez specjalnych szkół przyszpitalnych 



 

 

23 

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 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 263). Przepisy te są skorelowane z przepisami ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach 

narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 263). 

W roku szkolnym 2015/2016 nauczanie języka lub w języku mniejszości narodowych (białoruskiej, litewskiej, niemieckiej, 

rosyjskiej, słowackiej, ukraińskiej, żydowskiej i ormiańskiej), mniejszości etnicznej łemkowskiej oraz języka regionalnego 

(kaszubskiego) prowadzone jest ogółem w 1 547 placówkach (wliczając szkoły, klasy "0", oddziały przedszkolne oraz 

międzyszkolne zespoły nauczania języka mniejszości) i obejmuje łącznie 79 475 uczniów. Ponadto dla 2 360 uczniów 

pochodzenia romskiego szkoły zorganizowały dodatkowe zajęcia edukacyjne (wyrównawcze oraz służące podtrzymywaniu 

tożsamości etnicznej) oraz zatrudniły asystentów edukacji romskiej.  

 

W 2015 r. resort oświaty, na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2156, z późn. zm.) sfinansował ze środków budżetowych wydanie 9 tytułów podręczników i książek pomocniczych 

przeznaczonych dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym - na łączną 

kwotę 780 tys. zł. Wydatki objęły sfinansowanie przygotowania, opracowania, wydrukowania i dostarczenia do właściwych 

kuratoriów oświaty podręczników szkolnych i książek pomocniczych przeznaczonych dla uczniów deklarujących przynależność do 

mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, do nauczania: 

 języka litewskiego (łącznie 6 tytułów, w tym: 1 podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej, 2 podręczniki dla klasy IV szkoły 

podstawowej, 3 książki pomocnicze, w nakładzie łącznym 1300 egz., podręczniki i książki pomocnicze zostały zamieszczone 

również na platformie SCHOLARIS., Wydawnictwo AUŠRA Spółka z o.o.) – 408 tys. zł,  
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 języka kaszubskiego (łącznie 3 tytuły, w tym: 1 podręcznik dla gimnazjum, 2 książki pomocnicze), w nakładzie łącznym 

2750 egz., podręcznik i książki pomocnicze zostały zamieszczone również na platformie SCHOLARIS, wydane przez 

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – Zarząd Główny) – 372 tys. zł, 

Łącznie sfinansowano 9 tytułów wydanych w nakładzie łącznym 4050 egzemplarzy. Średnia cena 1 podręcznika/książki 

pomocniczej wyniosła: 192,60 zł.  

 

Rządowy program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 

W 2015 r. był kontynuowany rządowy Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 (koordynowany przez 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, a obecnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji). Na część zadań 

modułu edukacyjnego programu z budżetu cz. 30 – Oświata i wychowanie przekazano kwotę 700 tys. zł, z tego wydatkowano 661 

tys. zł. Środki zostały przeznaczone głównie na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla 2 033 uczniów romskich.  

 

Zewnętrzny system egzaminacyjny 

Prawidłowe przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych jest ważnym zadaniem systemu 

edukacji. System egzaminów zewnętrznych tworzą: Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE), nad którą nadzór sprawuje minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz 8 okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE), podległych CKE. 

 

W 2015 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała łącznie 1 929 zestawów zadań do przeprowadzenia sprawdzianu po 

szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego oraz arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego. 
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W 2015 r. sprawdzian składał się z dwóch części i obejmował: w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka 

polskiego i matematyki; w części drugiej – z języka obcego nowożytnego. Do sprawdzianu po szkole podstawowej w roku 2015 

przystąpiło  337 002 szóstoklasistów w 11 923 szkołach. Prace uczniów oceniało  5 081 egzaminatorów, którzy pracowali w 348 

zespołach. Bezpośrednio przed rozpoczęciem sprawdzania każdy egzaminator przeszedł obowiązkowe szkolenie ze stosowania 

kryteriów oceniania zadań otwartych. Ocenianie prac odbywało się w ośrodkach sprawdzania.  

 

Do egzaminu gimnazjalnego w 2015 r. przystąpiło prawie 360 tysięcy uczniów klas trzecich z 6 830 gimnazjów w Polsce. Składał 

się on z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z języka obcego nowożytnego. Sprawdzanie prac 

egzaminacyjnych na terenie kraju koordynowali eksperci CKE, natomiast nad organizacją sprawdzania prac i sprawnym 

przebiegiem tego procesu na terenie danej OKE czuwali koordynatorzy egzaminu, którymi byli etatowi pracownicy komisji 

okręgowych posiadający uprawnienia egzaminatorów do danej części egzaminu. Sprawdzanie prac uczniowskich powierzono 

odpowiednio przeszkolonym i wpisanym do ewidencji OKE egzaminatorom. Do sprawdzania zadań otwartych w części 

humanistycznej powołano 4 812 egzaminatorów, w matematyczno-przyrodniczej 3 032, a w części językowej 2 970 

egzaminatorów. Egzaminatorzy sprawdzali prace uczniów w ośrodkach zorganizowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.  

W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy rozwiązania zadań otwartych z matematyki uczniów gimnazjum, z terenu czterech 

okręgowych komisji egzaminacyjnych: w Jaworznie, w Krakowie, w Łodzi i we Wrocławiu zostały ocenione z wykorzystaniem 

elektronicznego systemu oceniania (tzw. e-ocenianie). Egzaminatorzy ocenili poprawność ponad 460 tysięcy rozwiązań zadań, 

korzystając ze skanów prac uczniów i ze specjalnego oprogramowania (scoris®Assessor), na ekranach komputerów, pracując  

w domach. W sesji e-oceniania wzięło udział 745 egzaminatorów. Przed przestąpieniem do oceniania prac każdy egzaminator 

uczestniczył w szkoleniu dotyczącym zasad oceniania zadań oraz korzystania z programu komputerowego. Praca egzaminatorów 

była na bieżąco monitorowana przez przewodniczących zespołów egzaminatorów oraz koordynatorów oceniania poszczególnych 

zadań. 
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Do egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju, w czerwcu i w sierpniu 2015 r. przystąpiło 275 568 absolwentów 

ubiegających się o świadectwo dojrzałości. Egzamin maturalny był przeprowadzany w dwóch formułach. Absolwenci liceum 

ogólnokształcącego (175 832 osoby) po raz pierwszy przystępowali do tzw. nowej formuły9 egzaminu maturalnego. Podstawę 

przeprowadzania tego egzaminu stanowią wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Absolwenci 

technikum (99 736 osoby) przystępowali do tzw. starej formuły10 egzaminu maturalnego. Podstawę przeprowadzania tego 

egzaminu stanowią wymagania ustalone w standardach wymagań egzaminacyjnych. 

Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, maturzyści musieli zdać (otrzymać co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów) egzaminy 

na poziomie podstawowym z trzech przedmiotów obowiązkowych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego –  

w części ustnej i pisemnej oraz egzamin pisemny z matematyki. Uczniowie szkół z językiem nauczania mniejszości narodowych 

musieli zdawać swój język narodowy, jako czwarty przedmiot obowiązkowy. Ponadto absolwenci liceum przystępujący do 

egzaminu maturalnego w nowej formule dodatkowo musieli przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego 

zdawanego na poziomie rozszerzonym. Świadectwo dojrzałości uzyskało 82% przystępujących do egzaminu (227 174 osób). 

Spośród przedmiotów dodatkowych największą popularnością wśród zdających cieszyły się egzaminy z geografii, biologii  oraz 

chemii.   

Na potrzeby egzaminu maturalnego przygotowano 434 rodzaje arkuszy egzaminacyjnych do 25 przedmiotów oraz 82 różnego 

rodzaju  nagrań na płytach CD dla zdających egzaminy z języków obcych nowożytnych, z wiedzy o tańcu, historii muzyki  

i informatyki. Prace egzaminacyjne sprawdzali przeszkoleni egzaminatorzy, zapisani w ewidencji egzaminatorów okręgowych 

                                                           
9
 Egzamin maturalny przeprowadzany od 2015 r. na zasadach określonych przez  rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia  25 kwietnia 2013 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 520). 
10

 Egzamin maturalny  przeprowadzany na zasadach  określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, z 

późn.. zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2014 r.  
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komisji egzaminacyjnych, stosując kryteria oceniania odpowiedzi ustalone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.  

W tym roku do sprawdzania 1,4 mln arkuszy powołano 28 902 egzaminatorów, którzy pracowali w 1 481 zespołach 

egzaminatorów. Przeprowadzono również ponad 561 tysięcy egzaminów ustnych. 

Wychowanie fizyczne i sport szkolny 

Według stanu na dzień 30 września 2015 r. sieć publicznych szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego przedstawia się 

następująco: 

 

Szkoły z oddziałami sportowymi  Liczba szkół Liczba uczniów 

Szkoły podstawowe 730 40 419 

Gimnazja  792 40 949 

Licea ogólnokształcące 127 6 420 

Technika 10 379 

Razem 1 659 88 167 

 

   

Szkoły sportowe Liczba szkół Liczba uczniów 

Szkoły podstawowe 119 22 010 

Gimnazja  73 12 647 

Licea ogólnokształcące 17 2 790 

Razem 209 37 447 
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Szkoły mistrzostwa sportowego Liczba szkół Liczba uczniów 

Szkoły podstawowe 23 1 624 

Gimnazja  79 5 610 

Licea ogólnokształcące 83 5 088 

Technika 4 47 

Razem 189 12 369 

 

 

 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego  

Począwszy od 1 września 2009 r. obowiązuje podstawa programowa uregulowana w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół, zastąpiona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. 

poz.977), która jest wdrażana sukcesywnie. 

W roku szkolnym 2014/2015 zakończył się proces wdrażania zmian programowych w szkołach podstawowych, w liceach 

ogólnokształcących i zasadniczej szkole zawodowej, w technikach nastąpi to w roku szkolnym 2015/2016. 
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Wspieranie szkół we wdrażaniu zmian programowych i organizacyjnych w kształceniu ogólnym 

Od 2009 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji podejmowało liczne działania upowszechniające 

wśród dyrektorów szkół i nauczycieli informacje na temat zmian programowych i organizacyjnych w kształceniu ogólnym oraz 

działania wspierające szkoły we wprowadzaniu tych zmian. 

Działania te były prowadzone w ramach następujących projektów systemowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki: 

1. Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (2009-

2010); 

2. Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze 

szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego (2010-2012); 

3. Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach (2012-2015). 

 

W okresie od stycznia do sierpnia 2015 r (czyli do zakończenia ostatniego z ww. projektów) Ośrodek Rozwoju Edukacji 

zorganizował cykl szkoleń dla 103 nauczycieli, dyrektorów przedszkoli i szkół wszystkich typów oraz pracowników systemu 

doskonalenia nauczycieli z zakresu monitorowania wewnętrznego realizacji podstawy programowej, jak również planowania, 

realizacji i ewaluacji pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.  

Program szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli oraz pracowników doskonalenia obejmował m.in. następujące zagadnienia: 

‒ planowanie dydaktyczne jako efekt i proces – program nauczania; 

‒ modele i struktura planu dydaktycznego i jego zależność od realizowanego programu nauczania i realizowanej części 

podstawy programowej; 

‒ sporządzanie planu dydaktycznego wybranych przedmiotów; 
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‒ plan dydaktyczny a ilościowe i jakościowe monitorowanie realizacji podstawy programowej; 

‒ kompetencje nauczyciela i dyrektora wpływające na jakość pracy szkoły; 

‒ podstawa programowa – struktura i funkcje, projektowanie pracy dydaktycznej; 

‒ prawo oświatowe a zadania nauczycieli i dyrektora w zakresie monitorowania realizacji podstawy programowej; 

‒ zakres monitorowania podstawy programowej; 

‒ monitorowanie podstawy programowej – aspekt ilościowy, jakościowy i organizacyjny; 

‒ procedury monitorowania realizacji podstawy programowej. 

W tym samym okresie zorganizowano też szkolenia dla 153 nauczycieli historii i społeczeństwa, przyrody i wychowania fizycznego 

w zakresie planowania i ewaluacji pracy dydaktycznej. 

W ramach projektu opublikowano na stronach ORE i wysłano do szkół bibliotek psychologiczno-pedagogicznych i placówek 

doskonalenia nauczycieli publikacje z zakresu: 

‒ organizowania wewnętrznego monitorowania pracy szkół,  

‒ planowania pracy nauczycieli historii i społeczeństwa, przyrody, wychowania fizycznego i języka polskiego na IV etapie 

edukacyjnym. 

‒ wykorzystania narzędzi TIK na lekcjach.  

 

W czerwcu 2015 r. przeprowadzono kolejne monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego (po raz 

pierwszy także w technikach) – jego wyniki przedstawiono w raporcie opublikowanym na stronie ORE. 

Na podstawie raportów z monitorowań przeprowadzonych w latach  2010-2015 opracowano i zamieszczono na stronie ORE 

rekomendacje dotyczące warunków realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego na wszystkich etapach kształcenia. 
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Dopuszczanie do użytku szkolnego podręczników kształcenia ogólnego 

W 2015 r. wpłynęły 384 wnioski o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do kształcenia ogólnego, w tym 250 wniosków 

o ponowne dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego w związku z ich dostosowaniem do warunku wieloletniego 

użytkowania oraz 5 wniosków o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do kształcenia ogólnego przeznaczonych dla 

mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.   

W 2015 r. wydawcy złożyli też 97 oświadczeń o spełnianiu przez podręcznik warunków określonych w art. 22ao ust. 3 pkt 4 ustawy 

o systemie oświaty.  

Wydano:  

 156 decyzji o dopuszczeniu podręczników do użytku szkolnego przeznaczonych do kształcenia ogólnego dostosowanych do 

wieloletniego użytku, w tym: 

 9 podręczników dla klas I-III szkoły podstawowej, 

 21 podręczników dla klas IV-VI szkoły podstawowej, 

 72 podręczników dla gimnazjum, 

 54 podręczników dla szkół ponadgimnazjalnych,  

 4 decyzje o dopuszczeniu do użytku szkolnego podręczników przeznaczonych dla uczniów deklarujących przynależność do 

mniejszości narodowej i etnicznej oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym:  

- 3 podręczników dla litewskiej mniejszości narodowej (1 podręcznik dla klasy III szkoły podstawowej, 2 podręczniki dla klasy 

IV szkoły podstawowej), 

- 1 podręcznika dla społeczności posługującej się językiem regionalnym – kaszubskim (dla gimnazjum). 

Wydano 6 decyzji o odmowie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, 4 decyzje o odmowie wszczęcia postępowania, 

16 decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego dopuszczania do użytku szkolnego podręczników do kształcenia ogólnego (na 

wniosek strony) oraz 4 decyzje o cofnięciu dopuszczenia do użytku szkolnego.  
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Zlecono sporządzenie 5 dodatkowych opinii o podręcznikach, w tym 3 opinie językowe i 2 opinie merytoryczno-dydaktyczne.  

Łącznie zawarto 726 umów o dzieło z rzeczoznawcami na sporządzenie opinii podręczników do kształcenia ogólnego. 

 

Rzeczoznawcy do kształcenia ogólnego 

Na listę rzeczoznawców do spraw podręczników do kształcenia ogólnego prowadzoną przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania wpisano 9 nowych rzeczoznawców.  

Dopuszczanie do użytku szkolnego podręczników do kształcenia specjalnego 

W 2015 r. nie wydano decyzji o dopuszczeniu do użytku szkolnego podręczników do kształcenia specjalnego z uwagi na brak 

wniosków w przedmiotowej sprawie.  

 

Cyfryzacja edukacji 

Kontynuowana była realizacja projektu systemowego PO KL „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”, którego celem głównym było 

opracowanie i nieodpłatne udostępnienie na platformie edukacyjnej „e-podręczników” do kształcenia ogólnego. Do końca okresu 

realizacji projektu tj. do 31 grudnia 2015 r. udostępniono 62 e-podręczniki (w podziale na klasy i przedmioty) do 14 przedmiotów na 

czterech etapach edukacyjnych, 2 661 zasobów je uzupełniających. E-podręczniki i e-zasoby zostały udostępnione na stworzonej 

w ramach projektu platformie technologicznej www.epodreczniki.pl. E-podręczniki wytworzone w ramach projektu są przeznaczone 

do nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych oraz udostępniane na wolnych licencjach. 

Są one dostępne zarówno w wersji on-line, jak i off-line na komputerach stacjonarnych i przenośnych, tabletach, smartfonach i „e-

czytnikach”, lub innych mobilnych urządzeniach mających funkcje komputera, bez potrzeby instalowania dodatkowego 

oprogramowania, co jest kluczowe dla zapewnienia maksymalnej ich dostępności. Istnieje również możliwość ich drukowania. 

http://www.epodreczniki.pl/
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Projekt „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” był realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji wspólnie z czterema partnerami 

merytorycznymi – każdy przypisany do jednej grupy podręczników (podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej, podręczniki do 

przedmiotów humanistycznych, podręczniki do przedmiotów przyrodniczych i podręczniki do matematyki lub przedmiotów 

informatycznych) oraz dodatkowo jeden partner do opracowania rozwiązań informatycznych.  

Partnerami projektu były następujące instytucje: 

1) Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe, będące pionem Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk  –  

partner technologiczny, 

2) Grupa Edukacyjna S. A. –  partner merytoryczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, 

3) Uniwersytet Wrocławski – partner merytoryczny w zakresie przedmiotów humanistycznych, 

4) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – partner merytoryczny w zakresie przedmiotów przyrodniczych, 

5) Politechnika Łódzka – partner merytoryczny w zakresie matematyki i przedmiotów informatycznych. 

W ramach projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” w 2015 r. wydatkowano łącznie kwotę: 24.716 tys. zł.  

Z badania ankietowego, dotyczącego wykorzystania e-podręczników przez uczniów i nauczycieli, przeprowadzonego w ramach 

projektu w szkołach nadzorowanych przez kuratorów oświaty wynika, że 56% uczniów oraz 48% nauczycieli korzystało  

z e-podręczników stworzonych w ramach projektu. 

 

Bezpłatny dostęp do podręczników  

Rok 2015 był kolejnym, w którym realizowano prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników dla uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjów, zapisane w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw.  

 

W roku szkolnym 2015/2016 bezpłatnym dostępem do podręczników zostali objęci uczniowie I i II klasy szkoły podstawowej. 

Opracowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej podręcznik do klasy II szkoły podstawowej „Nasza szkoła” trafił na 
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dzień 1 września 2015 r. do 11 978 publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. Oprócz tego do szkół przekazano 

konieczne uzupełnienia podręczników dla klasy I szkoły podstawowej, wynikające z różnicy pomiędzy liczbą dzieci w  klasie  

I szkoły podstawowej a liczbą dostępnych podręczników (dostarczonych w roku szkolnym 2014/2015, uwzględniającą zniszczenia 

podręczników) i/lub zwiększonej liczby dzieci w I klasie szkoły podstawowej w stosunku do liczby dzieci w poprzednim roku 

szkolnym. 

 

Kuratoria oświaty dysponowały „rezerwą podręcznikową” dla szkół, które z różnych powodów nie złożyły zamówienia głównego, 

bądź też zamówiły niewystarczającą liczbę podręczników. Szkoły mogą z niej skorzystać również w razie zniszczenia czy 

uszkodzenia podręcznika. W takiej sytuacji, egzemplarz który zostanie uznany przez szkołę jako nie nadający się do 

wypożyczenia kolejnemu uczniowi, jest wymieniany na nowy. 

 

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811) 

przewiduje, że  podręczniki  zakupione ze środków dotacji celowej przez szkoły i te zapewnione szkole przez ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania stają się własnością szkoły i są uczniom wypożyczane do stosownego wykorzystania. Materiały 

ćwiczeniowe natomiast szkoła przekazuje uczniom bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.  

 

Wydatkowanie środków dotacji celowej odbywało się na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 

2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 902) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 452). 
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W 2015 r. dotacją objęci zostali uczniowie klas I – II szkół podstawowych w zakresie dotacji na podręczniki/materiały edukacyjne 

do nauki języka obcego nowożytnego oraz  materiały ćwiczeniowe, uczniowie klas IV szkoły podstawowej oraz klas  

I gimnazjum w zakresie dotacji na podręczniki/materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. 

 

Kwota dotacji celowej otrzymanej w 2015 r. na wyposażenie klasy I i II szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu 

danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego oraz na 

wyposażenie klasy IV szkół podstawowych lub klasy I gimnazjów w podręczniki lub materiały edukacyjne wyniosła 247.966 tys. zł. 

Kwota dotacji obejmowała również refundację poniesionych w roku szkolnym 2014/2015 kosztów zapewnienia wyposażenia klas  

I szkoły podstawowej w podręczniki/materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego oraz materiały 

ćwiczeniowe dla zwiększonej liczby uczniów tych klas, w stosunku do liczby uczniów, którym w 2014 r. szkoły z dotacji celowej 

zapewniły te podręczniki/materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 

 

Kwota dotacji celowej podlegająca zwrotowi wyniosła 9.034 tys. zł. Oznacza to, że kwota dotacji uznana za wykorzystaną  

i rozliczoną na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (bez 1%  środków przekazanych 

jednostkom samorządu terytorialnego na obsługę zadania) wyniosła 238.932 tys. zł. 

Jednostki samorządu terytorialnego z tytułu obsługi zadania miały prawo wykorzystać 1% przyznanej dotacji tj. 2.480 tys. zł. 

Ostatecznie wykorzystały 2.389 tys. zł. 

Liczba podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy I, II i IV szkół podstawowych lub klasy I gimnazjów w roku 

szkolnym 2015/2016 zapewnionych ze środków dotacji celowej w 2015 r. wyniosła 1 848 tys. sztuk. Natomiast liczba uczniów, 

którym szkoła zapewniła materiały ćwiczeniowe to 1 783 tys. osób. 
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Poprawa społecznego funkcjonowania uczniów niepełnosprawnych poprzez zaopatrzenie ich w podręczniki  

W roku 2015 kontynuowane były prace związane z przygotowaniem i dostarczeniem do szkół adaptacji podręcznika pt. „Nasz 

elementarz" i „Nasza szkoła” opracowanego dla klasy I i II szkoły podstawowej. W ww. pracach uwzględniono zarówno potrzeby 

uczniów z dysfunkcjami wzroku, słuchu, z niepełnosprawnością intelektualną, jak i napotykających na trudności komunikacyjne  

i korzystających z komunikacji alternatywnej lub posługujących się polskim językiem migowym. 

W roku szkolnym 2015/2016 bezpłatny podręcznik dostoswany do potrzeb edukacyjnych otrzymują uczniowie niepełnosprawni 

uczęszczający do klas pierwszych i drugich szkół podstawowych. Zaadaptowane podręczniki są drukowane i przekazywane do 

szkół podstawowych, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów tych szkół. Decyzję w sprawie wyboru rodzaju 

podręcznika podejmują bowiem nauczyciele, co oznacza, że nie ma obowiązku zamawiania adaptacji podręcznika, jeżeli 

nauczyciele uznali, że podręcznik standardowy (bez dostosowań) jest odpowiedni dla danego ucznia niepełnosprawnego. 

Adaptacje są również umieszczane na stronie internetowej do bezpłatnego pobrania. 

Adaptacje w systemie Braille'a i w druku powiększonym oraz wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych 

Uwzględniając specyfikę funkcjonowania uczniów z dysfunkcją wzroku, którzy często nie mogą korzystać z podręczników 

dostępnych na rynku, Minister Edukacji Narodowej finansuje wykonanie adaptacji w systemie Braille'a i w druku powiększonym 

oraz, w miarę posiadanych środków finansowych, dofinansowuje wydruk zaadaptowanych podręczników szkolnych i książek 

pomocniczych dla tych uczniów. 

Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej wykonywane są adaptacje wskazanych przez szkoły tytułów podręczników 

szkolnych i książek pomocniczych, dostosowane do potrzeb uczniów niewidomych i słabowidzących. Wersje elektroniczne 

podręczników wykonanych w systemie Braille'a i w druku powiększonym zamieszczane są na stronie internetowej Ośrodka 
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Rozwoju Edukacji , w specjalnie opracowanym systemie informatycznym, umożliwiającym dyrektorom szkół i placówek bieżące ich 

pobieranie oraz wydrukowanie w całości lub części, zgodnie z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów. 

Na koniec 2015 r. liczba wszystkich adaptacji wynosiła 765, w tym dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących w druku 

powiększonym - 390 oraz 375 adaptacji dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych w systemie Braille'a. 

W miarę posiadanych środków podręczniki te są również drukowane na zlecenie MEN i przekazywane do szkół i placówek. 

W roku 2015 r., Ministerstwo Edukacji Narodowej, wychodząc naprzeciw potrzebom szkół i placówek, pozyskało również 

dodatkowe środki na dofinansowanie wydruku i/lub zakupu podręczników szkolnych i książek pomocniczych przeznaczonych dla 

uczniów niewidomych. Podręczniki i książki pomocnicze mogły mieć dowolny, dostosowany do potrzeb ucznia format np. druk 

brajlowski, format elektroniczny, format audio uwzględniający potrzeby ucznia niewidomego. Środki te przekazywane były 

organom prowadzącym szkoły i placówki, do których uczęszczają uczniowie niewidomi, na podstawie zawieranych porozumień 

zgodnie z decyzją Ministra Finansów, wydawanej na wniosek Ministra Edukacji Narodowej.  

Adaptacje podręczników w polskim języku migowym 

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów niesłyszących zgłaszanym przez Polski Związek Głuchych, dyrektorów i nauczycieli 

szkół i placówek do których uczęszczają uczniowie niesłyszący, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej Uniwersytet Warszawski 

wykonał w 2015 r. adaptacje podręczników szkolnych w polskim języku migowym do wybranych zajęć edukacyjnych w klasie IV 

szkoły podstawowej (do j. polskiego, matematyki, przyrody i j. angielskiego) oraz I klasie gimnazjum (do j. polskiego i matematyki).  
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Zmiany w przepisach oświatowych w zakresie dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 

dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych 

Dzięki zmianom wprowadzonym w ustawie o systemie oświaty w 2014 r., począwszy od roku szkolnego 2014/2015, uczniowie 

szkół podstawowych i gimnazjów uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz 

materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Środki na ten 

cel przekazywane są z budżetu państwa w formie dotacji celowej. 

W roku szkolnym 2015/2016 dotacją celową z budżetu państwa objęte są klasy IV szkoły podstawowej, I i II szkoły podstawowej 

w zakresie podręcznika do nauki języka obcego nowożytnego i materiałów ćwiczeniowych oraz klasa I gimnazjum. 

W przypadku uczniów niepełnosprawnych, którzy korzystają z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych, dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, wysokość tej dotacji jest zwiększona. 

Środki dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych mogą być również 

przeznaczone na pokrycie kosztu drukowania lub powielania podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych w celach dydaktycznych lub na zakup urządzeń drukujących i kopiujących oraz materiałów eksploatacyjnych do 

nich  z zastrzeżeniem, że druk i powielanie powinny się odbywać zgodnie z przepisami. 

Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

W roku 2015 w kraju funkcjonowało 949 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 48 poradni specjalistycznych. Poradnie 

specjalistyczne koncentrowały swoje zadania m.in. na: poradnictwie rodzinnym i wspomaganiu wychowawczej funkcji rodziny  

oraz wspomaganiu rozwoju małego dziecka, udzielaniu pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej lub z dysfunkcjami 

rozwojowymi oraz ich rodzinom, poradami, doradztwem i poradnictwem edukacyjno-zawodowym, świadczeniu pomocy dzieciom  

i młodzieży szczególnie uzdolnionej, a także profilaktyce uzależnień. 
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W roku sprawozdawczym poradnie objęły różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej 1 859 721 dzieci i młodzieży 

w wieku od 0 do 19 lat. Poradnie dysponowały 8 340,18 etatami, w ramach których zatrudniano psychologów, pedagogów, 

logopedów, socjologów, doradców zawodowych i rehabilitantów. Poradnie zatrudniały również lekarzy różnych specjalności. 

Liczba dzieci i młodzieży objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w 2015 r. 

wg danych SIO (stan na dzień 30 września 2015 r.) przedstawia się następująco: 

‒ zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 51 290 osób, 

‒ terapia logopedyczna - 181 417 osób, 

‒ socjoterapia - 13 128 osób, 

‒ zajęcia z uczniami zdolnymi - 8 013 osób, 

‒ terapia dla zagrożonych uzależnieniami  - 1 682 osoby, 

‒ zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu - 221 652 osoby, 

‒ ćwiczenia rehabilitacyjne - 13 368 osób, 

‒ inne formy pomocy indywidualnej  - 142 393 osoby, 

‒ inne formy pomocy grupowej - 201 722 osoby, 

‒ porady bez badań - 156 262 osoby, 

‒ porady po badaniach przesiewowych - 128 520 osób, 

‒ badania przesiewowe słuchu w ramach programu "Słyszę" - 50 768 osób, 

‒ badania przesiewowe wzroku w ramach programu "Widzę" - 22 299 osób, 

‒ terapia psychologiczna, w tym psychoterapia - 58 658 osób, 

‒ indywidualne porady zawodowe na podstawie badań  - 29 348 osób, 

‒ indywidualne porady zawodowe bez badań - 21 433 osoby, 
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‒ mediacje i negocjacje - 2 412 osób, 

‒ badania przesiewowe mowy w ramach programu "Mówię"  - 27 602 osoby, 

‒ inne zajęcia o charakterze terapeutycznym - 49 792 osoby, 

‒ zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych - 464 590 osób, 

‒ grupy wsparcia - 2 954 osoby, 

‒ interwencja kryzysowa  - 10 418 osób. 

W okresie sprawozdawczym poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydały 491 216 opinii, w tym 122 910 orzeczeń  

o potrzebie: kształcenia specjalnego, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego 

nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana była również w przedszkolach, szkołach i placówkach m. in. poprzez takie 

formy jak: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (829 084 uczniów), zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (objęto nimi 329 839 

uczniów), zajęcia logopedyczne (557 926 uczniów), zajęcia socjoterapeutyczne (52 700 uczniów) oraz inne zajęcia o charakterze 

terapeutycznym (144 213 uczniów). Łącznie różnymi zajęciami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej objęto 1 913 762 

uczniów. 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to zintegrowane działania profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne mające na celu 

stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację dziecka niepełnosprawnego. Na podstawie 

art. 71b ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), w przedszkolach 

i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego oraz w ośrodkach szkolno-

wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz w publicznych 
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i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania jego psychoruchowego i społecznego rozwoju.  

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci organizuje się na podstawie opinii wydanej przez zespół orzekający publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072) lub zespół opiniujący powołany w niepublicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, założonej zgodnie z art. 82 ustawy o systemie 

oświaty oraz zatrudniającej pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych. 

Na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci przekazywane są środki finansowe z budżetu państwa w ramach części 

oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. W 2015 r. wczesnym 

wspomaganiem rozwoju było objętych 36 752 dzieci, w tym m.in. 11 350 w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 11 202 

przedszkolach, 4 836 w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, 4 729 w szkołach podstawowych oraz 13 dzieci  

w zespołach wychowania przedszkolnego. 

Funkcjonowanie Systemu Informacji Oświatowej (SIO)  

System informacji oświatowej funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o systemie informacji oświatowej  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 45, z późn. zm.). Ustawa weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2012 r., zastępując poprzednio obowiązującą 

ustawę z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej  (Dz. U. z 2004 r. Nr 49, poz. 463, z późn. zm.).  

W latach 2012-2015 dane gromadzone były równolegle w starym i nowym systemie. Rozpoczęte w 2012 r. wdrażanie nowego 

systemu kontynuowane było w latach 2013-2015: uruchamiano kolejne funkcjonalności, w celu zapewnienia możliwości 
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gromadzenia w bazie danych SIO kompletu danych o szkołach i placówkach oświatowych, uczniach oraz nauczycielach. 22 

listopada 2013 r. ustawa o systemie informacji oświatowej została znowelizowana celem umożliwienia dokonywania podziału 

części oświatowej subwencji ogólnej do roku 2016 na podstawie danych zgromadzonych w tzw. starym SIO oraz wprowadzenia 

mechanizmu pozwalającego na gromadzenie w okresie przejściowym (do 31 grudnia 2016 r.) kompletu danych  

o uczniach i nauczycielach mimo braku pozytywnej weryfikacji ich danych identyfikacyjnych względem rejestru PESEL. Stary  

i nowy system będą działały równolegle do roku 2016, co stworzy warunki do porównania i rzetelnej weryfikacji danych 

gromadzonych w obu systemach.  

Na podstawie danych z SIO opracowywana jest doroczna publikacja GUS „Oświata i wychowanie” za dany rok szkolny. Dane  

z SIO udostępniane są też przez GUS w Banku Danych Lokalnych. Rejestr Szkół i Placówek (RSPO) utworzony na mocy ww. 

ustawy jest powszechnie dostępnym (za pośrednictwem strony internetowej) rejestrem wszystkich jednostek systemu oświaty.  

Zgromadzone dane służą również do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Szerokie spectrum danych z SIO jest też wykorzystywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i inne ministerstwa  

w pracach analitycznych. Z danych SIO korzystają również  kuratoria oświaty, reprezentacje samorządu terytorialnego  

(np. Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich), wojewódzkie urzędy pracy, liczne instytucje edukacyjne i naukowe  

w swoich pracach na rzecz polskiej oświaty. 

 



 

 

43 

2. Szkolnictwo zawodowe i kształcenie ustawiczne 

Zakres zadań edukacyjnych 

W roku szkolnym 2015/16 funkcjonowało: 

‒ 3 511 szkół zawodowych dla młodzieży, 

‒ 1 923 szkół zawodowych dla dorosłych. 

W okresie sprawozdawczym w szkołach zawodowych uczyło się: 

‒ 699 867 uczniów w szkołach dla młodzieży, 

‒ 221 790 uczniów w szkołach dla dorosłych. 

(z wyłączeniem szkół specjalnych i uczniów uczęszczających do szkół specjalnych) 

W roku szkolnym 2015/16 na kwalifikacyjnych kursach zawodowych uczyło się  48 877 słuchaczy. 

W okresie sprawozdawczym kwalifikacyjne kursy zawodowe były prowadzone przez:          

‒ 473  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, w tym przez 108 szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych, 

‒ 218 placówek (centrum kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania  

i doskonalenia zawodowego) w tym przez 26 placówki niepubliczne. 
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Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

W czerwcu 2015 r. przeprowadzony został egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych: w 45 zawodach – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz w 105 zawodach – dla 

absolwentów techników i szkół policealnych.  

Do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpiło w kraju razem 123 543 absolwentów (w tym 2000 

absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i 121 543 absolwentów techników i szkół policealnych).  

Do obu etapów egzaminu przystąpiło 108 002 absolwentów (w tym 243 absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i 107 759 

absolwentów techników i szkół policealnych).  

Dyplom w kraju otrzymało 67,8% absolwentów spośród wszystkich, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, czyli egzamin zawodowy w nowej formule przeprowadzono w 2015 r. dla 

uczniów szkół zawodowych, absolwentów, osób zdających egzamin eksternistycznie oraz osób, które ukończyły kwalifikacyjne 

kursy zawodowe: w 146 kwalifikacjach w styczniu i lutym 2015 r., w 195 kwalifikacjach w maju, czerwcu i lipcu 2015 r. oraz w 167 

kwalifikacjach w sierpniu, wrześniu i październiku 2015 r.  

Do obu części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystąpiło 318 793 zdających w kraju, na obszarze działania 

8 okręgowych komisji egzaminacyjnych.  

Świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie w kraju otrzymało 227 787 zdających, co stanowi 71,45% wszystkich, którzy 

przystąpili do obu części egzaminu. 
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Opracowywanie podstaw programowych kształcenia dla zawodów nowo wprowadzonych do klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego  

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 

2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz.184, z późn. zm.) weszła w życie z dniem  

1 września 2012 r. Obowiązuje ona zarówno w kształceniu zawodowym realizowanym w systemie szkolnym, jak również   

w elastycznych, pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego, realizowanego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz 

kursach umiejętności zawodowych. W 2015 r. do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wprowadzonych zostało  sześć 

nowych zawodów: przetwórca ryb, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik przemysłu mody, jeździec, kierowca 

mechanik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,  W 2015 r. opracowane zostały podstawy programowe dla trzech 

pierwszych zawodów tj. przetwórca ryb, technik lotniskowych służb operacyjnych oraz technik przemysłu mody (rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lipca  2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia  

w zawodach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1123). Natomiast do kolejnych trzech zawodów wprowadzonych nowelizacją rozporządzenia  

w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 6 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1873), tj. dla zawodów: 

jeździec, kierowca mechanik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, proces opracowywania i nowelizacji rozporządzenia  

w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach rozpoczęto w 2016 r. 

 

Promocja kształcenia ustawicznego 

Rok szkolny 2014/2015 został ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej Rokiem Szkoły Zawodowców, co bezpośrednio 

wspierało promowanie kształcenia zawodowego i ustawicznego, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy szkół zawodowych                               

z pracodawcami, a w tym realizacji kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy. Jednocześnie działania 

promocyjne miały na celu poszerzenie wiedzy uczniów oraz ich rodziców o dostępności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. 
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W ramach Roku Szkoły Zawodowców ogłoszono konkurs „Szkoła zawodowa – mój wybór”, skierowany do uczniów gimnazjów 

oraz zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych. Głównym celem konkursu była promocja kształcenia 

zawodowego i zachęcenie uczniów do wyboru szkół zawodowych. W ramach konkursu uczniowie wykonywali prace konkursowe 

(do wyboru: praca pisemna, praca plastyczna, film). Najlepsze prace wyłonione przez Kuratorów Oświaty, przekazane zostały 

komisji konkursowej przy Ministrze Edukacji Narodowej, która wyłoniła  18 laureatów. W celu zwiększenia dostępu do informacji  

o możliwościach kształcenia zawodowego w kraju, opracowano portal internetowy Mapa szkół zawodowych 

(https://men.gov.pl/dodatki/mapazawodowe/), umożliwiający sprawdzenie oferty edukacyjnej szkół kształcących w zawodach, 

wyników egzaminów zawodowych, a także umożliwiający pracodawcom zgłaszanie miejsc kształcenia praktycznego. 

 

Kursy języka polskiego i adaptacyjne dla repatriantów 

Organizacja i prowadzenie kursów adaptacyjnych i języka polskiego dla repatriantów i członków ich najbliższej rodziny stanowi 

wykonanie obowiązku nałożonego na ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz do spraw szkolnictwa wyższego 

w drodze ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392). Zgodnie z art. 18 cytowanej ustawy 

repatriantowi i przybyłym z nim do Rzeczypospolitej Polskiej członkom najbliższej rodziny może być udzielona pomoc przez 

zapewnienie uczestniczenia w bezpłatnych kursach języka polskiego i adaptacji w społeczeństwie polskim. Rodzaje kursów oraz 

sposób ich organizacji zostały określone (w myśl delegacji zawartej w art. 18 ust. 4) w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  

21 maja 2002 r. w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych oraz sposobu ich organizacji dla repatrianta  

i członków jego najbliższej rodziny przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 67, poz. 613). Odpowiednio do 

przepisów prawa liczba godzin dydaktycznych języka polskiego wynosi od 30 do 100, zaś liczba godzin dydaktycznych kursu 

adaptacji w społeczeństwie polskim - minimum 40. Kursy języka polskiego są dostosowane do stopnia znajomości języka 

https://men.gov.pl/dodatki/mapazawodowe/
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polskiego w mowie i piśmie, natomiast kursy adaptacji w społeczeństwie polskim zawierają treści z zakresu wiedzy  

o społeczeństwie, przedsiębiorczości oraz wiedzy o rynku pracy.  

W roku 2015 Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zrealizował: 

 6 kursów obejmujących 80-godzinne kursy adaptacyjne i kursy języka polskiego w sześciu województwach dla  63 osób 

(Lublin – 7, Kraków – 15, Opole – 6, Gdańsk – 13, Poznań – 7, Warszawa – 15);  

 indywidualne i grupowe kursy języka polskiego w miejscu zamieszkania, w których wzięło udział łącznie 51 osób (realizacja 

4 indywidualnych oraz 12 szkoleń w grupach).  

Wspieranie doradztwa zawodowego - realizacja projektu Eurodoradztwo Polska ("Euroguidance Poland") 

Projekt Krajowe Centra Eurodoradztwa realizowany jest w ramach współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej z Ministerstwem 

Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Euroguidance jest europejską siecią współpracy, której celem jest zwiększanie mobilności 

edukacyjnej i zawodowej obywateli Europy oraz podnoszenie jakości w usługach doradczych. Działania projektu skierowane są do 

doradców zawodowych zatrudnionych w systemie oświaty oraz w systemie rynku pracy. W resorcie edukacji projekt realizowany 

jest przez jednostkę podległą Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.  

 
W 2015 r. na realizację projektu wydatkowało kwotę 203 tys. zł.  

Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań: 

‒ opracowanie, przygotowanie do druku, wydrukowanie publikacji „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe w poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. Pomaganie z pasją” (nakład 5 834 egz.), 

‒ opracowanie, przygotowanie do druku, wydrukowanie publikacji „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży  

w szkołach i ośrodkach specjalnych” (nakład 5 834 egz.), 

‒ skład publikacji „Informacja edukacyjno-zawodowa dla publicznych bibliotek pedagogicznych” (PDF), 
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‒ przetłumaczenie na język angielski publikacji „Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego” (planowany termin wydania 

publikacji VI 2016), 

‒ zorganizowanie i przeprowadzenie kursu doskonalącego na temat: „Techniki kreatywne w poradnictwie zawodowym”  

(2 edycje, 46 uczestników), 

‒ zorganizowanie konferencji szkoleniowej „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach 

specjalnych” (90 uczestników). 

 

Odbiorcami wszystkich działań zrealizowanych w projekcie byli doradcy zawodowi, nauczyciele oraz inne osoby wyznaczone do 

realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, zatrudnione w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz szkołach i ośrodkach specjalnych. 

 

W roku 2015 realizowano następujące projekty systemowe dotyczące edukacji zawodowej:  

1. Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach – celem projektu 

było wspieranie szkół zawodowych we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach poprzez systematyczne 

monitorowanie procesu wdrażania i tworzenie na podstawie pozyskanych danych oferty doskonalenia dla kadry zarządzającej 

oraz nauczycieli. Proces monitorowania podstawy programowej kształcenia w zawodach został podzielony na 3 etapy. 

 

W 2015 r. przeprowadzono III etap monitorowania. Proces monitorowania wdrażania podstaw programowych kształcenia  

w zawodach w trzecim etapie obejmował następujące obszary badawcze: 

‒ oferta edukacyjna szkoły, 

‒ efektywność współpracy z pracodawcami, 
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‒ skuteczność kształcenia zawodowego, 

‒ uwagi i rekomendacje dotyczące kształcenia w zawodzie.  

Z przeprowadzonego monitorowania opracowano raport zbiorczy, w którym przedstawiono wyniki, zidentyfikowano 

trudności związane z wdrażaniem podstawy programowej oraz określono obszary wymagające wsparcia w zakresie doskonalenia 

kadry zarządzającej i nauczycieli szkół zawodowych. Raport zawierał również uwagi i rekomendacje dyrektorów szkół dotyczące 

kształcenia zawodowego. III etap monitorowania poświęcony był również zebraniu informacji o efektach kształcenia zawodowego.  

W monitorowaniu wzięło udział 846 szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży (samodzielnych oraz wchodzących 

w skład zespołów).  

W 2015 r. zorganizowano 3 konferencje upowszechniające wyniki monitorowania nt. „Wzmocnienie szkół i placówek w procesie 

wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” dla dyrektorów szkół, przedstawicieli KO, organów prowadzących 

szkół zawodowych, placówek doskonalenia nauczycieli, Centrów Kształcenia Praktycznego, Centrów Kształcenia Ustawicznego, 

Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – w konferencjach łącznie wzięły udział 423 osoby. 

Po zakończeniu wszystkich etapów monitorowania opracowano i opublikowano raport podsumowujący trzy etapy monitorowania 

wdrażania podstawy programowej kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych na temat: „Budowanie zaufania do 

kształcenia zawodowego. Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach 2013-2015” – raport 

dostępny jest na stronie  www.koweziu.edu.pl  

W 2015 r. w oparciu o opracowane w ramach projektu programy kursów doskonalących przeprowadzono 216 szkoleń dla 

nauczycieli, dyrektorów i wizytatorów, w tym 142 szkolenia dla rad pedagogicznych (łącznie przeszkolono 5 099 osób). 

Przeprowadzono również 2 szkolenia nt. „Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej procesu wdrażania PPKZ w oparciu  

o przygotowane w projekcie narzędzia”, w których udział wzięło 21 uczestników. Szkolenia prowadzili przygotowani w ramach 

realizacji projektu trenerzy.  

http://www.koweziu.edu.pl/
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Ponadto zorganizowano 2 seminaria branżowe, w których wzięło udział 44 uczestników. Głównym celem seminariów było 

przeprowadzenie dialogu w zakresie propozycji zmian w podstawach programowych.  

Opracowano publikację pn. „Zaproszenie do ewaluacji – zaproszenie do rozwoju” - poradnik dla szkół i placówek prowadzących 

kształcenie w zawodach. Poradnik został zamieszczony na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej oraz wysłany do 3 600 szkół zawodowych. 

 

2.  „Edukacja dla pracy” etap II  - realizację projektu zakończono w listopadzie  2015 r. 

Celem projektu było wsparcie polskiego systemu edukacji w realizacji zadań z doradztwa edukacyjno-zawodowego w kontekście 

idei uczenia się przez całe życie. 

W 2015 r. w ramach projektu przeprowadzono następujące szkolenia:  

‒ „Doradztwo zawodowe – Od diagnozy do ewaluacji – praktyczne wsparcie kadry placówek” (uczestnicy szkolenia:  doradcy 

zawodowi zatrudnieni w Centrach Kształcenia Ustawicznego, Centrach Kształcenia Praktycznego, Centrach Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego, przeszkolono 100 osób) 

‒ „Kompetencje doradcy zawodowego – kształtowanie postaw proaktywnych uczniów” (szkolenie adresowane do dyrektorów 

gimnazjum oraz doradców zawodowych i nauczycieli realizujących zadania doradztwa zawodowego w gimnazjum, łącznie 

przeszkolono 13 872),   

‒ „Doradztwo zawodowe – wparcie szkół gimnazjalnych przez placówki doskonalenia nauczycieli” (uczestnicy szkolenia:  

nauczyciele konsultanci/ doradcy metodyczni zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli, przeszkolono 100 

osób)  

 

Pozostałe formy wsparcia w ramach zrealizowanych zadań projektu to zorganizowanie 2 konferencji na temat: „Możliwości  

i korzyści wynikające ze współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi – dziś i jutro”  z udziałem pracodawców, 
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stowarzyszeń zawodowych, nauczycieli kształcenia zawodowego, których celem było zachęcenie pracodawców do współpracy ze 

szkołami zawodowymi i zachęcenie ich do włączania się  w proces modyfikowania programów nauczania w poszczególnych 

zawodach, organizowania ośrodków egzaminacyjnych oraz przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych.  

W konferencjach wzięło udział 80 osób. 

W 2015 r. kontynuowano rozbudowę portalu www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl o nowe funkcjonalności,  udostępniano 

kolejne materiały oraz publikowano artykuły dotyczące doradztwa edukacyjno-zawodowego (informacje gromadzili i opracowywali 

redaktorzy regionalni portalu). Odbyły się również dwa seminaria robocze poświęcone rozwijaniu funkcjonalności portalu,  

w których uczestniczyło łącznie 70 osób.   

Dopuszczanie do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach 

Zasady dopuszczania do użytku szkolnego podręczników określa art. 22an ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 

dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2014 r. poz. 909). Zgodnie z art. 22 an ustawy z dnia 7 września 1991 

r.  o systemie oświaty minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dopuszcza do użytku szkolnego podręczniki do kształcenia  

w zawodach, po uzyskaniu pozytywnych opinii rzeczoznawców wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania z listy rzeczoznawców, prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Zgodnie z art. 22av ustawy o systemie 

oświaty wysokość wynagrodzenia rzeczoznawców ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania biorąc pod uwagę: 

1) rodzaj i postać opiniowanego podręcznika, 

2) etap edukacyjny, dla którego jest przeznaczony podręcznik, 

3) rodzaj i zakres opinii. 

http://www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl/
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W roku 2015 do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęły 74 wnioski o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników  

do kształcenia w zawodach oraz kontynuowano rozpatrywanie 15 wniosków z roku poprzedniego. Wnioskodawcy wpłacili kwotę  

w wysokości 355.200 zł, z której zrealizowano 232 umowy o dzieło z rzeczoznawcami na sporządzenie opinii językowych  

i merytoryczno-dydaktycznych do wnioskowanych podręczników o łącznej wartości 299.470 zł. Do użytku szkolnego zostało 

dopuszczonych 68 podręczników do kształcenia w zawodach. Wykaz podręczników szkolnych dopuszczonych  

przez Ministra Edukacji Narodowej do kształcenia w zawodach znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji 

Narodowej. 

 

Dotacje przedmiotowe do podręczników szkolnych do kształcenia w zawodach 

Dofinansowanie podręczników szkolnych do kształcenia w zawodach odbywa się zgodnie z art. 130 ust. 6 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z 6 grudnia 2012 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji 

przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1074). W roku 2015 na dotacje przedmiotowe do podręczników 

szkolnych przeznaczonych do kształcenia w zawodach została wydatkowana łączna kwota w wysokości 977  tys. zł, przydzielona 

na 26 podręczników. Zgodnie z ww. rozporządzeniem ustalono wysokość stawki dotacji przedmiotowych do jednego arkusza 

wydawniczego wynoszącą 1.900 zł przy pierwszym wydaniu, natomiast przy następnym wydaniu 1.350 zł. W przypadku jednego 

podręcznika zgodnie z § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia wysokość maksymalnej stawki dotacji do jednego arkusza wydawniczego 

została zwiększona o 5%, z uwagi na to, że wydany podręcznik zawierał informatyczny nośnik danych bez dynamicznych 

elementów multimedialnych.  
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3. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (MOW) i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (MOS)  

ośrodki socjoterapii (MOS)  

 

W 2015 r., zgodnie z danymi SIO, wg stanu na dzień 30 września 2015 r., w kraju funkcjonowało: 

‒ 95 młodzieżowych ośrodków wychowawczych, w których przebywało 4 754 wychowanków, 

‒ 76 młodzieżowych ośrodków socjoterapii, w których przebywało 4 224 wychowanków. 

Działania edukacyjne, wychowawcze i resocjalizacyjne realizowane w ww. placówkach, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży 

odpowiednio niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, koncentrowały się przede wszystkim 

na: 

‒ umożliwieniu ukończenia szkoły i zdobycia kwalifikacji zawodowych, 

‒ zapewnieniu wszechstronnej opieki i pomocy, w szczególności dotyczącej pokonania trudności, które stały się przyczyną 

niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

‒ dążeniu do zmiany aspołecznej hierarchii wartości w kierunku przyswojenia norm społeczno-moralnych, 

‒ wdrożeniu do samodzielności i obowiązkowości, 

‒ rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień jako czynników sprzyjających korekcji zaburzeń osobowości, 

‒ nabywaniu umiejętności zgodnego współżycia w grupie rówieśniczej, radzenia sobie z agresją, wychodzenia z pułapki 

uzależnienia od alkoholu, papierosów, narkotyków, 

‒ przygotowaniu do samodzielnego życia i pracy zawodowej, 

‒ przygotowaniu warunków sprzyjających powrotowi do środowiska rodzinnego i społecznego w miejscu zamieszkania. 
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W 2015 r. kontynuowane były działania mające na celu optymalizację rozwiązania systemowego w zakresie resocjalizacji  

i socjoterapii prowadzonych w ramach systemu edukacji, a także doskonalenie jakości pracy placówek MOW i MOS. We 

współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka przygotowano nowe regulacje prawne dotyczące funkcjonowania tych placówek. 

W 2015 r. kontynuowano współpracę z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), w ramach realizowania przez RPO 

obowiązków Krajowego Mechanizmu Prewencji. Prowadzony był monitoring praktyki w zakresie przestrzegania praw wychowanka 

w placówkach MOW i MOS. 
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4. Wypoczynek dzieci i młodzieży 

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – środki uwzględnione na poziomie województw 

W 2015 r. na wypoczynek dzieci i młodzieży (pochodzących również z terenów wiejskich), wojewodowie zaplanowali (plan po 

zmianach) 28.671 tys. zł, z czego wydatkowali kwotę w wysokości 28.310 tys. zł.  

Łącznie z dofinansowania skorzystało 57 911 dzieci i młodzieży.  

Środki zostały rozdysponowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, poprzez ogłoszenie otwartych konkursów ofert 

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, 

z późn. zm.) oraz przeprowadzono postępowania przetargowe w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 

W 2015 r. pierwszeństwo w korzystaniu z różnych form wypoczynku, finansowanych z budżetu państwa, miały dzieci: będące 

sierotami, wychowankowie domów dziecka oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także rodzin zastępczych, 

rodzin wielodzietnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych, z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi 

zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym. 

 

Z  dofinansowania do wypoczynku skorzystały dzieci, które pochodziły z rodzin o niskich dochodach tj. rodzin spełniających 

kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 20 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. 

poz.163,  z późn. zm.). 

Nabór dzieci, wzorem lat ubiegłych, odbywał się przy współpracy z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, gminnymi i miejskimi 

ośrodkami pomocy społecznej oraz organizacjami pożytku publicznego.  
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Udział dzieci w koloniach i obozach oraz we wszystkich zajęciach programowych, był wolny od obowiązku wnoszenia przez 

rodziców (opiekunów) opłat za uczestnictwo. Ponadto, organizatorzy byli zobowiązani do ubezpieczenia uczestników wypoczynku 

oraz zapewnienia opieki medycznej w trakcie trwania turnusu. 

Wypoczynek organizowany był zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 21 stycznia 1997 

r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego 

organizowania i nadzorowania  (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.). Po przedstawieniu przez organizatora danych  

i informacji w zgłoszeniu wypoczynku, weryfikacji przedstawionej dokumentacji oraz akceptacji, kurator oświaty wydawał zgodę na 

organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

Dotacje były przyznawane na zasadzie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty. Przestrzegano zasadę jawności informacji i ich 

dostępności dla wszystkich uprawnionych podmiotów oraz zasadę wyboru oferty, najkorzystniejszej pod względem ekonomicznym 

i merytorycznym.  

Celem konkursów było wyłonienie najciekawszych ofert, zapewniających różnorodność zajęć, promujących aktywny wypoczynek  

i zainteresowanie aktywnością fizyczną, włączanie społeczne dzieci i młodzieży poprzez animację i edukację kulturalną, 

umożliwienie udziału w wypoczynku dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym, z rodzin bez zabezpieczenia socjalnego, z terenów 

wiejskich.  

Wykonawcy realizujący wypoczynek dla dzieci młodzieży dysponowali odpowiednim zapleczem organizacyjnym (świetlicą, 

kuchnią, stołówką, miejscem do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych), zapewnili uczestnikom odpowiednie wyżywienie, 

transport, ciekawy program edukacyjno-wychowawczy, kulturalno-oświatowy, sportowo-rekreacyjny i turystyczno-krajoznawczy.  

W 2015 r. Minister Edukacji Narodowej rekomendował kuratorom, aby przy finansowaniu lub dofinansowaniu wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich priorytetowo traktować formy wypoczynku, które promują zainteresowanie profilaktyką oraz 

zdrowym stylem życia wśród dzieci i młodzieży oraz przewidują udział w wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. 
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Organizacja w okresie letnich wakacji pobytu edukacyjnego dzieci Polaków zamieszkałych za granicą 

Jednym z zadań ustawowych Ministerstwa Edukacji Narodowej jest organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku 

dzieci i młodzieży polonijnej (art. 22 ust. 1 pkt 3 d ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156,  

z późn. zm.). Zadanie jest realizowane w ramach otwartego konkursu ofert w trybie ustawy z 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).  W 2015 r. Ministerstwo Edukacji 

Narodowej ogłosiło konkurs pt. „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli  

oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”. Jednym z celów konkursu było wyłonienie 

najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują zadania z zakresu organizacji kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci 

i młodzieży. 

Działania w ww. zakresie polegały na:  

1) organizowaniu w Polsce kolonii, obozów lub innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej  

‒ I moduł – obejmujący następujące kraje i obszary geograficzne: Litwa, Białoruś, Ukraina, Czechy, Łotwa, Rumunia, 

Słowacja, Węgry, Rosja, Kaukaz, Azja Centralna;   

‒ II moduł – obejmujący następujące kraje i obszary geograficzne: kraje europejskie niewymienione w module I, USA, 

Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Brazylia, Argentyna, pozostałe kraje. 

2) organizowaniu w Polsce edukacyjnych obozów dla młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą. 

 

Celem realizowanych kolonii i obozów edukacyjnych było kształtowanie postaw liderskich, doskonalenie umiejętności posługiwania 

się językiem polskim oraz poznawanie historii i geografii Polski, tradycji i kultury narodowej. W koloniach i obozach edukacyjnych 

uczestniczyła młodzież ze środowisk polskich zamieszkałych za granicą, która w ciągu roku szkolnego brała udział w zajęciach 

szkół organizacji Polaków lub systematycznej nauce języka polskiego w innej formie. Projekty realizowane były w partnerstwie  
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z organizacją pozarządową/organizacjami pozarządowymi, szkołą/szkołami lub instytucją/instytucjami z zagranicy i musiały 

odpowiadać na zapotrzebowanie beneficjentów w zakresie miejsca organizacji kolonii i obozów, np. pobyt dzieci z terenów 

wiejskich w ośrodkach miejskich. 

 

W koloniach i obozach edukacyjnych uczestniczyło w 2015 r. 4 580 dzieci i młodzieży reprezentujących środowiska polskie  

z następujących krajów: Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Rosja, USA. Mołdawia, Niemcy, Wielka Brytania, Rumunia, Brazylia, 

Czechy, Kazachstan Hiszpania, Czarnogóra, Argentyna, Bośnia i Hercegowina, Kirgistan, Uzbekistan, Węgry, Australia, 

Szwajcaria, Armenia, Gruzja, Bułgaria, Azerbejdżan, Kanada, Turkmenistan, Holandia, Włochy, Francja, Peru. 

 

Na realizację powyższego zadania w części dla obszaru II i III przekazano środki w wysokości 7.700 tys. zł, w tym środki 

pochodzące z rezerwy celowej MSZ na współpracę z Polonią i Polakami za granicą w wysokości 7 mln zł. 

Nadzór i koordynowanie wypoczynku dzieci i młodzieży 

Nadzór nad wypoczynkiem sprawowany był przez kuratorów oświaty na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także 

zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).  

Przepisy rozporządzenia obowiązywały wszystkich organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

Z informacji przesłanych przez kuratorów oświaty wynika, że w 2015 r. na terenie kraju przeprowadzono 3 781 kontroli 

wypoczynku dzieci i młodzieży. Bezpośredni nadzór nad przebiegiem wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w poszczególnych 

kuratoriach oświatyi ich delegaturach sprawowali wizytatorzy zajmujący się problematyką wypoczynku. 
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Procedury nadzoru, którymi posługują się kuratoria określają: sposób planowania nadzoru, cele i przedmiot nadzoru, zasady 

sprawowania nadzoru, zakres i sposób prowadzenia kontroli oraz sposób jej dokumentowania, a także sposób monitorowania 

przebiegu wypoczynku na terenie województwa.  

W ramach czynności nadzoru pedagogicznego dokonywano przeglądów obiektów pod kątem zapewniania uczestnikom 

bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu.  

Szczegółowej analizie podlegała dokumentacja wypoczynku, w zakresie: 

‒ zgłoszenia organizacji wypoczynku, 

‒ prowadzenia dokumentacji wypoczynku, 

‒ kwalifikacji kierownika, wychowawców i innych specjalistów zatrudnionych podczas wypoczynku, 

‒ posiadania przez kierownika i wychowawców zatrudnionych podczas wypoczynku, zaświadczenia z Krajowego Rejestru 

Karnego o niekaralności,  

‒ stanu sanitarno-higienicznego obiektu, itp. 

Podczas prowadzonych kontroli wizytatorzy szczegółowej analizie poddawali dokumentację wypoczynku, w tym dzienniki zajęć 

prowadzone przez wychowawców podczas wypoczynku, dokumentację poświadczającą kwalifikacje kadry: kierownika 

i wychowawców lub innych specjalistów zatrudnionych podczas wypoczynku, liczbę kadry względem liczby uczestników 

zgłoszonego wypoczynku, dokumentację poświadczającą niekaralność kierownika i wychowawców wypoczynku, zakresy 

obowiązków kierownika i wychowawców wypoczynku, organizację opieki medycznej, regulaminy dotyczące bezpieczeństwa oraz 

poświadczenia o zapoznaniu uczestników wypoczynku z ich treścią, prawidłowość wypełnienia kart kwalifikacyjnych uczestników 

wypoczynku, dokumentację dotyczącą żywienia uczestników, itp.  

 

Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wypoczynku prowadzony był w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorami 

sanitarnymi, komendantami powiatowymi (miejskimi) Państwowych Straży Pożarnych oraz innymi służbami.  
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5. Pomoc stypendialna 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty rozdział 8a „Pomoc materialna dla uczniów”, uczniowie mogą 

otrzymać wsparcie w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 

socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację, którego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa (art. 90r ust. 

1 ww. ustawy). Ministerstwo Edukacji Narodowej wypełniając zadanie dotyczące udzielania pomocy materialnej dla uczniów  

w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych opiera się na środkach rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 – Środki na 

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do 

bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz 6.000 tys. zł na realizację Programu 

"Bezpieczna i przyjazna szkoła", z której zwiększane są środki na pomoc materialną realizowaną przez gminy. Wysokość 

stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 1 listopada  2015 r. od  94,40 zł  do 236 zł miesięczne i może być wypłacone od 

jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym. Dochód uprawniający do ubiegania się w stypendium szkolne wynosił 

514 zł/netto na osobę w rodzinie. Wysokość ww. kwoty  wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej. 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia 

losowego. Zasiłek ten może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem 

edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od 

otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od 

wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wysokość zasiłku może jednorazowo wynosić 290 zł.  
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Tabela: Realizacja pomocy materialnej  dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. 

Województwo 

Dane za 2015 r. 
Dane za rok szkolny 

2014/2015 
Dane za rok szkolny 

2015/2016 
Dane za 2015 r. 

 
Uruchomiona 

dotacja na 
wypłatę 

stypendiów  
i zasiłków 
szkolnych  

 Wydatkowana 
dotacja na 

wypłatę 
stypendiów  
i zasiłków 
szkolnych  

w tym  
na zasiłki 
szkolne  

 Udział 
środków 
własnych  

w realizacji 
wypłaty 

stypendiów  
i zasiłków 
szkolnych  

Liczba 
złożonych 
wniosków  

o przyznanie  
stypendium 
szkolnego 

Liczba 
przyznanych 
stypendiów 

Liczba 
złożonych 
wniosków  

o przyznanie  
stypendium 
szkolnego  

Liczba 
przyznanych 
stypendiów  

Liczba 
wniosków o 
przyznanie 

zasiłku 
szkolnego 

Liczba 
przyznany

ch 
zasiłków 

w zł 

Dolnośląskie 23 421 015  21 030 273  254 161  5 770 618  26 688 25 064 24 617 23 260 824 715 

Kujawsko-pomorskie 33 504 480  30 646 841  285 089  7 826 839  41 673 39 913 39 156 37 627 943 917 

Lubelskie 31 571 068  28 963 736  395 475  7 740 556  44 064 42 506 45 281 43 916 1 360 1 293 

Lubuskie 13 224 372  12 254 265  166 180  3 134 538  14 742 14 140 13 044 12 676 387 373 

Łódzkie 23 212 518  21 151 858  397 810  6 072 361  33 494 32 196 30 764 29 517 1 389 1 332 

Małopolskie 23 610 488  22 740 395  229 887  6 581 889  52 024 48 739 49 355 47 625 1 003 984 

Mazowieckie 32 570 296  31 659 406  300 332  17 593 749  69 913 70 248 70 774 67 058 1 842 1 848 

Opolskie 7 318 173  6 387 338  51 348  2 107 125  8 295 7 540 7 656 7 231 158 141 

Podkarpackie 27 880 474  26 801 830  486 085  7 183 683  46 357 44 972 43 689 42 714 1 291 1 239 

Podlaskie 16 005 826  15 282 017  138 742  4 013 199  23 924 23 169 21 990 21 689 379 375 

Pomorskie 20 546 529  19 926 887  311 340  6 848 383  35 998 34 396 33 702 32 558 846 784 

Śląskie 27 322 349  22 847 709  263 085  6 164 512  35 133 31 640 32 873 30 461 1 041 902 

Świętokrzyskie 13 732 649  12 625 981  179 464  3 186 454  24 403 22 786 22 540 20 935 551 529 

Warmińsko-mazurskie 29 555 877  27 535 635  264 075  7 021 182  35 908 34 507 33 405 32 207 655 628 

Wielkopolskie 28 300 320  25 423 677  315 665  6 872 668  43 286 39 270 43 428 39 851 1 432 1 054 

Zachodniopomorskie 20 927 213  19 091 917  196 539  5 057 140  26 291 24 184 24 507 23 067 696 620 

RAZEM 372 703 647  344 369 767  4 235 275  103 174 896  562 193 535 270 536 781 512 392 14 797 13 734 
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Wyprawka szkolna 

Podstawą realizacji Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2015 r. była uchwała nr 80/2015 Rady 

Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” oraz 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej 

uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 938). 

Celem programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez 

dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników 

do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także zakupu materiałów edukacyjnych. 

W ramach programu w 2015 r. pomocy udzielano na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego lub 

podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty dla 

uczniów pochodzących z rodzin o niskich dochodach, którzy w roku szkolnym 2015/2016 podjęli naukę w: 

‒ klasie III szkoły podstawowej,  

‒ klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,  

‒ klasie IV technikum.  
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Na podstawie kryterium dochodowego pomoc była udzielana dla uczniów, w przypadku gdy dochód w rodzinie, zgodnie  

z art. 5 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz.114, z późn. zm.), w przeliczeniu na 

osobę nie przekraczał kwoty 574 zł netto. 

Ponadto, 5% liczby uczniów z obszaru danej gminy uczęszczających do klas objętych programem, mogło skorzystać z pomocy  

w ramach „Wyprawki szkolnej” poza kryterium dochodowym, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

Warunkiem uzyskania dofinansowania dla ww. grupy uczniów było wystąpienie w rodzinie co najmniej jednej z przesłanek, o której 

mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.), tj. m.in.: 

1) ubóstwo, 

2) sieroctwo, 

3) bezdomność, 

4) niepełnosprawność, 

5) długotrwała lub ciężka choroba, 

6) przemoc w rodzinie, 

7) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

8) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach 

niepełnych lub wielodzietnych, 

9) alkoholizm lub narkomania, 

10) zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, 

przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków lokalnych, ekonomicznych i społecznych. 
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W 2015 r. z pomocy w formie dofinasowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia 

specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania, mogli skorzystać również uczniowie: 

‒ słabowidzący,  

‒ niesłyszący,  

‒ słabosłyszący,  

‒ z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 

‒ z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, 

‒ z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

‒ z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona 

powyżej,  

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.),  uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do:   

‒ szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, II i IV, 

‒ gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, 

‒ zasadniczych szkół zawodowych,  

‒ liceów ogólnokształcących,  

‒ techników,  

‒ szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

‒ ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, II i IV, 
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‒ ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, 

‒ ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych. 

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży:  

1) szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy IV),  

2) gimnazjów (z wyjątkiem klasy I), 

3) szkół ponadgimnazjalnych, 

dofinansowanie obejmowało również zakup materiałów edukacyjnych. 

W 2015 r. ze względu na zapewnienie podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej  

i społecznej, przez ministra właściwego do spraw o światy i wychowania, zgodnie z art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, 

uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej (w tym uczniom z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), a także zapewnienie dotacji 

celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów uczęszczających do 

klasy IV szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum – uczniowie ww. klas nie byli odbiorcami programu „Wyprawka szkolna”.  

Wyjątek stanowili uczniowie klasy I i II szkoły podstawowej, nie korzystający z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: 

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty  
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i wychowania, zgodnie z art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, którym przysługiwało dofinasowan ie 

zakupu materiałów edukacyjnych. 

Łączna kwota  środków przeznaczonych na wyprawkę szkolną w 2015 r. dla poszczególnych województw i ministerstw wyniosła 

48.214.495 zł.  

Zgodnie z Harmonogramem realizacji programu do 30 stycznia 2016 r. do Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazano 

sprawozdania z realizacji programu, w tym wysokość wydatkowanych środków oraz liczbę uczniów korzystających z pomocy,  

w poszczególnych grupach i szkołach.  

Z otrzymanych danych wynika, że środki przewidziane na realizację programu były wystarczające.  

Przekazane w dwóch transzach środki pozwoliły na udzielnie pomocy zgłaszającym się uczniom. Zgodnie z danymi wykorzystano 

środki na poziomie ok. 79,3% uruchomionej kwoty. W poszczególnych województwach wydatki wahały się od 72% do 90% 

przekazanych środków.  

Podział środków na poszczególne województwa i ministerstwa oraz ich wykorzystanie przedstawione zostało w poniższej tabeli: 



 

 

67 

Tabela: Środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla poszczególnych województw oraz ministerstw. 

Województwo/Ministerstwo 

Środki uruchomione na realizację 
zadania 

Wykorzystanie środków 

w zł 

Dolnośląskie 2 969 814 2 210 715 

Kujawsko-pomorskie 2 884 597 2 291 215 

Lubelskie 2 726 110 2 457 490 

Lubuskie 1 125 666 843 939 

Łódzkie 2 683 597 2 159 297 

Małopolskie 4 117 682 3 395 644 

Mazowieckie 6 531 023 5 626 584 

Opolskie 1 012 483 779 080 

Podkarpackie 3 113 501 2 487 492 

Podlaskie 1 557 462 1 318 927 

Pomorskie 3 110 072 2 410 401 

Śląskie 5 880 501 4 351 574 

Świętokrzyskie 1 644 137 1 341 804 

Warmińsko-mazurskie 2 526 679 2 008 224 

Wielkopolskie 4 216 065 3 044 222 

Zachodniopomorskie 1 893 731 1 373 398 

RAZEM Województwa 47 993 120 38 100 006 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 49 295 41 480 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 172 080 102 838 

RAZEM Ministerstwa 221 375 144 318 

OGÓŁEM 48 214 495 zł 38 244 324 zł 
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Zgodnie z danymi otrzymanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, z programu w 2015 r. skorzystało 153 654 uczniów, w tym 

70 669 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Szczegółowy udział poszczególnych uczniów ujętych w programie przedstawiają poniższe tabele. 

Tabela: Uczniowie bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  

Grupa 

Liczba uczniów 

rozpoczynających naukę 

w roku szkolnym 

2015/2016  

Liczba uczniów, 

którzy otrzymali 

dofinansowanie 

poza kryterium 

dochodowym  

Liczba uczniów, którzy 

otrzymali 

dofinansowanie na 

podstawie kryterium 

dochodowego 

RAZEM 

 

w klasach III szkoły 

podstawowej* 355 915 12 589 61 770 74 359 

w klasach IV 

technikum 115 103 1 693 7 233 8 926 

Ogółem 471 018 14 282 69 003 83 285 

* oraz w odpowiednich klasach szkół artystycznych    

 

Tabela: Uczniowie bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - dane procentowe. 

Grupa 

Liczba uczniów 

rozpoczynających naukę  

w roku szkolnym 

2015/2016  

%  uczniów, którzy 

otrzymali 

dofinansowanie 

poza kryterium 

dochodowym  

% uczniów, którzy 

otrzymali 

dofinansowanie na 

podstawie kryterium 

dochodowego 

RAZEM 

 

w klasach III szkoły 

podstawowej* 355 915 3,54% 17,36% 20,89% 
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w klasach IV 

technikum 
115 103 1,47% 6,28% 7,75% 

Ogółem 471 018 3,03% 14,65% 17,68% 

* oraz w odpowiednich klasach szkół artystycznych   

 

Tabela: Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

 

  

Uczniowie 

słabowidzący 

Uczniowie 

słabosłyszący 

Uczniowie 

z autyzmem, w tym z 

zespołem Aspergera 

Uczniowie 

z niepełnosprawnością 

ruchową, w tym z afazją 

    rodzaj podręcznika 

Nazwa typu 

jednostek 
rodzaj szkoły  

tylko do 

kształcenia 

ogólnego  

tylko do 

kształcenia 

ogólnego  

tylko do kształcenia 

ogólnego  

tylko do kształcenia 

ogólnego  

Szkoła podstawowa 

klasa I i II* 

ogólnodostępna x x x x 

specjalna x x x x 

Szkoła podstawowa  

klasy III* 

ogólnodostępna 562 573 1 375 1 079 

specjalna 78 55 206 60 

Szkoła podstawowa  

klasy V-VI* 

ogólnodostępna 1 159 1 334 2 232 1 631 

specjalna 124 142 197 73 

Gimnazjum* klasa II i 

III 

ogólnodostępna 1 163 1 229 1 472 1 354 

specjalna 135 158 87 73 

Zasadnicza szkoła 

zawodowa 

ogólnodostępna 71 118 53 53 

specjalna 141 70 80 106 
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Liceum 

ogólnokształcące* 

ogólnodostępna 466 501 653 845 

specjalna 134 90 48 88 

Technikum 
ogólnodostępna 293 454 269 314 

specjalna 186 121 13 31 

Ogółem 
ogólnodostępna 3 714 4 209 6 054 5 276 

specjalna 798 636 631 431 

* oraz w odpowiednich klasach szkół artystycznych   

 

  
Uczniowie niesłyszący 

Nazwa typu jednostek rodzaj szkoły 

rodzaj podręcznika 

tylko do kształcenia 

ogólnego 

łączony 

(podręczniki do 

kształcenia 

ogólnego i 

specjalnego) 

tylko do kształcenia specjalnego 

Szkoła podstawowa klasa I i 

II 

ogólnodostępna  x x x 

specjalna x x x 

Szkoła podstawowa  

klasy III* 

ogólnodostępna 86     1     6     

specjalna 59     1     6     

Szkoła podstawowa  

klasy V-VI* 

ogólnodostępna 138     3     6     

specjalna 144     4     7     

Gimnazjum* klasa II 

 i III 

ogólnodostępna 147     8     12     

specjalna 159     12     8     

Zasadnicza szkoła 

zawodowa 

ogólnodostępna 13      x   x  

specjalna 249      x   x  

Liceum ogólnokształcące* 
ogólnodostępna 104      x   x  

specjalna 114      x   x  
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Technikum 
ogólnodostępna 41      x   x  

specjalna 263      x   x  

Ogółem 
ogólnodostępna 529     12     24     

specjalna 988     17     21     

* oraz w odpowiednich klasach szkół artystycznych   

   
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

Nazwa typu jednostek rodzaj szkoły 

rodzaj podręcznika 

tylko do kształcenia 

ogólnego 

łączony (podręczniki do 

kształcenia ogólnego i 

specjalnego) 

tylko do kształcenia 

specjalnego 

Szkoła podstawowa klasa I i 

II 

ogólnodostępna  x x x 

specjalna x x x 

Szkoła podstawowa  

klasy III* 

ogólnodostępna 1 339     25     8     

specjalna 914     150     59     

Szkoła podstawowa  

klasy V-VI* 

ogólnodostępna 3 544     73     19     

specjalna 1 860     619     89     

Gimnazjum* klasa II i III 
ogólnodostępna 4 699     164     27     

specjalna 2 103     1 467     108     

Zasadnicza szkoła 

zawodowa 

ogólnodostępna 1 201      x   x  

specjalna 5 804      x   x  

Liceum ogólnokształcące* 
ogólnodostępna 190      x   x  

specjalna 10      x   x  

Technikum 
ogólnodostępna 235      x   x  

specjalna 3      x   x  

Ogółem 
ogólnodostępna 11 208     262     54     

specjalna 10 694     2 236     256     

* oraz w odpowiednich klasach szkół artystycznych   
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  Uczniowie  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym bez 

uczniów szkół przysposabiających do pracy 

Nazwa typu jednostek rodzaj szkoły 

rodzaj podręcznika 

tylko do kształcenia 

ogólnego 

łączony (podręczniki do 

kształcenia ogólnego i 

specjalnego) 

tylko do kształcenia 

specjalnego 

Szkoła podstawowa klasa I i 

II 

ogólnodostępna  x x x 

specjalna x x x 

Szkoła podstawowa  

klasy III* 

ogólnodostępna 248 68 84 

specjalna 957 494 423 

Szkoła podstawowa  

klasy V-VI* 

ogólnodostępna 542 131 168 

specjalna 1 998 1 112 848 

Gimnazjum* klasa II i III 
ogólnodostępna 538 178 203 

specjalna 2 513 1 481 1 146 

Zasadnicza szkoła 

zawodowa 

ogólnodostępna 

X 

specjalna 

Liceum ogólnokształcące* 
ogólnodostępna 

specjalna 

Technikum 
ogólnodostępna 

specjalna 

Ogółem 
ogólnodostępna 1 328     377     455     

specjalna 5 468     3 087     2 417     

* oraz w odpowiednich klasach szkół artystycznych   
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Programem objęto również 7 759 uczniów szkół przysposabiających do pracy. Program pozwolił również na pomoc uczniom  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczących się w klasach I i II szkoły podstawowej,  

o ile uczniowie ci nie korzystają z bezpłatnych podręczników dostarczanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Liczba 

omawianych uczniów w 2015 r. wyniosła 1 575.   

Pomoc interwencyjna 

W związku z występującymi na terenie kraju nawałnicami oraz innymi negatywnymi zdarzeniami atmosferycznymi, 

w szczególności huragany, deszcze nawalne, gradobicia lub, które spowodowały zniszczenia w gospodarstwach domowych  Rada 

Ministrów wprowadziła Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy 

uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom  w formie zajęć opiekuńczych i zajęć 

terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r.  

W ramach programu wystąpiły następujące narzędzia interwencji: 

‒ Zasiłek losowy na cele edukacyjne jako świadczenie pieniężne, którego wysokość wynosiła 500 zł dla jednego dziecka lub 

ucznia – w przypadku przyznania zasiłku celowego z pomocy społecznej w wysokości do 3 000 zł lub 1 000 zł dla jednego 

dziecka lub ucznia – w przypadku przyznania zasiłku celowego, w wysokości powyżej 3 000 zł. 

‒ Pomoc w formie 14-dniowego nieodpłatnego wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego dla uczniów uczęszczających w roku 

szkolnym 2015/2016 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany 

zasiłek celowy z pomocy społecznej w wysokości powyżej 3 000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2015 r. w wyniku 

wystąpienia żywiołu. Pomoc w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego była finansowana w wysokości do 1 300 zł na 

jednego ucznia. 
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‒ Pomoc w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci realizujących w roku szkolnym 

2015/2016 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do 

klas I-III szkoły podstawowej, uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół wszystkich typów,  

z wyłączeniem szkół dla dorosłych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 

71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na 

podstawie ustawy o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3 000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2015 r.  

w wyniku wystąpienia żywiołu. Zajęcia opiekuńcze i zajęcia terapeutyczno-edukacyjne były organizowane dla uczniów, 

którzy nie korzystają z wyjazdów edukacyjno-terapeutycznych. Pomoc w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-

edukacyjnych była finansowana w wysokości 500 zł na każde dziecko lub ucznia uczestniczących w tych zajęciach oraz 

dodatkowo w wysokości iloczynu kwoty 1 000 zł i liczby dzieci lub uczniów uczestniczących w tych zajęciach. 

 

Szczegółowe warunki udzielania pomocy oraz formy i jej zakres określone zostało w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom 

w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć 

terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r.  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1103.) 

Pomoc interwencyjna dotyczyła 13 województw, a na jej realizację wydatkowano łącznie 873.100 zł. 
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Tabela: Pomoc interwencyjna w poszczególnych województwach 

 

L.p. Województwo 
Kwota 
(w zł) 

Zasiłek 
1 000 zł 

Zasiłek 500 zł 
Wyjazdy 

edukacyjno-
terapeutyczne 

Zajęcia 
opiekuńcze 

   Liczba uczniów 

1. Dolnośląskie 451 500 303 297 - 
 

2. Kujawsko-pomorskie 161 000 117 88 - - 

3. Lubelski 23 600 11 21 - 3 

4. Lubuskie 18 000 16 4 - - 

5. Łódzkie 21 000 9 24 - 
 

6. Małopolskie 15 500 9 13 - - 

7. Mazowieckie 89 500 51 77 - - 

8. Opolskie 7 000 6 2 - - 

9. Podkarpacki 21 500 13 11 - - 

10. Podlaskie 19 000 14 10 - - 

11. Śląskie 2 000 2 - - - 

12. Świętokrzyskie 11 000 6 10 - - 

13. Wielkopolskie 32 500 23 19 - - 

 RAZEM 873 100 580 576 - 3 

 

Stypendia motywacyjne 

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

Procedury przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów ustalone są na podstawie art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z  2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.)  i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r.  
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w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890). 

 

Stypendium przyznawane jest na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym jednemu uczniowi z danej szkoły, który 

otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne 

uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyn iki 

co najmniej dobre. Wytypowanie kandydatów należy do samorządów uczniowskich lub komisji, w skład których wchodzi od 3 do  

5 uczniów, wybranych przez ogół uczniów danej szkoły, o których mowa w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia. Wnioski o przyznanie 

stypendium Prezesa Rady Ministrów przedstawia się radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana - radzie 

pedagogicznej. 

Stypendium może być przyznawane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa 

dojrzałości. 

Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach: 

- I rata wypłacana do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia,  

- II rata wypłacana do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca. 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest wypłacane ze środków budżetu państwa i wynosi 258 zł miesięcznie. Na wypłatę 

stypendiów w roku 2015 uruchomiono środki w wysokości 9.681 tys. zł. 

Liczba stypendystów stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2014/2015 wyniosła 3 784 uczniów, natomiast w roku 

szkolnym 2015/2016 Prezes Rady Ministrów przyznał stypendium 3 708 uczniom.  
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Stypendium ministra właściwego ds. oświaty i wychowania 

Procedury przyznawania stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ustalone są na podstawie art. 90i 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). Stypendium może być 

przyznane uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, 

uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności: 

 laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureat i finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju, 

 laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe, 

 uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki, 

 uczniowi uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu 

studiów, dotyczących warunków uczestnictwa wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów, 

 uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. 

Wysokość środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów wyniosła 969 tys. zł. Stypendium ministra właściwego ds. oświaty  

i wychowania ma formę jednorazowej nagrody pieniężnej. W 2015 r. wysokość stypendium wynosiła 3 000 zł, i otrzymało je 323 

uczniów.  

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

Zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen  

w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia 
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sportowe może być przyznawane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co 

najmniej międzyszkolnym. 

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 

w ramach środków przyznawanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

W roku szkolnym 2014/2015 r. liczba stypendystów wyniosła 184 961.  
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6. Zapobieganie i przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży  

 

Realizacja zadań z zakresu zachowań problemowych dzieci i młodzieży oraz promocji zdrowia 

 

W 2015 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach współpracy międzyresortowej realizowało zadania z zakresu profilaktyki 

zachowań problemowych dzieci i młodzieży oraz promocji zdrowia. Zadania te wpisane są w następujące programy: 

1. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007 – 2015, 

2. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2011 – 2015, 

3. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016, 

4. Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2012 – 2016, 

5. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011 – 2015, 

6. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2006 – 2016, 

7. Rządowy program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, 

8. Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce 2010-2013. 

Zadania w ww. programach realizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiane są w formie corocznych 

sprawozdań przesyłanych do właściwych resortów odpowiedzialnych za ich realizację, a następnie przedkładane Radzie Ministrów 

lub Sejmowi RP. 

Działania wynikające z ww. programów obejmowały: 

‒ realizację programów profilaktycznych w szkołach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, 

‒ profilaktykę zjawiska agresji i przemocy w szkole,  
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‒ budowanie pozytywnego klimatu szkoły, 

‒ udział rodziców i prawnych opiekunów w realizacji programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 

‒ współpracę szkół i placówek ze środowiskiem lokalnym i organizacjami społecznymi, 

‒ zwiększanie liczby przeszkolonych nauczycieli w problematyce ochrony zdrowia psychicznego i ochrony zdrowia 

fizycznego. 

‒ podejmowanie interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie. 

W dniu 18 sierpnia 2015 r. zostało podpisane Rozporządzenie w sprawie zakresu i form działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania narkomanii. Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej  stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 22 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 

zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem do spraw zdrowia określi w formie 

rozporządzenia, formy działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonej uzależnieniem, mając na względzie dobro dzieci. 

Kontynuowano realizację zadania „Rozwijanie w szkołach i placówkach profilaktyki rówieśniczej, jako skutecznej formy 

przeciwdziałania uzależnieniom” we współpracy międzyresortowej między Ministerstwem Edukacji Narodowej a Komendą Główną 

Policji oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Zadanie to realizowano poprzez program Komendy Głównej Policji Profilaktyka  

a Ty (PaT) oraz jego projekty szczegółowe, pn.: Profilaktyka a Ty/Edukacja (PaT/E), Ogólnopolski Głos Profilaktyki, „Zryw Wolnych 

Serc”, X Ogólnopolski Przystanek PaT, Regionalne Przystanki PaT. 

W 2015 r. realizacja tego zadania objęła: 

1) Utworzenie młodzieżowych grup teatralno-profilaktycznych w Tarnowie i Gorzowie Wielkopolskim oraz przygotowanie 

spektaklu edukacyjno-profilaktycznego z przesłaniem do młodzieży, że nie należy używać substancji psychoaktywnych; 

2) Premiery i pokazy przedpremierowe spektaklu edukacyjno-profilaktycznego „Sekret” z udziałem rodziców aktorów, 
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nauczycieli, uczniów i wychowanków, lokalnej społeczności oraz przeprowadzenie działań PaT/M z młodzieżą szkolną; 

3) Przygotowanie ekspertów PaT: nauczycieli i policjantów do działań w programie PaT; 

4) Przygotowanie logistyczne oraz realizację projektu w województwach: małopolskim i lubuskim; 

5) Promowanie idei programu PaT i projektu PaT/E w mediach oraz w Internecie; 

6) Przygotowanie poradnika metodycznego projektu dla nauczycieli i policjantów; 

7) Przygotowanie i realizacja projektu Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki, „Zrywu Wolnych Serc” oraz X Ogólnopolskiego 

Przystanku PaT na Stadionie Narodowym dla 11 tys. uczestników z całej Polski i z zagranicy; 

8) Przygotowanie i realizacja Regionalnych Przystanków PaT i szkoleń młodzieżowych liderów PaT: 

a) II Pomorski Przystanek PaT w Sztumie, 

b) III Kujawsko-Pomorski Przystanek PaT w Toruniu, 

c) II Opolski Przystanek PaT w Kędzierzynie Koźlu, 

d) VI Śląski Przystanek PaT w Rudzie Śląskiej, 

e) Mazowiecko-Lubelski Przystanek PT w Siedlcach i Radzyniu Podlaskim, 

9) Przygotowanie „Poradnika zawierającego wystandaryzowane zasady współpracy szkół i placówek z Policją”.  

Realizacja działań podzielona została na VII etapów. 

 

Rezultaty jakościowe: 

1) Zaangażowanie młodzieży na rzecz profilaktyki rówieśniczej w swoim środowisku, promocja zdrowego stylu życia,  bez 

używek i stymulantów; 

2) Zdobycie praktycznych umiejętności nauczycieli, animatorów, policjantów w podejmowaniu profilaktyki rówieśniczej 

dzięki szkoleniom eksperckim i wyposażenie ich w narzędzia dydaktyczne, m.in. Poradnik Metodyczny PaT/E; 

3) Wzrost aktywizacji społecznej uczniów w lokalnych środowiskach na rzecz profilaktyki rówieśniczej; 
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4) Projekt PaT/E zwiększył możliwości młodzieży w odkrywaniu i samorealizacji pasji; 

5) Nastąpiło wzmocnienie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej skierowanej do wszystkich uczniów, nauczycieli, 

rodziców, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz lokalnych społeczności; 

6) Zebrane opinie w Tarnowie, Krakowie, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze od uczniów i wychowanków nt. działań 

profilaktycznych, zdecydowanie potwierdzają, że działania interaktywne, integrujące rówieśników poprzez twórczą 

profilaktykę są najbardziej oczekiwaną przez młodzież metodą profilaktyczną; 

7) W perspektywie długoterminowej oczekuje się, że nastąpi zmniejszenie zainteresowania młodzieży substancjami 

psychoaktywnymi. 

 

Rezultaty ilościowe: 

1) 106 400 uczestników wzięło udział w działaniach PaT, w tym w projekcie PaT/E; 

2) Blisko 1000 uczniów uczestniczyło w projekcie PaT/E, PaT/M; 

3) Blisko 94 400 uczestników wzięło udział w wydarzeniu Ogólnopolski Głos Profilaktyki; 

4) 11 000 uczestników wzięło udział w jubileuszowym X Ogólnopolskim Przystanku PaT na Stadionie Narodowym  

w Warszawie; 

5) 964 uczniów i wychowanków wyraziło opinię na temat skutecznych działań profilaktycznych w szkołach i placówkach; 

6) Odbyło się 8 narad z kuratorami oświaty, policją, administracją samorządową w projektach: PaT/E oraz Regionalnych 

Przystankach PaT; 

7) Przeprowadzono łącznie 2 szkolenia dla nauczycieli w województwie: małopolskim i lubuskim; 

8) Przeprowadzono 7 szkoleń liderów PaT w województwach: śląskim, wielkopolskim, lubelskim, podkarpackim,  

świętokrzyskim, pomorskim oraz szkolenie ogólnopolskie; 

9) W projekty zaangażowało się 16 miast i gmin na terenie których odbywały się działania; 
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10) Blisko 100 jednostek samorządów terytorialnych i komend miejskich oraz powiatowych policji uczestniczyło  

we wszystkich działaniach PaT w 2015 r. 

 

W 2015 r. na zadanie została przeznaczona kwota w wysokości 700 tys. zł. Kwota wykorzystanej dotacji wyniosła 699.750 zł. 

Projekt zgodnie z Harmonogramem Programu w 2015 r. trwał przez cały 2015 r. 

 

Edukacja zdrowotna – działania wspierające kształtowanie postaw prozdrowotnych prowadzone przez Ministra Edukacji 

Narodowej 

Podstawa programowa definiuje obowiązkowe cele i treści nauczania, w tym umiejętności  opisane w formie ogólnych  

i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności,  które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu 

edukacyjnego oraz zadania wychowawcze szkoły, uwzględniane  w programach wychowania przedszkolnego oraz w programach 

nauczania. 

Edukacja zdrowotna w polskim systemie oświaty jest realizowana na każdym etapie edukacyjnym zgodnie z obowiązującą, 

począwszy od 1 września 2009 r., podstawą programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 

grudnia 2008 r. w sprawie wychowania przedszkolnego oraz  kształcenia ogólnego  w poszczególnych typach szkół  

(Dz. U. z 2009 r. poz. 17), które zostało zastąpione rozporządzeniem z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977). Preambuła 

podstawy programowej stanowi, że ważnym zadaniem szkoły jest edukacja zdrowotna, której celem jest rozwijanie u uczniów 

postawy dbałości  o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.    

 

Dyrektorom szkół i nauczycielom zapewniono możliwość korzystania z materiałów edukacyjnych, opracowanych przez Ośrodek 

Rozwoju Edukacji (ORE). Na stronie internetowej ORE utworzono Bank Dobrych Praktyk, w którym zamieszczane są 
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doświadczenia szkół w zakresie promocji zdrowia, upowszechniające różne strategie w zakresie promowania zdrowego żywienia  

i aktywności fizycznej w szkołach. Bank Dobrych Praktyk, poprzez konkretne przykłady w nim zamieszczane, stanowi inspirację 

oraz wsparcie dla wszystkich zainteresowanych placówek w podejmowaniu systemowych działań w zakresie zdrowego odżywiania 

oraz zwiększania aktywności fizycznej.  

 

Do długoterminowych działań Ministra Edukacji Narodowej należy wspieranie i upowszechnianie idei szkół promujących zdrowie, 

realizowanej w Polsce przez ORE w ramach Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia – SHE. Szkoły promujące zdrowie tworzyły 

warunki sprzyjające podejmowaniu działań na rzecz zdrowia przez wszystkich członków społeczności szkolnej. Programy promocji 

zdrowia są przygotowywane przez szkoły, dzięki czemu odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności szkolnej. Obejmują 

prowadzenie działalności edukacyjnej, nie tylko poprzez przekazywanie wiedzy o dbałość otoczenia uczniów, zmianę zachowań 

nauczycieli i rodziców. Oprócz włączania społeczności szkolnej w promowanie aktywności fizycznej, z otoczenia szkoły 

eliminowana jest niezdrowa żywność (zmiana asortymentu szkolnych sklepików, zmiana sposobu przyrządzania posiłków  

w stołówkach), dzieci uczestniczą również w szeregu przedsięwzięć promujących postawy prozdrowotne ważne z uwagi na 

konkretne problemy występujące w danej szkole, w tym w szczególności nadwagę i otyłość.  

W 2015 r. kolejne 33 szkoły otrzymały Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie (łącznie posiadają go 142 szkoły). Obecnie 

sieć szkół promujących zdrowie w Polsce zrzesza 2 697 placówek. 

Na koncepcji szkoły promującej zdrowie opiera się Program HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools) „Zdrowie 

żywienie i aktywność fizyczna w szkole”, upowszechniany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu "Ruch  

i zdrowie żywienie w szkole". Zgodnie z założeniami projektu, cała szkoła powinna włączać się w działania na rzecz promocji 

zdrowia, a zdrowie powinno być wkomponowane we wszystkie aspekty życia zarówno uczniów, jak i nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkoły.  
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Głównymi celami projektu HEPS jest: 

1) Tworzenie, realizacja i ewaluacja skutecznej polityki krajowej oraz praktyki w zakresie zdrowego żywienia  

i aktywności fizycznej w szkołach we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.  

2) Wspieranie tworzenia i wdrażania w krajach członkowskich programów zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, 

opracowanych na podstawie potwierdzonych faktów (dowodów), z wykorzystaniem podejścia stosowanego w szkole 

promującej zdrowie. 

Preferuje się formy współpracy szkół z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami oparte na dialogu, służące rozwojowi szkolnej 

społeczności i budowaniu wzajemnego zaufania. Obecnie projekt wprowadzany jest pilotażowo w wybranych szkołach. 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspierało realizację przez Agencję Rynku Rolnego programu „Owoce i warzywa w szkole”. Jest 

to program ustanowiony przez Komisję Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, którego celem jest m.in. trwała zmiana 

nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie 

zdrowego odżywiania. W roku szkolnym 2015/2016 w programie „Owoce i warzywa w szkole” uczestniczy 83% szkół 

podstawowych. 

Oprócz udostępniania owoców i warzyw dzieciom, obowiązkowo w ramach programu „Owoce w szkole” prowadzone są działania 

towarzyszące o charakterze edukacyjnym, których celem jest kształtowanie wśród uczniów zdrowych nawyków żywieniowych. 

 

W dniu 1 września 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie 

sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce i warzywa  

w szkole” (Dz. U. z 2014 r. poz.1151). Nowe rozporządzenie wprowadziło zmieniony katalog zadań do wyboru, których wykonanie 

będzie obowiązkiem dyrektora szkoły uczestniczącej w programie „Owoce i warzywa w szkole”, niezależnie od realizacji podstawy 

programowej kształcenia ogólnego. Wykonanie tych zadań może, ale nie musi, odbywać się w ramach zajęć edukacyjnych, 
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jednakże istotne jest, aby treść takich zajęć wykraczała zakresem poza treści przewidziane do obowiązkowej realizacji  

w podstawie programowej. Propozycje zadań, które szkoły uczestniczące w programie „Owoce i warzywa w szkole” wykonują  

w ramach działań kształtujących zdrowe nawyki żywieniowe uczniów oraz wzbogacających wiedzę o pochodzeniu produktów 

rolnych zostały sformułowane tak, aby w jak najlepszy sposób realizowane były zakładane cele edukacyjne, m. in. zakładanie  

i prowadzenie ogródków szkolnych, wspólne spożywanie drugiego śniadania, organizowanie warsztatów kulinarnych, a także 

organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych lub ogrodniczych. W nowym rozporządzeniu zmodyfikowano cel działań 

edukacyjnych (środków towarzyszących), które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce i warzywa w szkole”. 

Wzbogacanie wiedzy uczniów dotyczącej zdrowych nawyków żywieniowych zastąpiono celem w postaci kształtowania zdrowych 

nawyków żywieniowych uczniów oraz wzbogacania wiedzy o pochodzeniu produktów rolnych. Kształtowanie nawyków jest 

pojęciem szerszym, uwzględnia zarówno wiedzę niezbędną do podejmowania prawidłowych decyzji w zakresie zdrowego 

odżywiania, jak również obejmuje aktywne formy nauki poprzez dostarczanie pozytywnych doświadczeń. Działania dyrektorów 

szkół są zatem ukierunkowane na uzyskanie trwałych efektów w postaci pozytywnej zmiany postaw żywieniowych uczniów.  
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7. Rozwijanie kompetencji kulturowych i animowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 

Rozwijanie kompetencji kulturowych i animowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży realizowane jest w systemie oświaty 

wielopłaszczyznowo. Istotną rolę w tym zakresie spełniają placówki wychowania pozaszkolnego, realizując systemowo zadania 

edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne, poprzez m.in. 

prowadzenie zajęć artystycznych wspierających rozwój dzieci i młodzieży, organizowanie imprez, wypoczynku  

i rekreacji dzieci i młodzieży, realizowanie programów edukacyjnych, kulturalnych i profilaktyczno-wychowawczych oraz 

prowadzenie działań alternatywnych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem 

społecznym. 

Placówki wychowania pozaszkolnego – pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, międzyszkolne 

ośrodki sportowe, ogrody jordanowskie, pozaszkolne placówki specjalistyczne – wraz ze szkolnymi schroniskami młodzieżowymi 

tworzą placówki oświatowo-wychowawcze, które – zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty z 1991 r. 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) – zaliczane są do placówek systemu oświaty. 

Cele i zadania placówek wychowania pozaszkolnego określa szczegółowo rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży 

w tych placówkach oraz zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011 r.  poz. 

631) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 52 poz. 466, z późn. zm.).  Od 1 września 2016 r. obowiązywać będzie rozporządzenie z dnia  

2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci  
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i młodzieży w tych placówkach oraz zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U.  

z 2015, poz. 1872).  

Zgodnie z danymi Systemu Informacji Oświatowej w roku szkolnym 2015/2016 (dane na dzień 30.09.2015 r.) działa w kraju 444 

placówek  wychowania pozaszkolnego (279 publicznych i 165 niepublicznych), w tym: 14 pałaców młodzieży, 128 młodzieżowych 

domów kultury, 59 ognisk pracy pozaszkolnej, 56 międzyszkolnych ośrodków sportowych, 9 ogrodów jordanowskich, 35 

pozaszkolnych placówek specjalistycznych i 143 niepublicznych placówek oświatowo-wychowawcze w systemie oświaty. 

Placówki wychowania pozaszkolnego organizowały stałe i okresowe formy zajęć, w których uczestniczyło: 1 223 289 

wychowanków, w niżej wymienionych kołach zainteresowań: 

 artystycznych – 517 338 uczestników, 

 sportowych – 255 198 uczestników,  

 przedmiotowych – 80 112 uczestników,  

 turystyczno-krajoznawczych – 34 443 uczestników,  

 informatycznych – 8 858 uczestników,  

 technicznych – 10 915 uczestników, 

 innych – 316 425 uczestników. 

Realizując zadanie tworzenia podstaw organizacyjnych i merytorycznych wspierających placówki wychowania pozaszkolnego 

Ministerstwo Edukacji Narodowej kontynuowało współpracę z Forum Konsultacyjnym Ogólnopolskiej Rady Placówek Wychowania 

Pozaszkolnego oraz Polskim Stowarzyszeniem Wychowania Pozaszkolnego im. A. Kamińskiego. W 2015 r. zorganizowane 

zostało, w ramach XXII Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego, coroczne spotkanie informacyjno-
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warsztatowe (Białystok, 24 - 27 września 2015 r.). Wiodącą tematyką Sejmiku była rola placówek wychowania pozaszkolnego  

w kształtowaniu otwartości na wielokulturowość. Wiele uwagi poświęcono także procedurze rekrutacyjnej do publicznych placówek 

oświatowo-wychowawczych oraz problematyce ochrony danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów. 

Uczestnicy Sejmiku wymienili się także doświadczeniami w sprawie zagospodarowywania czasu wolnego dzieci i młodzieży, 

poznając m.in. osiągnięcia Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku. Ponadto podczas warsztatów tematycznych 

kontynuowano dyskusję w sprawie opracowania wieloletniej strategii placówek wychowania pozaszkolnego określającej cele, 

zadania i formy współpracy z organami prowadzącymi, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i partnerami w środowisku 

lokalnym.  

Podkreślano, że różnorodna oferta placówek, dostosowana do potrzeb środowiska lokalnego, stwarza możliwości uczestniczenia 

dzieciom i młodzieży (w tym także ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym) w różnorodnych zespołach 

artystycznych i kołach zainteresowań. Przygotowując młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, placówki 

wychowania pozaszkolnego organizują także liczne imprezy (o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim  

i międzynarodowym),  będące przeglądem dorobku wychowanków oraz promocją aktywności nauczycieli, instruktorów  

i animatorów kultury pracujących z dziećmi i młodzieżą. Przedsięwzięcia te integrują środowisko lokalne wokół spraw edukacji 

kulturalnej młodego pokolenia i wzbogacają ofertę kulturalną środowiska lokalnego.   
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8. Edukacja pozaszkolna i pozalekcyjna 

W ramach tego obszaru działalności przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. 

„Otwarta szkoła”: 

Celem konkursu było promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do 

kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera ich aktywność obywatelską oraz umiejętność pracy 

zespołowej. Konkurs służył również wspieraniu współpracy między szkołami, a ich partnerami (m.in. organizacjami 

pozarządowymi, organizacjami uczniowskimi, organizacjami rodzicielskimi, środowiskiem lokalnym). 

Szczegółowe cele dotyczyły: identyfikacji dobrych praktyk współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi i środowiskiem 

lokalnym; ułatwienia szkołom kontaktu z liderami społeczeństwa obywatelskiego oraz zaktywizowanie placówek oświatowych do 

współpracy z sektorem pozarządowym oraz ze środowiskiem lokalnym; wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

poprzez zaangażowania dzieci i młodzieży w życie społeczne. W 2015 r. Konkurs zorganizowała Fundacja „Kapitan Światełko” na 

zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

W ramach VI edycji konkursu wpłynęło 11 ofert. Na realizację zadania w 2015 r. wydatkowano 80 tys. zł. 



 

 

91 

9. Realizacja programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz programu „Bezpieczna+” 

 

Bezpieczna i przyjazna szkoła 

W 2015 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej, w ramach realizacji Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna 

szkoła, kontynuowało dwa zadania publiczne: 

1. „Prowadzenia przez specjalistów ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci  

i młodzieży”. 

2. „Bezpieczna i przyjazna szkoła – ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed 

agresją i przemocą”. 

Zadania kontynuowane były przez Fundację Dzieci Niczyje (FDN), którą wybrano do współpracy w wyniku rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert i jawnego wyboru  najkorzystniejszych ofert. 

 

Zadanie dotyczące „Prowadzenia przez specjalistów ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży”, realizowane jest w ramach trzyletniej umowy nr MEN/2014/DZSE/1429. Zadanie jest realizowane od dnia  

10 listopada 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.  

 

Celami realizacji zadania było:  

1) Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, przywrócenie i wzmocnienie ich poczucia 

bezpieczeństwa oraz zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego uczniów SPE; 
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2) Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

3) Zwiększanie otwartości szkół lub placówek na współpracę z instytucjami i podmiotami, które mogą wspierać ich działanie 

lokalnie.  

 

Cele zostały zrealizowane poprzez świadczone usługi w ramach: 

1) Telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116111 i świadczonej pomocy online dostępnego codziennie w godz. 12.00-22.00,  

z wyłączeniem dni wolnych od pracy;  

2) Telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci i świadczonej pomocy online dostępny od poniedziałku do 

piątku w godz. 12.00-18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

3) Prowadzenie serwisów internetowych www.116111.pl dla dzieci i młodzieży i www.800100100.pl dla rodziców, nauczycieli. 

 

W ramach działań interwencyjnych wynikających ze zgłoszeń telefonicznych podejmowano: 

1) Interwencje edukacyjne obejmujące: poradnictwo dla osób dzwoniących lub piszących w zakresie rozpoznawania i unikania 

zagrożeń, dokonywania racjonalnych wyborów, przeciwdziałania problemom i zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży, 

nauczycieli i rodziców, podnoszące świadomość na temat możliwości współpracy szkoły lub placówki oświatowej z instytucjami 

lub podmiotami, które mogą wspierać ich działania w środowisku lokalnym;  

2) Interwencje lokalne, które obejmowały zgłaszanie spraw lokalnym instytucjom, służbom  jeśli wymagała tego sytuacja 

przedstawiana przez osobę kontaktującą się telefonicznie lub online. Warunkiem podjęcia interwencji lokalnej było uzyskanie 

niezbędnych danych do zainicjowania działań; 

3) Interwencje kryzysowe, które uruchamiano w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osób kontaktujących się  

z numerem 116 111.  
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Realizacja zadania publicznego pozwoliła na osiągnięcie następujących rezultatów:  

 

Rezultaty jakościowe: 

1) Dzieci i młodzież korzystające z bezpłatnego Telefonu 116111 otrzymały wsparcie psychologiczne i profesjonalną pomoc  

w rozwiązywaniu problemów, co zwiększało ich poczucie bezpieczeństwa, a także zmniejszało zjawisko wykluczenia 

społecznego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

2) Rodzice i nauczyciele w trudnych sytuacjach dotyczących dzieci otrzymywali bezpłatną pomoc konsultantów, co wpływało na 

wzrost ich kompetencji wychowawczych i poprawę samopoczucia psychicznego; 

3) Rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uzyskiwali 

informacje na temat funkcjonowania systemu oświaty, możliwości współpracy z konkretnymi instytucjami i podmiotami, co 

zwiększało możliwości uzyskania wsparcia w środowisku lokalnym; 

Rezultaty ilościowe11: 

1) Konsultanci linii 116 111 i 800 100 100 przepracowali 3 180 godzin, świadcząc pomoc telefoniczną i online; 

2) Telefon zaufania 116 111 i pomoc online były dostępne 352 dni pracy w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.; 

3) Infolinia 800 1001 000 i pomoc online były dostępne 252 dni pracy w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.; 

4) Konsultanci odebrali łącznie 91 005 połączeń  oraz odpowiedzieli łącznie na 5 819 wiadomości online ; 

5) Interwencje edukacyjne, lokalne i kryzysowe przeprowadzono łącznie w 35 299 sytuacjach, czyli w ponad 36% kontaktów . 

Liczba wszystkich działań interwencyjnych przekroczyła zakładaną liczbę o 6 499 kontaktów; 

                                                           
11

   - W ofercie realizacji zadania założono 90 000 połączeń, czyli realizacja wyższa o 1 005 połączeń więcej niż założono dla omawianego okresu. 
    - W ofercie realizacji zadania założono 6 000 wiadomości, czyli realizacja mniejsza o 181 wiadomości mniej niż założono dla omawianego okresu. 
     - W ofercie realizacji zadania szacunkowa liczba kontaktów związanych z podjęciem działań interwencyjnych określono na 28 800 kontaktów rocznie, co    

miało stanowić 30% liczby odebranych kontaktów. 
   -  3 razy więcej odsłon niż założono dla omawianego okresu. 
   -  Dwa razy więcej wydano i rozdystrybuowano ulotek informacyjnych o projekcie, bez zwiększania kosztów zadania publicznego 
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6) Serwis merytoryczny www.116111.pl i www.800100100.pl miał 1 013 260 odsłon. 

 

Finansowanie: 

W 2015 r. na zadanie została przeznaczona kwota 600 tys. zł, którą wykorzystano w całości. Projekt zgodnie z Harmonogram 

realizacji zadań wynikających z Programu trwał od stycznia do końca grudnia 2015 r. 

 

Zadanie „Bezpieczna i przyjazna szkoła – ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed 

agresją i przemocą” realizowane jest w ramach trzyletniej umowy nr MEN/2014/DZSE/1430. Zadanie jest realizowane od dnia  

10 listopada 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.  

 

Celem realizacji zadania było: 

1) Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego 

środowiska w szkołach i placówkach edukacyjnych, w szczególności przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci zarówno w świecie 

realnym, jak i w Internecie; 

2) Przeciwdziałanie agresji i przemocy ze strony personelu oraz rówieśników, a także przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; 

3) Wprowadzenie w szkole lub placówce systemu oświaty, która zgłosi się do projektu stałych mechanizmów polityki ochrony 

dzieci. 

 

W 2015 r. zrealizowano następujące działania:  

 

1. Lokalne konferencje inaugurujące program 
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W 2015 r. odbyło się 8 konferencji, których celem była inauguracja i promocja programu, przekazanie informacji o możliwości 

udziału szkół i placówek w programie, a także prezentacja dostępnych narzędzi edukacyjnych i metod pracy. Uczestnikami 

konferencji byli pracownicy placówek oświatowych, a także przedstawiciele innych instytucji – kuratoriów oświaty placówek 

doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, jednostek samorządu terytorialnego, organów prowadzących 

szkoły placówki oświatowe, policji, straży miejskiej, organizacji pozarządowych. 

Podczas konferencji uczestnicy otrzymywali bezpłatne materiały konferencyjne – ulotkę informującą o programie, kwartalnik 

„Dziecko krzywdzone” - Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci, „Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium 

dla rodziców i profesjonalistów”, plakat telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 oraz plakat infolinii dla rodziców  

i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100, karty - ulotki dla dzieci i  młodzieży 116 111.  

 

2. Szkolenia startowe i problemowe dla przedstawicieli szkół i placówek  

Celem szkoleń startowych było zapoznanie uczestników ze standardami ochrony dzieci przed krzywdzeniem, wyposażenie 

uczestników w wiedzę z zakresu tworzenia Polityki ochrony dzieci przed przemocą. Ważnym celem był rozwój umiejętności  

z zakresu tworzenia systemowych rozwiązań na rzecz przeciwdziałania agresji i przemocy.  

Szkolenia problemowe obejmowały zagadnienia: identyfikacji czynników i symptomów krzywdzenia dzieci, podejmowania 

interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci, przemocy rówieśniczej, profilaktyki przemocy i wykorzystywania dzieci, 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, profilaktyki cyberprzemocy i prawnych aspektów ochrony dzieci przed agresją  

i przemocą. Szkolenia problemowe przygotowywały realizatorów do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dla uczniów  

i wychowanków. W poszczególnych województwach przy planowaniu tematów szkoleń uwzględniono potrzeby pracowników szkół 

i placówek wynikające z badania sondażowego przeprowadzonego w 2014 r.  

 

3. Stworzenie oferty e-learningowej i prezentacji multimedialnych 
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Przygotowano kompleksową ofertę multimedialną obejmującą prezentacje multimedialne z dźwiękiem przeznaczone głównie do 

pracy grupowej i pakiety e-learningowe przeznaczone głównie do pracy indywidualnej, tematycznie nawiązujące do obszarów 

merytorycznych.  

Stworzono 6 kursów e-learning i 6 prezentacji multimedialnych, które będą pomocne we wdrażaniu standardów ochrony dzieci.  

Multimedialne prezentacje z dźwiękiem umożliwią przeprowadzenie szkoleń dla rad pedagogicznych w szkołach i placówkach. 

Problematyka prezentacji dotyczy tematów: 

1) Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz tworzenie polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem; 

2) Prawne aspekty ochrony dzieci przed krzywdzeniem, w tym procedura „Niebieskie Karty”; 

3) Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci; 

4) Podejmowanie interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci; 

5) Przemoc rówieśnicza; 

6) Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie. 

 

Pakiety e-learningowe są alternatywą dla szkoleń tradycyjnych. Zostały udostępnione na platformach: 

www.bezpiecznaszkola.gov.men.pl oraz www.chronimydzieci.pl do bezpłatnego korzystania.  

 

4. Organizacja sieci jednostek wspierających działania lokalne – Studium przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci 

W ramach Studium Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci rozpoczęto proces tworzenia sieci organizacji społecznych i instytucji 

wspierających szkoły i placówki we wdrażaniu zadania publicznego. 

Do tworzenia sieci zaproszone zostały instytucje i podmioty mające doświadczenie i aktywnie działające na rzecz przeciwdziałania 

agresji i przemocy wśród dzieci, m.in. organizacje pozarządowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz ośrodki pomocy 

społecznej. Zaproszono do udziału przeszkoloną grupę liderów profilaktyki agresji. Dla przedstawicieli organizacji tworzących sieć 
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zorganizowane zostały dwie równoległe edycje studium, którego celem było przygotowanie przedstawicieli tych organizacji  

i instytucji do edukacji pracowników szkół i przedszkoli i pełnienia funkcji lokalnych placówek wparcia. 

 

5. Pikniki edukacyjne dla dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa 

Lokalne pikniki edukacyjne przeznaczone były dla uczniów i wychowanków, podczas których uczestnicy mogli zdobyć wiedzę  

z zakresu profilaktyki agresji i przemocy, w tym również cyberprzemocy, profilaktyki zachowań ryzykownych oraz sposobów 

radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

 

6. Dostosowanie portalu Chronimy Dzieci do urządzeń mobilnych 

W ramach zadania publicznego portal www.chronimydzieci.pl został dostosowany do urządzeń mobilnych. Dostosowanie wiązało 

się z rozszerzeniem wybranych funkcjonalności, takich jak: przeglądanie mapy placówek, wyszukiwarka mobilna oraz zmianą 

szaty graficznej. 

 

7. Opieka merytoryczna nad placówkami; organizowanie procesu certyfikacyjnego; certyfikacja 

Szkoły i placówki, które zgłosiły się do realizacji projektu od samego początku otoczone były opieką merytoryczną. Zespół 

projektowy organizował proces edukacyjny dla uczestników projektu, wspierał szkoły i placówki oświatowe we wdrażaniu 

standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz koordynował działania.  

 

8. Ewaluacja działań – efekty  

Podejmowane działania podlegały bieżącej ewaluacji – uczestnicy wypełniali ankiety ewaluacyjne po każdym ze szkoleń. 

Ewaluacji podlegały również konferencje. Ponadto, przeprowadzono badanie opinii na temat projektu i jego efektów wśród 

przedstawicieli szkół i placówek biorących w nim udział. Badanie prowadzono za pośrednictwem ankiety wypełnianej online. 
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 Za największe korzyści związane z przystąpieniem do projektu Chronimy Dzieci respondenci uznali możliwość wdrażania 

sprawdzonych rozwiązań oraz zdobycia nowej wiedzy i umiejętności. Większość respondentów uznało, że w czasie realizacji 

projektu nastąpiła poprawa funkcjonowania placówki w zakresie ochrony dzieci przed agresją i przemocą. 

 

9. Na obecnym etapie rezultaty ilościowe i jakościowe oceniane były poprzez przeprowadzone badania opinii szkół i  placówek 

realizujących projekt. 

Realizacja zadania publicznego pozwoliła na osiągnięcie następujących rezultatów:  

 

Rezultaty jakościowe: 

1) Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego 

środowiska w szkołach i placówkach poprzez wdrożenie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem; 

2) Wzrost wiedzy profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą na temat rozpoznawania i podejmowania działań w sytuacji 

zagrożenia krzywdzeniem dziecka oraz wzrost świadomość pracowników szkół i placówek, a także rodziców na temat ochrony 

dzieci przed agresja i przemocą., w tym reagowania na krzywdzenie dzieci; 

3) Łatwiejszy dostęp do sprawdzonych narzędzi edukacyjnych oraz szkoleń - dzięki narzędziom dostępnym na platformie oraz 

stworzeniu sieci lokalnych jednostek wspierających szkoły i placówki w realizacji standardów; 

4) Poprawa społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku rówieśniczym, dzięki podejmowanym działaniom 

profilaktycznym; 

5) Wypromowanie systemu rekrutacji wszystkich pracowników i wolontariuszy do szkół i placówek uwzględniającego: 

przygotowanie zawodowe, w tym umiejętności rozpoznawania symptomów krzywdzenia dziecka, a także udzielania pomocy 

dziecku i rodzinie oraz niekaralność; 
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6) Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach i  placówkach edukacyjnych oraz zmniejszenie nasilenia 

szkodliwych zjawisk społecznych względem dzieci i z udziałem dzieci (cyberprzemoc, przemoc, wykorzystywanie seksualne, 

zaniedbanie, przemoc psychiczna); 

7)  W placówkach wdrażających standardy 63% osób uznało, że w czasie realizacji projektu nastąpiła poprawa funkcjonowania 

szkoły lub placówki w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Zmiana na lepsze przejawia się głównie podejmowaniem 

właściwej interwencji w trudnych sytuacjach oraz lepszą koordynacją działań. Było to możliwe dzięki uporządkowaniu procedur 

obowiązujących w szkołach i placówkach i nowo zdobytej wiedzy na temat problemu krzywdzenia dzieci. 

 

Rezultaty ilościowe: 

 

W 2015 r. osiągnięte zostały wszystkie zakładane rezultaty twarde. Niektóre wskaźniki liczbowe zostały przekroczone:  

1) Zorganizowano 8 konferencji (jedna - ogólnopolska inaugurująca projekt i 7 wojewódzkich). Suma uczestników wszystkich 

konferencji wyniosła 1 061 osób; 

2) Przeprowadzono szkolenia startowe i szkolenia problemów dla nauczycieli  o łącznej liczbie 680 godzin. Liczba uczestników 

wszystkich szkoleń wyniosła 1 389 osób; 

3) Odbyły się 2 edycje 80-godzinnego Studium przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci dla 32 osób, które w ramach sieci wspierać 

będą szkoły i placówki w realizacji projektu. Sieć tworzy 18 organizacji i instytucji; 

4) Odbyło się 9 pikników edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa (3 dodatkowe), w których uczestniczyło 

blisko 2 000 osób;  

5) Przygotowano 6 prezentacji multimedialnych oraz 6 kursów e-learning, które umieszczono na platformie do pobrania; 

6) Zarejestrowało się 2 092 szkół i placówek na  portalu: chronimydzieci.pl; 
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7) 90 placówek uzyskało certyfikat Chronimy Dzieci potwierdzający wdrożenie w szkole lub placówce Polityki ochrony dzieci przed 

krzywdzeniem i standardów; 498 placówek wzięło udział w badaniu opinii na temat projektu. 

 

Finansowanie: 

Na zadanie przeznaczono kwotę 701 tys. zł. Wydatkowano kwotę w wysokości 700 tys. zł., a kwotę w wysokości 1 tys. zł 

zwrócono w terminie do budżetu MEN. Projekt zgodnie z Harmonogramem Programu w 2015 r. trwał od stycznia do końca grudnia 

2015 r. 

W ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, poza działaniami centralnymi prowadzono 

również działania na poziomie województw. W 2015 r. w województwach podpisano 174 umowy z organizacjami pozarządowymi  

i porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego. Najwięcej umów i porozumień podpisano w województwie lubuskim (18)  

i w łódzkim (17), a najmniej – w województwie zachodniopomorskim (4). 

 

W 2015 r. zadania Programu realizowało 195 podmiotów, we współpracy z 320 innymi podmiotami. W czterech województwach: 

lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nie wykazano współpracy realizatorów z innymi podmiotami. 

W wielu jednak województwach przy realizacji projektów podjęto współpracę z większą liczbą podmiotów, np: 

‒ województwo lubelskie –11 realizatorów współpracowało z 58 podmiotami, 

‒ województwo opolskie – 9 realizatorów współpracowało z 43 podmiotami, 

‒ województwo małopolskie – 14 realizatorów współpracowało z 43 podmiotami, 

‒ województwo śląskie – 13 realizatorów współpracowało z 34 podmiotami. 

 

W 2015 r. działania kierowano do 2130 placówek oświatowych.   
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Z kwoty 3.729 tys. zł przekazanej dotacji dla województw wykorzystano 3.566 tys. zł. 

 

Tabela. Rezultaty ilościowe projektów realizowanych w województwach 

 

Rezultaty ilościowe projektów realizowanych w województwach 

l.p. Województwa 
Udział szkół  
w projektach 

Udział 
szkół  

w 
projektach 

Liczba uczestników 
bezpośrednich 

Liczba uczestników pośrednich 

Liczba 
projektów  

Liczba 
projektów  

z ewaluacją 
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1. Lubelskie 112 109 4 151 4 391 24 196 58 44 339 4 985 43 312 67 20 11 

2. Zachodniopomorskie 75 19 9 388 741 513 0 0 0 0 0 4 4 

3. Wielkopolskie 40 26 2 751 241 327 88 2 513 165 1 161 69 13 13 

4. 
Warmińsko-
mazurskie 15 9 1 227 553 207 1 025 198 558 225 1 038 8 8 

5. Świętokrzyskie 751 670 2 205 1 101 2 442 40 0 0 0 0 13 3 

6. Śląskie 98 23 3 178 263 720 202 1 901 189 607 301 14 14 

7. Pomorskie 41 4 3 453 291 52 17 90 30 270 226 9 9 

8. Podlaskie 73 46 6 849 1 193 787 14 3 900 50 50 0 9 8 

9. Podkarpackie 75 66 6 191 495 188 18 0 0 4 400 18 7 7 

10. Opolskie 39 8 1 300 88 149 0 0 0 0 1 300 9 9 

11. Mazowieckie 28 4 1 969 149 1161 120 1 610 322 837 242 7 7 

12. Małopolskie 55 55 4 291 1 211 2 026 43 4 291 1 211 2 026 43 14 14 

13. Łódzkie 141 13 3 391 374 231 16 32 300 4 230 41 000 200 17 12 

14. Lubuskie 525 505 6 683 330 1 267 13 0 0 0 0 18 14 
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15. Kujawsko-pomorskie  21 21 1 474 211 276 12 220 281 82 1 040 8 8 

16. Dolnośląskie 41 8 4 923 643 477 32 6 245 715 477 32 7 7 

 
Razem 2 130 1 586 63 424 12 275 35 019 1 698 97 607 12 736 94 447 4 576 177 148 

 

1. Wnioski: 

1) W 2015 r. na poziomie centralnym i wojewódzkim wdrożono wszystkie zaplanowane działania Programu; 

2) Wartości wskaźników przedstawione w sprawozdaniach z województw wskazują na prowadzenie lokalnej polityki wdrażania 

Programu. Ich zaletą jest to, że mogą stanowić wartości bazowe i być punktem wyjścia do analiz w kolejnych latach;  

3) Wyniki badania ewaluacyjnego świadczą, że projekty przyjmowane do realizacji w województwach cechowało duże 

zróżnicowane. Należy uznać, że działania w większości projektów były dopasowane do lokalnych problemów i potrzeb. 

Zarysowały się pewne trendy we wskaźnikach, które wskazują na: 

‒ przyjmowanie do realizacji projektów kompleksowych, łączących aktywizujące formy pracy i działań, a także skierowane 

do kilku grup odbiorców (uczniów, nauczycieli i rodziców), 

‒ poszerzanie się grona organizacji pozarządowych i innych podmiotów w środowisku lokalnym, które włączały się do 

współpracy w ramach realizowanych projektów, 

‒ tendencję do realizacji projektów, w szczególności w jednej szkole lub placówce, najczęściej w szkołach podstawowych 

lub gimnazjach; 

4) Problemy, na które najsilniej wskazuje młodzież to: agresja rówieśnicza; problemy z poczuciem własnej wartości, integracja  

i przynależność do grupy lub klasy szkolnej; agresja słowna, „hejt” w Internecie, niewłaściwe relacje z nauczycielami; 

5) W 2014 i 2015 r. najmniej zrealizowano projektów dotyczących celu szczegółowego nr 3 Programu. W odniesieniu do 

zdiagnozowanej sytuacji występowania nadwagi, otyłości wśród dzieci i młodzieży, a także jej niskiego poziomu aktywności 

fizycznej, sytuacja ta jest niekorzystna. W związku z tym MEN podjęło działania zaradcze;   
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6) Współpraca w obszarze zarządzania Programem - na szczeblu wojewódzkim i centralnym - została oceniona dobrze  

i bardzo dobrze przez przewodniczących wojewódzkich zespołów koordynujących. Podobnie jest oceniana współpraca 

wewnątrz województwa - przewodniczącego z wojewódzkim zespołem koordynującym Program. Wskazano jednak na 

konieczność częstszych spotkań. 

2. Rekomendacje: 

1) Należy kontynuować przyjmowanie do realizacji projekty, w których zawiązują się partnerstwa z lokalnymi instytucjami, 

organizacjami i innymi podmiotami wspierającymi działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły lub placówki; 

2) Warto promować projekty, które z ofertą docierają do wielu placówek na danym terenie. Szkolenia i różny rodzaj 

oferowanego wsparcia ma wtedy bardziej systemowy wymiar, a równocześnie przekłada się na wskaźniki. W konkursach 

warte są promowania także projekty zawierające trafną koncepcję ewaluacji; 

3) Mając na uwadze niewielką kwotę dofinansowania oraz konieczność osiągania celów przy wyborze projektów należy wziąć 

pod uwagę to, czy w wyniku działań zostanie zawiązana współpraca między kilkoma szkołami lub placówkami oświatowymi. 

Warto rozważyć zmniejszenie wkładu własnego lub zamienić na wkłady rzeczowe, w tym wolontariat; 

4) Kwestie zdrowego żywienia i budowania postaw prozdrowotnych, wolontariat, aktywność fizyczna, rozwijanie potencjału, 

zdolności uczniów i wychowanków pozostają ważnym obszarem oddziaływań i wsparcia i wymagają kontynuacji w wielu 

obszarach aktywności.  

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach rekomendacji zaproponowało do Harmonogramu na br. zadania do realizacji  

w szkołach i placówkach, które służyć będą aktywizacji uczniów i wychowanków, promocji wolontariatu w szkołach i placówkach 

oraz w środowisku lokalnym, jak również budowaniu prozdrowotnych postaw uczniów i wychowanków oraz ich rodziców. 
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Bezpieczna + 

 

W 2015 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej realizowało zadania wynikające z harmonogramu Rządowego programu 

wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania  

i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. 

 

Harmonogram zakładał realizację następujących działań: 
 

1) zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji dotyczącej bezpieczeństwa w sieci; 

2) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej; 

3) utworzenie portalu poświęconego sprawom bezpieczeństwa; 

4) przygotowanie materiałów edukacyjnych i przeprowadzenie warsztatów z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzenie  

w szkołach; 

5) przeprowadzenie w województwach działań dotyczących współpracy szkół z podmiotami, o których mowa w art. 2a i art. 56 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz.2156, z późn. zm); 

6) przeprowadzenie przeglądu stanu bezpieczeństwa szkół i warsztatów dla pracowników szkół w zakresie reagowania  

w sytuacjach kryzysowych; 

7) dofinansowanie wyposażenia lub doposażenia sal edukacyjnych w powiatowych i miejskich jednostkach Państwowej Straży 

Pożarnej; 

8) przeszkolenie strażaków Państwowej Straży Pożarnej prowadzących zajęcia praktyczne w salach edukacyjnych oraz 

nauczycieli-konsultantów wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli do szkolenia strażaków Państwowej Straży 

Pożarnej oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa. 
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Wybór realizatorów działań nr 1-3 odbył się w trybie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), działań nr 4 i 6 w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118), działania nr 5 w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów  

z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących 

szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+.  

Realizację działania nr 8 Minister Edukacji Narodowej zlecił Ośrodkowi Rozwoju Edukacji, w oparciu o przepisy art. 77a ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, natomiast finansowanie działania nr 7 odbyło się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.) i ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej 

Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340).  

 

1) W konferencji zorganizowanej w dniu 2 października 2015 r. udział wzięło 210 uczestników. Odbiorcami konferencji byli 

przedstawiciele urzędów wojewódzkich, kuratoriów oświaty, kadra kierownicza szkół oraz nauczyciele. 

Wykłady dotyczyły szeroko rozumianej problematyki związanej z bezpiecznym korzystaniem z Internetu i technologii informacyjno-

komunikacyjnej. Wystąpienia prelegentów dotyczyły m.in.: 

‒ Internetu jako środowiska socjalizująco-wychowawczego, 

‒ szans i zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, 

‒ zależności między klimatem szkoły i klimatem klasy a agresją i przemocą rówieśniczą w szkole (przedstawienie wyników 

badań Instytutu Badań Edukacyjnych), 

‒ działań Policji w aspekcie cyberzagrożeń – roli partnerstwa instytucjonalnego w procesie edukacji na rzecz bezpieczeństwa, 

‒ nowych technologii w szkole i szkolnej polityki bezpieczeństwa, 

‒ bezpieczeństwa dziecka w Internecie (działania edukacyjne w ramach programu Bezpiecznie Tu i Tam.   
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Na konferencji przedstawiono także założenia i realizowane działania w ramach programu „Bezpieczna+”. Przebieg konferencji był 

także transmitowany na żywo w Internecie. Na przeprowadzenie tego działania wydatkowano kwotę 67 tys. zł. 

 

2) W nawiązaniu do porozumienia zawartego w dniu 30 listopada 2012 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Telewizją 

Polską S.A. podpisano umowę dotacyjną, której przedmiotem było umieszczenie wątków dotyczących programu „Bezpieczna+” 

i treści dotyczących bezpieczeństwa wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego w sześciu blokach 

programowych „Pytanie na śniadanie” (rozmowa w studio i felieton), dwóch audycjach na antenie TVP INFO, oraz dwóch 

audycjach „Świat się kręci”. Transmisja audycji była prowadzona od 25 września do 20 października 2015 r. Audycje, w których 

umieszczono wątki dotyczące bezpieczeństwa uczniów wybrano na podstawie raportu oglądalności i celem ich było dotarcie do 

potencjalnych beneficjentów programu „Bezpieczna+” z informacją o prowadzonych lub planowanych działaniach. 

Tematy audycji oświatowych dotyczyły: 

‒ Jak zwiększyć bezpieczeństwo uczniów w szkole? – budowanie właściwych relacji rówieśniczych, kształtowanie aktywnej, 

prospołecznej postawy oraz rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i psychospołecznych uczniów. 

‒ Bezpieczeństwo przeciwpożarowe dla najmłodszych – jak unikać zagrożeń i jak postępować w obliczu zagrożenia? 

‒ Jak bezpiecznie korzystać z Internetu? Na co zwracam uwagę, aby nie stać się ofiarą cyberprzestępstwa i jak bezpiecznie 

korzystać z zasobów dostępnych w sieci? 

‒ Problemy psychologiczne współczesnych dzieci i młodzieży – jak pomagać i szukać pomocy? 

‒ Sytuacje kryzysowe – jak zachowywać się w obliczu zagrożenia? 

‒ Dzieci i młodzież w cyberprzestrzeni – psychologiczny aspekt korzystania z Internetu. Jak rozpoznawać zagrożenia i jak na 

nie reagować? 

‒ Edukacja przeciwpożarowa dla najmłodszych uczniów. Jak szkoły mogą współpracować ze strażą pożarną? 
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‒ Co wpływa na bezpieczeństwo uczniów w szkole – promowanie aktywności i współpracy rówieśniczej uczniów. 

‒ Bezpieczne korzystanie z Internetu. Co należy wiedzieć, żeby bezpiecznie korzystać z zasobów Internetu? 

‒ Ponadto, zgodnie z założeniami programu „Bezpieczna+” w ramach osobnej umowy z TV umieszczono wątki związanych  

z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu oraz o telefonie zaufania dla dorosłych, dzieci i młodzieży prowadzonych 

w ramach programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, w dwóch odcinkach serialu Rodzinka.pl. Emisja nastąpiła w dniach 

16.10.2015 r. i 23.10.2015 r. Odcinki zostały udostępnione także w serwisie TVP VOD. 

‒ Średnia oglądalność poszczególnych audycji oświatowych wynosiła: 

‒ Pytanie na śniadanie – 354 019 widzów (w tym 119 765 osób w wieku 25-54 lat), 

‒ Świat się kręci – 1 224 934 widzów (w tym 305 887 osób w wieku 25-54 lat), 

‒ TVP INFO – 206 090 widzów (w tym 48 241 osób w wieku 25-54 lat). 

 

Na realizację działania wydatkowano kwotę 325 tys. zł. 

3) Portal www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl poświęcony zagadnieniom dotyczącym bezpieczeństwa i zawierający kompendium 

wiedzy na temat bezpieczeństwa w różnych jego aspektach oraz materiały edukacyjne i promocyjne w zakresie 

bezpieczeństwa działa jako jedna z zakładek strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Strona podzielona jest na dwanaście kategorii tematycznych, kierujących do podstron: 

‒ dbamy o bezpieczny wypoczynek, 

‒ dbamy o klimat szkoły, 

‒ rozwiązujemy sytuacje konfliktowe, 

‒ przeciwdziałamy agresji i przemocy, 

‒ zapewniamy bezpieczną drogę do szkoły, 

http://www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl/
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‒ udzielamy pierwszej pomocy, 

‒ przeciwdziałamy wykluczeniu, 

‒ promujemy zdrowy styl życia, 

‒ przeciwdziałamy uzależnieniom, 

‒ promujemy bezpieczeństwo w sieci, 

‒ stosujemy BHP i higienę pracy, 

‒ reagujemy w sytuacjach nadzwyczajnych. 

Na każdej podstronie znajdują się informacje dotyczące działań mieszczących w ramach danej kategorii (z wyszczególnieniem 

tych kierowanych bezpośrednio do uczniów i ich rodziców), materiały edukacyjne oraz odnośniki do aktów prawnych 

regulujących dane zagadnienie. 

Ponadto, strona zawiera informacje o koordynowanych przez Ministra Edukacji Narodowej programach rządowych  

i aktualnościach. 

Na realizację działania wydatkowano kwotę 72 tys. zł. 

4) Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 7 sierpnia 2015 r. ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. 

„Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni 

oraz reagowania na zagrożenia”.  

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych ofert dotyczących stworzenia i wdrożenia programu warsztatów skierowanych do 

uczniów, rodziców i nauczycieli oraz opracowania pakietów materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów, rodziców  

i nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Przygotowane 

oferty miały uwzględniać aspekty prawne bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni, szeroki katalog zagrożeń 

występujących w Internecie oraz niezbędne kompetencje dotyczące bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnych 
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i komunikacyjnych. Przygotowane materiały edukacyjne, w oparciu o które będą prowadzone warsztaty, powinny także dawać 

możliwość ich udostępnienia na internetowej platformie edukacyjnej. 

Szczegółowe warunki realizacji zadania określały, że warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni będą 

realizowane w szkołach na terenie całego kraju, a ich liczba w poszczególnych województwach będzie proporcjonalna do liczby 

szkół oraz będą one skierowane odpowiednio do wszystkich wskazanych grup odbiorców: uczniów, ich rodziców i nauczycieli.  

Realizator zadania przeprowadzi wstępne badanie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania  

z Internetu oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz porównawcze badanie końcowe na reprezentatywnej grupie 

uczniów, rodziców i nauczycieli. Ponadto, realizator zadania będzie prowadził bieżącą ewaluację podejmowanych działań oraz 

składał sprawozdania o ilościowych i jakościowych wynikach prowadzonych działań.  

 

Termin realizacji zadania określono od dnia podpisania umów z podmiotami, którym przyznano dofinansowanie do 31 grudnia 

2018 r. 

Na realizację powyższych działań zaplanowano środki finansowe w wysokości: 
 

1) w 2015 r. – 4 500 tys. zł, 

2) w 2016 r. – 5 300 tys. zł, 

3) w 2017 r. – 5 300 tys. zł, 

4) w 2018 r. – 5 300 tys. zł. 

Do konkursu złożono 21 ofert, z których najwyżej zostały ocenione oferty złożone przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”  

i Fundację Nowoczesna Polska. Podmiotom przyznano dotację na lata 2015-2018 w łącznej wysokości 19.124 tys. zł. 

(Stowarzyszenie „Miasta w Internecie – 13.911 tys. zł. i Fundacja Nowoczesna Polska – 5.213 tys. zł.). 
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W trakcie prowadzonych do listopada negocjacji, które dotyczyły przede wszystkim korelacji działań między realizatorami, 

ustalono, że na działania prowadzone w latach 2015-2018, podmioty otrzymają dofinansowanie w wysokości: 

‒ Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” – 12.566 tys. zł, 

‒ Fundacja Nowoczesna Polska – 4.667 tys. zł, 

z czego w roku 2015 otrzymali:  

‒ Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” – 1.135 tys. zł, 

‒ Fundacja Nowoczesna Polska – 75 tys. zł. 

 

Zmiana wysokości dofinansowania wynikała z późniejszego terminu podpisania umów (14 grudnia 2015 r.) oraz rocznych limitów 

środków na realizację zadania w latach 2016-2018 (sumy rocznych wydatków wskazanych przez podmioty na lata 2016-2018 

przekraczały wysokość środków zaplanowaną w programie „Bezpieczna+”). 

 
Fundacja Nowoczesna Polska  

‒ W sprawozdawanym okresie rozpoczęto działania projektowe, które zaplanowane są do końca 2018 r. W ramach 

wstępnych prac zrealizowano następujące zadania: 

‒ przygotowano raport metodologiczny oraz narzędzia do przeprowadzania diagnozy wiedzy i umiejętności z zakresie 

bezpiecznego korzystania z Internetu orz TIK. 

‒ Celem badań jest poznanie wyjściowego poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie bezpiecznego korzystania  

z cyberprzestrzeni oraz TIK w trzech grupach docelowych (uczniów, rodziców uczniów i nauczycieli) oraz sformułowanie 

rekomendacji dotyczących budowy modelu wspierania kompetencji cyfrowych w obszarze bezpieczeństwa. Na podstawie 

analizy danych zastanych dokonano przeglądu badań w zakresie korzystania z Internetu przez dzieci, młodzież i dorosłych, 

programów edukacyjnych z zakresu edukacji medialnej oraz polityk cyberbezpieczeństwa wybranych krajów. Wyniki tych 
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prac posłużyły do przygotowania materiału będącego podstawą pracy podczas panelu ekspertów. Efektem podjętych prac 

jest raport metodologiczny oraz narzędzia badawcze – ankiety do badań ilościowych oraz scenariusze wywiadów 

swobodnych badań jakościowych. 

‒ dokonano analizy i rozpoczęto katalogowanie dostępnych programów edukacyjnych oraz materiałów na temat 

bezpieczeństwa w sieci. 

‒ W zebranej bazie znajdują się zasoby przygotowane przez organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i biznesowe. 

Docelowo, pełny katalog uporządkowany wg adresatów i szczegółowego zakresu materiałów zostanie opublikowany na 

stronie projektu i będzie mógł być wykorzystywany przez podmioty podejmujące działania na rzecz bezpieczeństwa w sieci. 

‒ przygotowano wstępne założenia dotyczące programów warsztatów (sprofilowanych dla sześciu docelowych grup 

odbiorców), 

‒ przeprowadzono analizę zasobów serwisu edukacjamedialna.edu.pl pod kątem ich przydatności do użycia w Programie 

Szkoleniowym, 

‒ uruchomiono portal programu, przez który szkoły będą mogły zgłaszać chęć udziału w programie (www.cybernauci.edu.pl). 

Finansowanie: 

Fundacja Nowoczesna Polska w okresie sprawozdawczym wydatkowała kwotę 56 tys. zł. 

 

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” 

W sprawozdawanym okresie przygotowano niezbędne materiały dydaktyczne oraz pomoce naukowe do działań w zadaniu 

publicznym oraz stworzono ramy organizacyjno-merytorycznej realizowanego zadania. W ramach wstępnych prac zrealizowano 

następujące zadania: 
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przeprowadzono regionalne spotkanie informacyjne, na którym przybyłym przedstawicielom szkół przedstawiono założenia 

realizowanego zadania, warunki udziału oraz najważniejsze zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem, w tym roli oświaty  

w walce z cyberzagrożeniami, 

‒ przygotowano Edukacyjną Platformę Internetową projektu (www.cyfrowobezpieczni.pl), na której udostępniane są materiały 

związane z realizowanym zadaniem oraz prowadzona jest rekrutacja szkół. Strona umożliwia zamieszczanie 

szczegółowych informacji o realizowanym zadaniu publicznym, prowadzenie rekrutacji on-line szkół oraz edukatorów, 

publikowanie materiałów informacyjnych, promocyjnych i dydaktycznych, zawiera repozytorium dokumentów.  

‒ wydrukowano 22 000 plakatów promujących cyberbezpieczeństwo.  

Dokument mający formę ikonografiki w przystępny sposób umożliwia przeprowadzenia diagnozy zagrożeń wynikających  

z korzystania z Internetu przez uczniów. 

‒ przygotowano merytorycznie i graficznie broszurę dla rodziców. 

Broszura dla rodziców przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z tematyką zadania publicznego, tłumacząc  

w przystępny sposób jak można zadbać o bezpieczne korzystanie z Internetu przez dzieci i młodzież.  

‒ przygotowano merytorycznie i graficznie broszurę dla nauczycieli i pracowników szkół. 

Broszura ma podobną formę do dokumentu przeznaczonego dla rodziców i skupia się na prewencji zagrożeń  

i wskazywaniu właściwych zasad postępowania w Internecie. 

‒ przygotowano cztery scenariusze dla edukatorów. 

Każdy ze scenariuszy dostosowany jest do innej grupy wiekowej i zawiera szczegółową charakterystykę uczniów w danym 

wieku oraz dedykowany scenariusz warsztatów, do przeprowadzenia przez edukatorów podczas spotkań w szkołach. 

Scenariusz stanowi przegląd problemów związanych z bezpieczeństwem cyfrowym na poszczególnych etapach 

edukacyjnych uczniów.   

‒ przygotowano scenariusz z prezentacją dla nauczycieli. 

http://www.cyfrowobezpieczni.pl/
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Scenariusz przeznaczony jest do przeprowadzenia przez nauczycieli spotkań z rodzicami i zawiera multimedialną 

prezentację służącą do zobrazowania omawianych zagadnień. 

‒ przygotowano 24 scenariusze lekcji dla nauczycieli. 

Scenariusze podzielone są na cztery grupy (w zależności od wieku uczniów). Dla każdej grupy opracowano po  

6 scenariuszy podejmujących problemy związane z bezpiecznym korzystaniem z Internetu i TIK, adekwatne do wieku. 

Każdy scenariusz zawiera oprócz opisu przebiegu lekcji, także szereg materiałów dodatkowych (np. filmy, prezentacje), 

pozwalających możliwie najlepszy sposób przygotować się nauczycielom do przeprowadzenia takich zajęć. 

‒ przygotowano założenia i wzory dokumentów służących prowadzeniu monitoringu i ewaluacji działań szkoleniowych. 

 

Finansowanie: 

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” w okresie sprawozdawczym wydatkowało kwotę 1.073 tys. zł. 

Działanie wpisywało się w cel szczegółowy nr 1.  

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.129 tys.  zł. 

 

5) Realizacja zadań na poziomie wojewódzkim jest koordynowana przez wojewodę, który powołuje wojewódzkie zespoły 

koordynujące, w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji 

Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. Zespoły prowadząc nabór i ocenę składanych wniosków w 

trybie określonym w rozporządzeniu, przedstawiają wojewodom rekomendowane wnioski. Ministrom będącym organem 

prowadzącym dla szkół, powierza się zadania wojewodów.  
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Wojewodowie udzielają wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły, biorąc pod uwagę szkoły rekomendowane do 

uzyskania takiego wsparcia wskazane przez wojewódzki zespół koordynujący, natomiast ministrowie będący organami 

prowadzącymi szkoły udzielą wsparcia prowadzonym przez siebie szkołom rekomendowanym przez zespoły koordynujące, 

powołane przez tych ministrów. 

Środki na realizację tego zadania dzielone są między wojewodów i ministrów, będących organami prowadzącymi szkoły, 

proporcjonalnie do liczby uczniów w szkołach. Przyjęcie tej zasady ma na celu racjonalizację i adekwatność wydawania 

środków. 

Działania prowadzone w województwach mają na celu: 

‒ zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z podmiotami, o których mowa w art. 2a ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy  

o systemie oświaty w celu podniesienia jakości działań wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności poprzez 

nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa; 

‒ kształtowanie u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy oraz rozwijanie ich umiejętności psychospołecznych, 

aktywności obywatelskiej oraz umiejętności pracy zespołowej, a także aktywności wolontariackiej;  

‒ budowanie pozytywnego klimatu szkoły i klasy, w szczególności poprzez budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, 

więzów między uczniami, realizację działań antydyskryminacyjnych i włączających uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz integrację szkoły z lokalnym środowiskiem szkoły. 

Wskazane cele mają być osiągnięte poprzez działania wspierające szkoły w realizacji następujących przedsięwzięć: 

‒ promujących aktywność uczniów, mających na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, 

kształtowanie w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy; 
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‒ wychowawczych, w tym rozwijających umiejętności psychospołeczne, takie jak komunikacyjne, kształtujące więzi 

interpersonalne między uczniami; 

‒ włączających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne; 

‒ umożliwiających nabycie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

‒ antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami; 

‒ związanych z wdrażaniem programu mediacji rówieśniczych oraz programów profilaktycznych ukierunkowanych na 

rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji; 

‒ integrujących z lokalnym środowiskiem. 

Na realizację zadania w 2015 r. została zaplanowana kwota 4.000 tys. zł., a środki zostały rozdysponowane w następujący 

sposób: 

Lp. Wyszczególnienie 
Przyznany 

limit 
(w zł) 

Wartość 
podpisanych 

umów dot. 376 
szkół 
(w zł) 

Wydatkowane 
środki 
(w zł) 

1 2 3 4 5 

1. Wojewoda Dolnośląski 268 816 268 816 268 240 

2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski 219 633 181 501 178 457 

3. Wojewoda Lubelski 227 403 227 403 218 635 

4. Wojewoda Lubuski 103 496 11 544 10 007 

5. Wojewoda Łódzki 241 097 237 800 230 391 

6. Wojewoda Małopolski 369 072 360 539 330 786 

7. Wojewoda Mazowiecki 557 881 557 881 549 482 

8. Wojewoda Opolski 91 826  63 827 60 778 

9. Wojewoda Podkarpacki 233 613 233 613 233 422 
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10. Wojewoda Podlaski 119 439 111 192 104 357 

11. Wojewoda Pomorski 249 480 91 020 90 978 

12. Wojewoda Śląski 435 092 434 042 410 956 

13. Wojewoda Świętokrzyski 127 848 127 848 125 312 

14. Wojewoda Warmińsko-Mazurski 151 553 122 761 121 813 

15. Wojewoda Wielkopolski 382 389 382 389 377 524 

16. Wojewoda Zachodniopomorskie 165 609 145 500 136 921 

17. 
Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 

44 775 44 775 43 056 

18. Minister Obrony Narodowej 133 0 0 

19. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 8 130 8 130 8 130 

20. Minister Sprawiedliwości 710 0 0 

21. Minister Środowiska 2 005 0 0 

RAZEM 4 000 000 3 610 581 3 499 245 

 

 
Działania prowadzone w 2015 r. objęły 67 000 uczniów, 7 815 nauczycieli i 29 425 rodziców uczniów. Szkoły rozpoczęły 

współpracę z 502 podmiotami oraz kontynuowały współpracę z 565 podmiotami. 

W ramach kategorii działań, określonych w §2 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie 

Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków 

nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, szkoły wskazały następujące liczby podjętych działań12: 

‒ promujące aktywność uczniów, mające na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie  

w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy – 263; 

                                                           
12

 Szkoły bardzo często wskazywały realizację działań mieszczących się w różnych kategoriach w ramach jednej umowy, stąd suma prowadzonych działań jest większa od 

liczby szkół biorących udział w programie. 
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‒ wychowawcze, w tym rozwijające umiejętności psychospołeczne, takie jak komunikacyjne, kształtujące więzi 

interpersonalne między uczniami – 223; 

‒ włączające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne – 172; 

‒ umożliwiające nabycie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 133; 

‒ antydyskryminacyjne, w tym służące przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami – 

206; 

‒ związane z wdrażaniem programu mediacji rówieśniczych oraz programów profilaktycznych ukierunkowanych na 

rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji – 5; 

‒ integrujące z lokalnym środowiskiem – 199. 

 

6) Działanie dotyczące przeglądu bezpieczeństwa szkół, szkolnych procedur postępowania w sytuacjach wystąpienia zagrożenia 

oraz przeprowadzenia warsztatów dla pracowników szkół, nie było realizowane w 2015 r. 

7) Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z ww. podmiotami określiło standard wyposażenia sali edukacyjnej przy 

jednostce PSP obejmujący zarówno sprzęt multimedialny umożliwiający na przeprowadzenie zajęć z zakresu bezpieczeństwa  

z uczniami klas I-III (z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych przygotowanych w ramach Programu przez Ośrodek Rozwoju 

Edukacji) oraz wyposażenie i urządzenia związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Koszt dofinansowania do jednej 

sali edukacyjnej określono na kwotę 21.820 zł. 

Zgodnie z założeniami Programu, w 2015 r. miało zostać wyposażonych 25 sal edukacyjnych przy powiatowych lub miejskich 

jednostkach Państwowej Straży Pożarnej wskazanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. 

Środki na realizację tego zadania zostały podzielone między wojewodów, którzy następnie przekazali je właściwym starostom 

na realizację działań przez komendy powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej. 
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Podział środków między wojewodów przedstawia poniższe zestawienie: 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Przyznany 

limit 
(w zł) 

Liczba jednostek 
Państwowej 

Straży Pożarnej 
objętych 

działaniami 

1 2 3 4 

1. Wojewoda Dolnośląski 65 460 3 

2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski 65 460 3 

3. Wojewoda Lubelski 65 460 3 

4. Wojewoda Lubuski 21 820 1 

5. Wojewoda Małopolski 87 280 4 

6. Wojewoda Mazowiecki 87 280 4 

7. Wojewoda Podkarpacki 21 820 1 

8. Wojewoda Podlaski 43 640 2 

9. Wojewoda Pomorski 21 820 1 

10. Wojewoda Warmińsko-Mazurski 43 640 2 

11. Wojewoda Zachodniopomorski 21 820 1 

RAZEM 545 500 25 

 

 

W 2015 r. zgodnie z założeniami wyposażono sale edukacyjne w 25 jednostkach. Ponadto, w województwie mazowieckim, poza 

Programem „Bezpieczna+”, wyposażono dodatkowo salę edukacyjną w jednej jednostce (Radom), zgodnie ze standardami 

przyjętymi w Programie. 
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Wykaz jednostek komend powiatowych (KP) i miejskich (KM), w których wyposażono sale edukacyjne, z podziałem na 

województwa: 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Nazwa jednostek Państwowej 
Straży Pożarnej objętych 

działaniami 

1 2 3 

1. Województwo Dolnośląskie KM PSP w Legnicy 

  KM PSP w Wałbrzychu 

  KP PSP w Zgorzelcu 

2. Województwo Kujawsko-Pomorskie KM PSP w Bydgoszczy 

  KM PSP w Toruniu 

  KP PSP w Żninie 

3. Województwo Lubelskie KM PSP w Białej Podlaskiej 

  KP PSP w Krasnymstawie 

  KP PSP w Radzyniu Podlaskim 

4. Województwo Lubuskie KM PSP w Gorzowie Wielkopolskim 

5. Województwo Małopolskie KP PSP w Bochni 

  KM PSP w Nowym Sączu 

  KP PSP w Suchej Beskidzkiej 

  KP PSP w Tarnowie 

6. Województwo Mazowieckie KP PSP w Ciechanowie 

  KM PSP w Siedlcach 

  KP PSP w Sokołowie Podlaskim 

  KM PSP w Ostrołęce 

7. Województwo Podkarpackie KP PSP w Łańcucie 

8. Województwo Podlaskie KP PSP w Siemiatyczach 

  KP PSP w Hajnówce 
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9. Województwo Pomorskie KP PSP w Starogardzie Gdańskim 

10. Województwo Warmińsko-Mazurskie KM PSP w Elblągu 

  KP PSP w Ełku 

11. Województwo Zachodniopomorskie KP PSP w Policach 

 

 

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 545.500 zł. 

 

8) Przeszkolenie strażaków Państwowej Straży Pożarnej prowadzących zajęcia praktyczne w salach edukacyjnych oraz 

nauczycieli-konsultantów wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli do szkolenia strażaków Państwowej Straży 

Pożarnej oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa 

Zadanie zostało zrealizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, który zorganizował szkolenie  dla strażaków Państwowej 

Straży Pożarnej i nauczycieli konsultantów wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz przygotował materiały 

edukacyjne dla uczestników szkolenia. 

We współpracy z komendą Główną Państwowej Straż  Pożarnej na szkolenie zaproszonych zostało 54 strażaków z 27 

powiatowych i miejskich jednostek PSP oraz 11 nauczycieli konsultantów do spraw edukacji dla bezpieczeństwa  

z wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli. Zaproszeni konsultanci byli reprezentantami 11 województw, w których 

zlokalizowane są jednostki PSP przystępujące do programu „Bezpieczna+” w 2015 r. 

Szkolenie odbyło się w dniach 1-3 grudnia 2015 r. w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku. 

Szkolenie ukończyło 54 strażaków oraz 7 nauczycieli konsultantów. 

Celem szkolenia było: 
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‒ przygotowanie strażaków PSP do prowadzenia praktycznych zajęć edukacyjnych z dziećmi w wieku 

wczesnoszkolnym w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności przeciwpożarowego, 

‒ przygotowanie nauczycieli konsultantów wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli do wspierania strażaków 

w ich działalności edukacyjnej, 

‒ opracowanie materiałów edukacyjnych dla osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego do prowadzenia 

praktycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Szkolenie obejmowało 20 godziny dydaktycznych. Uczestnicy przeszkoleni zostali w następujących obszarach 

tematycznych:  

‒ prezentacja i omówienie celu szczegółowego nr 4 programu „Bezpieczna+”, 

‒ teoretyczne podstawy prowadzenia edukacji dla bezpieczeństwa u dzieci w młodszym wieku szkolnym, 

‒ umiejętność komunikowania się i wskazówki praktyczne do pracy z dziećmi, 

‒ wizualizacja sal edukacyjnych i przykładowy scenariusz zajęć, 

‒ doświadczenia z dotychczasowej działalności sal edukacyjnych. 

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych miały 

zróżnicowaną formę: do wykładów poprzez warsztaty do praktycznej symulacji zajęć. Uczestnikom szkolenia przekazano 

materiały edukacyjne dotyczące tematyki związanej z rozwojem dziecka w wieku 7-9 i 10-13 lat oraz projektowaniem 

procesu dydaktycznego w edukacji wczesnoszkolnej. Przekazano także scenariusz zajęć wraz z materiałami 

prezentacyjnymi niezbędnymi do przeprowadzenia zajęć. 



 

 

122 

Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował także materiały graficzne służące identyfikacji wizualnej zadania: logo sal 

edukacyjnych „Ognik” oraz pięć wizualizacji pomieszczenia wraz z wzorami fototapet. Materiały zostały przekazane 

jednostkom Państwowej Straży Pożarnej biorącym udział w programie. 

 

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 53.650 zł. 
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10. Olimpiady i konkursy 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), Minister 

Edukacji Narodowej inicjuje, koordynuje i nadzoruje organizację ogólnopolskich olimpiad i turniejów dla uczniów, które w myśl art. 

22 ust. 8 ww. ustawy powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu 

zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego 

stopnia lub do wykonywania zawodu. 

W ramach realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 

2015/2016”, w roku szkolnym 2015/2016, realizowanych jest: 

 18 olimpiad przedmiotowych, których laureaci i finaliści zgodnie na podstawie art. 44zzh ustawy są zwolnieni z egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu; 

 9 olimpiad tematycznych realizujących zadania edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego, których laureaci i finaliści 

zgodnie z art. 44zzze ustawy, są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;  

 8 innych olimpiad interdyscyplinarnych, przedmiotowych, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych, które zostały przez 

Ministra Edukacji Narodowej uznane za ważne z punktu widzenia systemu edukacji oraz których dofinansowanie było 

możliwe w ramach środków przewidzianych na ten cel w otwartym konkursie ofert. 

W I etapie (szkolnym) olimpiad dla uczniów gimnazjów udział wzięło 205 750 uczniów, w zawodach II stopnia (okręgowych) 

uczestniczyło 23 290 uczniów, w zawodach centralnych 3 086 uczniów. 
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Dodatkowo, w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów gimnazjów  

z matematyki, informatyki i języka angielskiego w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016” od 2014 r. organizowane są olimpiady  

z matematyki, informatyki i języka angielskiego dla uczniów gimnazjów. Laureaci i finaliści olimpiad dla uczniów gimnazjów są 

przyjmowani w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 20d ustawy oraz są zwolnieni na podstawie art. 44zx ustawy  

z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego - z części trzeciej 

tego egzaminu. 

W I etapie (szkolnym) olimpiad dla uczniów gimnazjów udział wzięło 35 369 uczniów, w zawodach II stopnia (okręgowych) 

uczestniczyło 4 269 uczniów, w zawodach centralnych 369 uczniów. 

W 2015 r. na przedmiotowe zadania, w ramach budżetu państwa w części 30 – Oświata i wychowanie, zaplanowano kwotę  

w wysokości 8.221 tys. zł (z czego kwota 7.571 tys. zł na organizację olimpiad dla szkół ponadgimnazjalnych oraz 650 tys. zł na 

organizację olimpiad dla uczniów gimnazjów).  

Powyższe środki rozdysponowane zostały w formie dotacji celowej dla 38 podmiotów i wydatkowane w wysokości 8.013 tys. zł. 
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11. Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Ministra Edukacji 

Narodowej 

Zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) oraz 

z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U.  

z 2014 r. poz. 1877) – stanowiącej, że w 2015 r. organ prowadzący szkoły wyodrębnia ww. środki w wysokości do 1% 

planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków 

– w budżecie Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok 2015 wyodrębniono środki w wysokości 46 tys. zł na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej. 

Zgodnie z art. 2 ust.10 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 357) nie stosuje się ww. przepisów do publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym 

prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej, tj. Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Krajowego Ośrodka Wspierania 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie, Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie wchodzącego w skład 

Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.  

Zatem ww. środki zostały wykorzystane na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych jedynie  

w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.  

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału 

środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia 

zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra 
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właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 

46, poz. 430 i Dz. U. z 2015 r. poz. 1973), Ministerstwo opracowało plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

biorąc pod uwagę wniosek dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. 

Po dokonaniu analizy wniosku złożonego przez dyrektora ww. jednostki, w tym biorąc pod uwagę zgłaszane przez nauczycieli 

potrzeby w zakresie uzupełniania i podnoszenia kwalifikacji, ocenę przydatności form doskonalenia zawodowego nauczycieli  

i zadania związane z realizacją polityki oświatowej państwa, Minister Edukacji Narodowej określił wysokość maksymalnego 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe na 1 200 zł, wskazując jednocześnie priorytetowe 

obszary tematyczne doskonalenia i dokształcania nauczycieli na rok 2015:  

‒ indywidualizacja pracy z uczniem w kontekście komunikacji interpersonalnych uczeń-nauczyciel-rodzic, 

‒ indywidualizacja procesu nauczania w odniesieniu do potrzeb ucznia z zagranicy (m.in. problem ucznia zdolnego; uczeń 

dwujęzyczny w środowisku wielokulturowym; motywacja nauki języka ojczystego), 

‒ prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

‒ podnoszenie jakości kształcenia z wykorzystaniem TIK, w tym tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych dla 

uczniów wszystkich etapów edukacyjnych oraz rodziców, 

‒ doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela-pedagoga. 

 

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 7,5 tys. zł. 

 

Dofinansowanie ogólnopolskich programów doskonalenia zawodowego nauczycieli  

Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku 2015 realizowało działania z zakresu doskonalenia nauczycieli zarówno finansowane ze 

środków wyodrębnionych w budżecie MEN, jak i ze środków zaplanowanych na realizację projektów współfinansowanych  
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z Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. w ramach projektów wdrażanych w Priorytecie III. Były to przede wszystkim działania 

wspomagające dyrektorów i nauczycieli w: 

‒ realizacji wymagań stawianych szkołom w ramach nowego systemu nadzoru pedagogicznego oraz systemu egzaminów   

zewnętrznych, 

‒ prowadzonej przez szkołę – zgodnie z obowiązującą podstawą programową – działalności edukacyjnej,  

‒ spełnianiu wymagań stawianych szkole w zakresie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów oraz 

wynikających z obniżenia wieku obowiązku szkolnego, 

‒ prowadzeniu przez szkołę doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

W roku 2015 na ogólnopolskie programy doskonalenia nauczycieli wykorzystano kwotę 23.401 tys. zł, w tym 21.823 tys. zł na 

realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (4.069 tys. zł wkład krajowy i 17.754 tys. zł 

wkład wspólnotowy) oraz 1.578 tys. zł na działania realizowane wyłącznie ze środków krajowych przez placówki doskonalenia 

nauczycieli prowadzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (Ośrodek Rozwoju Edukacji, Krajowy Ośrodek 

Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej i Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą).  

 

Ponadto, 10 listopada 2015 r. Minister Edukacji Narodowej zlecił Uniwersytetowi Warszawskiemu organizowanie i prowadzenie, od 

roku akademickiego 2015/2016 do roku akademickiego 2016/2017, studiów podyplomowych dla nauczycieli przygotowujących do 

nauczania etyki.  

 

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 23 tys. zł. 
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Seminaria i warsztaty europejskie Rady Europy w ramach programu PESTALOZZI (Training programme for Educational 

Professionals) 

W 2015 r. w europejskich warsztatach i seminariach organizowanych przez państwa członkowskie Rady Europy (m.in. Niemcy, 

Francję, Austrię, Gruzję i Cypr) w ramach programu PESTALOZZI uczestniczyło 8 nauczycieli z Polski.  

Letnia Akademia dla nauczycieli i edukatorów pt.  ”Demokracja w szkole” zorganizowana we współpracy Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Rady Europy oraz Europejskiego Centrum Wergelanda 

W szóstej edycji Letniej Akademii poświęconej edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka uczestniczyli edukatorzy (3-

osobowe delegacje w składzie: dyrektor i nauczyciel z tej samej szkoły oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej lub 

stowarzyszenia rodziców) z państw objętych programem Partnerstwo Wschodnie (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, 

Mołdawii i Ukrainy) oraz z Polski i Rosji. Przeszkoleni uczestnicy pełnią rolę multiplikatorów i promują zasady demokracji i praw 

człowieka w działaniach realizowanych w swoich środowiskach. W ramach Akademii zorganizowano m.in. warsztat poświęcony 

przeciwdziałaniu dyskryminacji w formie mowy nienawiści obecnej w sieci na przykładzie działań kampanii Rady Europy Młodzi 

Przeciw Mowie Nienawiści w Internecie (No Hate Speech) realizowanej w Polsce. 

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli prowadzących nauczanie za granicą 

Jednym z zadań ustawowych Ministerstwa Edukacji Narodowej jest organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego 

nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych  

w języku polskim za granicą (art. 22 ust. 1 pkt 3c ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156,  

z późn. zm.). Zadanie było realizowane w ramach otwartego konkursu ofert w trybie ustawy z 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.). 
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W 2015 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs pt. „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”. Jednym z celów 

konkursu było wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują zadania mające na celu podniesienie kompetencji 

zawodowych nauczycieli pracujących z uczniami polskimi za granicą. 

 

Kursy dla nauczycieli miały na celu doskonalenie: 

1) umiejętności metodycznych w zakresie nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów 

nauczanych w języku polskim za granicą lub/i z uwzględnieniem zindywidualizowanego podejścia do ucznia oraz 

nowoczesnych metod nauczania;  

2) wiedzy przedmiotowej w zakresie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych  

w języku polskim za granicą; 

3) umiejętności związanych z zarządzaniem szkołą, w tym organizacji procesu nauczania oraz umiejętności współpracy  

z rodzicami uczniów, lokalnym środowiskiem i promocji szkoły w środowisku. 

 

Projekt był realizowany w partnerstwie z organizacją/organizacjami Polaków za granicą, szkołą/szkołami lub instytucją/instytucjami 

z zagranicy oraz dostosowany do potrzeb środowiska lokalnego. 

Formy doskonalenia były realizowane w kraju lub za granicą. W szkoleniach realizowanych w ramach ww. projektów wzięło udział 

około 2 188 nauczycieli. Na realizację powyższego zadania w części dla obszaru I przekazano środki w wysokości 2 mln zł  

w ramach środków pochodzących z rezerwy MSZ. 
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12. Międzynarodowe badania edukacyjne  

Współpraca w ramach Programu INES/OECD (Wskaźniki Systemów Edukacji) i jego Sieciach Tematycznych  

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz współpracujące instytucje: Główny Urząd Statystyczny oraz Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego przekazały w 2015 r. dane statystyczne i informacje o polskim systemie edukacji w ramach realizacji prac 

w Programie INES/OECD (Grupa Robocza) i jego Sieciach Tematycznych: 

 NESLI ds. gromadzenia i oceniania (wg przyjętych procedur na poziomie systemu) opisowej informacji o strukturach 

edukacyjnych, politykach i praktykach oraz 

 LSO ds. tworzenia danych związanych z efektami edukacji w zakresie rynku pracy, gospodarki i życia społecznego. 

Przekazane w 2015 r. dane i informacje do wspólnej bazy UNESCO/OECD/EUROSTAT-u  w ramach Grupy Roboczej Programu 

INES/OECD oraz do baz Sieci Tematycznych NESLI i LSO ukażą się we wrześniu br. w publikacji „Education at a Glance, OECD 

Indicators”. Publikacja ta jest podstawowym  źródłem informacji (statystyka/wskaźniki) o polskim systemie edukacji na tle państw 

OECD (w tym Unii Europejskiej) i jest wykorzystywana w pracy analitycznej oraz przy opracowywaniu dokumentów o charakterze 

strategicznym i do monitorowania postępu polskiej edukacji, z uwzględnieniem porównań międzynarodowych. Oprócz publikacji 

„Education at a Glance”, Program INES upowszechnia szeroki zakres produktów mających na celu pomoc osobom tworzącym 

polityki edukacyjne, badaczom oraz społeczeństwu w uzyskaniu informacji, której poszukują, w formacie, który najlepiej spełnia ich 

oczekiwania: 

Education Indicators in Focus: wydawana co miesiąc, zwięzła publikacja skupiająca się na określonych wskaźnikach   

z „Education at a Glance”. 
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Education at a Glance Country Notes: coroczna publikacja pokazująca kluczowe dane z “Education at a Glance” przygotowana 

oddzielnie dla każdego kraju przy wykorzystaniu zwięzłego i łatwego do czytania formatu. 

  

Education at a Glance Highlights: publikacja wydawane corocznie, oferująca w skrócie porównywalne międzynarodowo dane  

z “Education at a Glance”. Także przedstawiająca ostatnie zmiany/rozwój krajowych systemów edukacji, łącząc wyniki z EaG  

z bieżącym politycznym dyskursem w edukacji. 

 

Education at a Glance Navigator:  zaprojektowany dla polityków edukacyjnych, badaczy i praktyków, Nawigator jest 

internetowym narzędziem, które umożliwia użytkownikom wyszukiwanie określonych wskaźników z „Education at a Glance” oraz 

porównywanie ich pomiędzy krajami z wykorzystaniem przygotowanych w tym celu  tabel i wykresów. OECD.stat: początkowo 

zaprojektowana strona dla badaczy, zawiera surowe dane, które kraje przekazują do konstruowania wskaźników przedstawianych 

w „Education at a Glance” oraz w innych publikacjach OECD, jak również metadane, które dostarczają informacji kontekstowych 

oraz objaśnień krajowych danych. OECD.stat pozwala jej użytkownikom na pobranie danych do przeprowadzenia własnych analiz 

systemów edukacji w krajach uczestniczących w Programie INES. 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do OECD w 2015r. środki finansowe celem dofinansowania programu prac Grupy 

Roboczej Programu INES oraz jego Sieci Tematycznej NESLI w wysokości: 14 898,00 EUR (62 099,33 zł).  
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Uczestnictwo w międzynarodowych badaniach na rzecz edukacji realizowanych pod auspicjami Międzynarodowego 

Stowarzyszenia ds. Oceny Osiągnięć Szkolnych (IEA - International Association for the Evaluation of Education 

Achievement) 

 Międzynarodowe badania: TIMSS 2015 oraz  PIRLS 2016   

TIMSS – Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych (z ang. Trends in International 

Mathematics and Science Study) 

TIMSS’2015 -  program realizowany w cyklu 4-letnim (poprzednie cykle w latach: 1995, 1999, 2003, 2007 oraz 2011), którego 

celem jest diagnoza trendów w osiągnięciach uczniów 10-letnich w zakresie matematyki i przyrody. Na zakończenie badania 

powstaje Międzynarodowy Raport zawierający wyniki wszystkich uczestniczących krajów. Rok 2015 był trzecim rokiem badania  

w obecnym cyklu.  

 

PIRLS – Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu (z ang. Progress in International Reading Literacy Study) 

PIRLS’2016 - program badawczy realizowany w cyklu 5-letnim (poprzednie cykle w latach: PIRLS’2001, 2006 oraz 2011), którego 

celem jest diagnoza trendów w osiągnięciach w rozumieniu czytanego tekstu wśród dzieci 10-letnich  oraz polityk i praktyk 

związanych z alfabetyzacją. Ma on również na celu zebranie cennych informacji w zakresie zmian w nauczaniu czytania i wpływu 

tych zmian na efekty osiągane przez uczniów w nabywaniu i doskonaleniu tej umiejętności. Na zakończenie badania powstaje 

Międzynarodowy Raport zawierający wyniki wszystkich uczestniczących krajów w ujęciu porównawczym. Rok 2015 był trzecim 

rokiem badania w obecnym cyklu. Ministerstwo Edukacji Narodowej, które opłaciło w 2015 r. koszty międzynarodowe badań 

TIMSS’ 2015 oraz PIRLS’2016, powierzyło wykonanie części krajowych badań w Polsce Instytutowi Badań Edukacyjnych  

w Warszawie (IBE). IBE wykonał wszystkie prace przewidziane w umowie na 2015 r. dla 3 i 4 etapu badania TIMSS’2015,  

w zakresie przygotowania i realizacji badania  głównego (m. in.: rekrutacja szkół, przygotowanie szkół do badania, druk materiałów 
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do badania oraz materiałów dodatkowych, przygotowanie instrukcji badawczej, szkolenie ankieterów, przygotowanie materiałów 

informacyjnych dla rodziców, nadzór nad realizacją badania, kontrola badania terenowego i dokumentacji, merytoryczne  

i techniczne przygotowanie procesu kodowania odpowiedzi uczniów na zadania otwarte, przeprowadzenie procesu kodowania, 

wprowadzenie danych do bazy, przygotowanie zbioru danych i przekazanie ich do Konsorcjum).IBE wykonał wszystkie prace 

przewidziane w umowie na 2015 r. dla 2, 3 i 4 etapu badania PIRLS’2016, w zakresie przygotowania i realizacji badania próbnego 

oraz czyszczenia zbioru danych (m.in.:  rekrutacja szkół, przygotowanie szkół do badania, druk materiałów do badania oraz 

materiałów dodatkowych, przygotowanie instrukcji badawczej, szkolenie ankieterów, przygotowanie materiałów informacyjnych dla 

szkół i rodziców, nadzór nad realizacją badania, kontrola badania terenowego i dokumentacji, merytoryczne przygotowanie 

procesu kodowania odpowiedzi uczniów na zadania otwarte, przygotowanie zbioru danych dla Konsorcjum, opracowanie wyników 

badania próbnego, przygotowanie merytoryczne i techniczne badania głównego, adaptacja zadań i kwestionariuszy po 

wprowadzeniu zmian wynikających z badania próbnego – dodatkowe tłumaczenia i weryfikacje). 

 

W roku 2015 wydatki Ministerstwa Edukacji Narodowej związane z badaniami TIMSS’2015 i PIRLS’2016 przedstawiały się 

następująco: 

 koszty wykonania 3 i 4 etapu TIMSS’2015 przez IBE w Polsce –    455 tys. zł; 

 koszty wykonania 2, 3 i 4 etapu PIRLS’2016 przez IBE w Polsce – 150 tys. zł; 

 opłata międzynarodowa w badaniu TIMSS’2015 za 2015 r. w wysokości 25 000 EUR oraz 25 000 USD –  

201 tys. zł; 

 opłata międzynarodowa w badaniu PIRLS‘2016 za 2015  r. w wysokości 20 000 EUR oraz 20 000 USD – 160 tys. zł; 



 

 

134 

 opłaty bankowe związane z transferem powyższych środków wyniosły łącznie w badaniach TIMSS’2015 i PIRLS’2016 – 

448 zł.  

 

Uczestnictwo w międzynarodowych badaniach na rzecz edukacji realizowanych pod auspicjami OECD 

Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA - Programme for International Student Assessment)  

W roku 2015 kontynuowano prace w ramach VI cyklu badania, PISA’ 2015. Program PISA’ 2015 realizowany jest w Polsce na 

podstawie umowy pomiędzy MEN i Instytutem Badań Edukacyjnych na realizację drugiej części VI cyklu badania PISA, zawartej 

16 grudnia 2014 r. Umowa dotyczy realizacji badania głównego Programu PISA 2015 w wersji elektronicznej (computer-based 

assessment) w okresie od grudnia 2014 r. do marca 2017 r. II część VI cyklu Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności 

Uczniów PISA 2015 (Programme for International Student Assessment), zwana dalej „Badaniem głównym PISA 2015”, 

koordynowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), obejmuje: 

1/ badania kompetencyjne 15-letnich uczniów w zakresie określonym przez OECD, w tym: 

a) badanie kompetencji z zakresu czytania, matematyki, nauk przyrodniczych (główna domena w badaniu PISA 2015), 

2/ badania kontekstowe15-letnich uczniów w zakresie określonym przez OECD, w tym:  

a) badanie ankietowe dyrektorów szkół,   

b) badanie ankietowe uczniów,  

3/ badania uzupełniające dotyczące 15-letnich uczniów w zakresie określonym przez OECD, w tym:  

a) badanie kompetencji ekonomicznych, 

b) badanie ankietowe dotyczące znajomości przez uczniów nowoczesnych technik informacji i komunikacji,  

c) badanie ankietowe dotyczące kariery edukacyjnej uczniów. 
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Wydatki krajowe na realizację ww. działań w ramach drugiej części programu PISA’ 2015 w roku 2015 wyniosły 1.721 tys. zł. 

W roku 2015 opłata uiszczona przez MEN do OECD z tytułu udziału w badaniu PISA na poziomie międzynarodowym wyniosła  

86.778 EUR. 

Międzynarodowy Program Oceny Kompetencji Dorosłych (PIAAC - Programme for the International Assessment of Adult 

Competencies) – PostPIAAC -  krajowa kontynuacja międzynarodowego badania PIAAC 

Zgodnie z decyzją Minister Edukacji Narodowej, 21 grudnia 2007 r. Polska przystąpiła do realizacji Programu PIAAC. Celem tego 

działania jest dostarczenie informacji, jakie umiejętności i kwalifikacje posiadają osoby dorosłe w kontekście międzynarodowym, 

oraz jakie umiejętności wpływają na karierę jednostki, a także na ekonomię i rozwój społeczny kraju. Próba badawcza obejmuje 

osoby w wieku 16 – 65 lat. Głównym zadaniem PIAAC jest pomiar umiejętności, w szczególności rozumienia tekstu, umiejętności 

matematycznych oraz rozwiązywania problemów w świecie nowych technologii. Badanie nakierowane jest również na 

sprawdzenie jak posiadane umiejętności są wykorzystywane w pracy zawodowej. 

Główne cele badania to: 

 ocena poziomu umiejętności osób w wieku 16-65 lat; 

 ocena wykorzystania posiadanych umiejętności i kwalifikacji w pracy zawodowej; 

 ocena wpływu kompetencji na sukces indywidualny i społeczno-gospodarczy kraju; 

 ocena efektywności systemu edukacji i uczenia się przez całe życie. 

8 października 2013 r. odbyło się międzynarodowe ogłoszenie wyników z I rundy badania oraz ogłoszenie polskiego raportu  

z badania PIAAC. W 2015 r. w ramach Programu PIAAC miały miejsce prace związane z opracowywaniem kolejnych produktów 

na podstawie zgromadzonych danych w pierwszej rundzie badania PIAAC.  Zostały opublikowane raporty tematyczne z zakresu:  
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‒ analizy przyczyn i skutków problemu niedopasowania dziedziny kształcenia (The system-level causes and consequences of 

field-of-study mismatch); 

‒ porównania efektów kształcenia zawodowego i ogólnego (The Effects of Vocational Education on Adult Skills and Wages. 

What can we learn from PIAAC?);  

‒ nierówności w umiejętnościach i zarobkach (Skills and wage inequality: evidence from PIAAC). 

Kontynuowane były prace nad pozostałymi raportami z zakresu umiejętności osób dorosłych, m.in. dotyczące: 

‒ pogłębionej analizy wyników PIAAC z zakresu umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych 

(Thematic report on managing information in technology-rich environments); 

‒ dorosłych z niskim poziomem umiejętności, ich potrzeb w zakresie uczenia się (Adults with low skills: learning needs and 

policy responses);  

‒ wykorzystania umiejętności w miejscu pracy (The use of skills at work); 

‒ pogłębionej analizy wyników PIAAC z zakresu umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych 

(Proficiency in managing information in technology-rich environments and its relation to ICT use, education, and training); 

 

W 2015 r. w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie został opracowany raport zatytułowany „Rynek pracy a kompetencje 

Polaków – na podstawie wybranych wyników badania postPIAAC”. PostPIAAC to krajowa kontynuacja międzynarodowego 

badania PIAAC. Badanie to zostało zrealizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu systemowego POKL 

„Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”, realizowanego dzięki środkom 

pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym badania jest uzupełnienie informacji zebranych  

w badaniu PIAAC o dodatkowe dane umożliwiające lepsze zrozumienie uwarunkowań poziomu i zróżnicowania kompetencji 

Polaków i zależności między poziomem kompetencji, a wykształceniem formalnym, wykonywanym zawodem, sytuacją na rynku 
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pracy w Polsce oraz wpływu poziomu kompetencji poznawczych na uczestnictwo w edukacji i status na rynku pracy. Badanie 

polega na ponownym dotarciu do osób uczestniczących w I cyklu międzynarodowego badania PIAAC. Jest to  projekt  realizowany 

tylko w Polsce, służący zebraniu dodatkowych informacji,  pozwalających na lepszą ocenę mechanizmów i zależności między 

kompetencjami, cechami osobowości, wykształceniem i sytuacją na rynku pracy osób dorosłych w Polsce, w tym również 

mobilnością i wejściem na rynek pracy osób młodych.  

Koszty krajowe badania zostały pokryte  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Instytut Badań 

Edukacyjnych  

w ramach projektu systemowego POKL „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza 

badawczego”. Wydatki związane z realizacją projektu badawczego PIAAC na poziomie międzynarodowym wyniosły 

 42.045 EUR  – opłata uiszczana przez MEN do OCED z tytułu udziału w Programie. 
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13. Współpraca międzynarodowa 

Najważniejsze zadania w obszarze współpracy z zagranicą realizowane przez MEN w 2015 r. obejmowały: 

 

Działania związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej: 

 przygotowywanie materiałów, instrukcji i sprawozdań z posiedzeń Rady UE ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu, 

 udział w pracach Komitetu  Edukacji i Grupy Roboczej ds. Młodzieży Rady UE ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu (w tym 

opracowywanie instrukcji i sprawozdań), w pracach innych gremiów UE oraz udział - w ramach Otwartej Metody Koordynacji - 

w pracach grup unijnych wysokiego szczebla (HLG ET, DG Schools, DG VET, DG Youth), grup roboczych Komisji Europejskiej 

oraz w przeglądach partnerskich państw UE na temat działań edukacyjnych ważnych w realizacji Semestru Europejskiego, 

 konsultowanie dokumentów otrzymywanych z  Komisji Europejskiej oraz w ramach systemu ewd-p i systemu extranet; 

 uzgadnianie dokumentów związanych z posiedzeniami Komitetu do Spraw Europejskich, 

 udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych dostosowujących polskie prawo do prawa wspólnotowego, a także innych 

dokumentów związanych z członkostwem RP w UE,  

 koordynowanie obchodów Europejskiego Dnia Języków, 

 współpraca z centrum SOLVIT Polska w zakresie zawodu regulowanego nauczyciel i rozwiązywaniu problemów zgłaszanych 

przez obywateli m.in. w zakresie uznawania wykształcenia, 

 udział w pracach koordynowanych przez Komisję Europejską w ramach Partnerstwa Wschodniego, 

 wspieranie działań państw Partnerstwa Wschodniego w programie „Erasmus+”, 

 udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Prezydencję łotewską i luksemburską. 
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Działania o charakterze promującym polską edukację:  

 organizacja spotkań (MEN, instytucje podległe, szkoły) z partnerami zagranicznymi (m.in. z Austrii, Ukrainy, Arabii Saudyjskiej, 

Brazylii, Islandii, Republiki Kirgiskiej) dotyczących wybranych aspektów polskiego systemu oświaty (m.in. reforma, osiągnięcia),  

 koordynacja  prac nad projektem: „Polsko-Niemiecki podręcznik do nauki historii”, 

 współpraca przy organizacji i realizacji Dnia polskiego w Niemczech i Dnia niemieckiego w Polsce w ramach Dnia Polsko-

Niemieckiego, inicjatywy służącej wzajemnemu poznaniu i zbliżeniu, 

 zrealizowano projekty pomocy rozwojowej - w ramach środków MSZ: „Wsparcie reformy systemu oświaty na Ukrainie” - 

wsparcie społeczeństwa Ukrainy w przygotowaniu systemowej reformy oświaty obejmującej wszystkie sektory edukacji 

przeduniwersyteckiej, począwszy od przedszkola, przez szkoły średnie i szkoły zawodowe oraz „Szkolna Akademia 

Przedsiębiorczości - 3” - dzielenie się z Ukrainą doświadczeniem we wdrażaniu do praktyki szkolnej działań związanych  

z rozwojem aktywizacji zawodowej i postawy przedsiębiorczej. 

 

Koordynowanie udziału Polski w inicjatywach  międzynarodowych i Unii Europejskiej:  

Program „Erasmus+”, w tym Eurodesk, Europass, Centrum Współpracy SALTO z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO 

EECA), ECVET, eTwinning, Elektroniczna Platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE) oraz Eurydice i European 

Language Label  - inicjatywy obsługiwane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 

Od 1 stycznia 2014 roku programy „Młodzież w działaniu” i „Uczenie się przez całe życie” zostały zastąpione przez program 

Erasmus+, ustanowiony na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 

ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje  

nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE. Erasmus+ jest wynikiem połączenia następujących europejskich programów 

realizowanych przez Komisję w latach 2007–2013: 
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‒ programu „Uczenie się przez całe życie”, 

‒ programu „Młodzież w działaniu”, 

‒ programu Erasmus Mundus, 

‒ Tempus, 

‒ Alfa, 

‒ Edulink, 

‒ programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego. 

W roku 2015 w Erasmus+ brały udział 33 kraje (28 krajów członkowskich Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego: Norwegia, Islandia i Liechtenstein oraz Turcja. Dodatkowo, w niektórych działaniach mogły brać udział  - jako 

partnerzy  - organizacje z pozostałych krajów świata. 

Erasmus+ ma na celu wykroczenie poza zakres wspomnianych programów przez promowanie synergii i wzajemnego inspirowania 

się w różnych dziedzinach kształcenia, eliminowanie sztucznych granic między poszczególnymi działaniami i projektami, 

wspieranie nowych pomysłów, przyciąganie nowych podmiotów, poza instytucjami edukacyjnymi, w tym ze środowiska pracy 

i społeczeństwa obywatelskiego oraz pobudzanie nowych form współpracy. Erasmus+ ma z założenia stanowić skuteczniejszy 

instrument pozwalający na zaradzenie rzeczywistym potrzebom w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w Europie  

i poza nią. Erasmus+ to program czerpiący z doświadczeń ponad 25 lat wdrażania programów europejskich na rzecz kształcenia, 

szkolenia i młodzieży i jest podzielony na następujące sektory nawiązujące do nazw wcześniej realizowanych programów: 

‒ „Erasmus+ Edukacja szkolna: (wcześniej „Comenius”) w odniesieniu do działań w ramach programu związanych z edukacją 

szkolną; 

‒ „Erasmus+ Szkolnictwo wyższe” (wcześniej „ Erasmus”) w odniesieniu do działań w ramach programu związanych ze 

szkolnictwem wyższym  

‒ „Erasmus+: Erasmus Mundus” w odniesieniu do wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus; 
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‒ „Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe” (wcześniej „Leonardo da Vinci”) w odniesieniu do działań w ramach 

programu związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym; 

‒ „Erasmus+ Edukacja dorosłych” (wcześniej „Grundtvig” w odniesieniu do działań w ramach programu związanych  

z niezawodowym uczeniem się dorosłych; 

‒ „Erasmus+ Młodzież (wcześniej „Młodzież w działaniu” w odniesieniu do działań w ramach programu związanych  

z uczeniem się pozaformalnym i nieformalnym młodzieży; 

‒ „Erasmus+: Jean Monnet” w odniesieniu do działań w ramach programu związanych wyłącznie ze studiami z zakresu Unii 

Europejskiej; 

‒ „Erasmus+: Sport” w odniesieniu do działań w ramach programu związanych wyłącznie ze sportem. 

 

Ogólne cele i dążenia Erasmus+ to: 

‒ osiągnięcie celów strategii „Europa 2020”, w tym głównych celów w dziedzinie edukacji ; 

‒ osiągnięcie celów strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”), w tym 

odpowiednich poziomów odniesienia; 

‒ zrównoważony rozwój krajów partnerskich w obszarze szkolnictwa wyższego; 

‒ osiągnięcie ogólnych celów odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (na lata 2010–2018); 

‒ rozwój europejskiego wymiaru sportu, w szczególności sportu powszechnego, zgodnie z planem prac UE w dziedzinie 

sportu; 

‒ promowanie europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Unia opiera się na wartościach 

poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania 

praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne państwom członkowskim  
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w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet 

i mężczyzn). 

 

Silny nacisk w Erasmus+ kładziony jest również na równe szanse i włączenie społeczne. Program Erasmus+ ma na celu 

promowanie równego dostępu i włączenia społecznego przez ułatwianie dostępu osobom uczącym się ze środowisk 

w niekorzystnej sytuacji i o mniejszych szansach w porównaniu z rówieśnikami. Osoby te znajdują się w niekorzystnej sytuacji  

z powodu osobistych trudności lub przeszkód, które ograniczają ich uczestnictwo w transnarodowych projektach lub 

uniemożliwiają je. 

Poniżej przedstawiono kategorie przeszkód lub trudności, z jakimi mogą zmagać się wspomniane osoby: 

‒ niepełnosprawność (tj. uczestnicy o specjalnych potrzebach): osoby niepełnosprawne intelektualnie (upośledzone umysłowo, 

osoby z upośledzeniem funkcji poznawczych, osoby o obniżonym poziomie rozwoju intelektualnego), fizycznie, sensorycznie 

lub w inny sposób; 

‒ trudności edukacyjne: osoby młode mające trudności w uczeniu się; osoby przedwcześnie kończące naukę; osoby o niskich 

kwalifikacjach; osoby młode osiągające słabe wyniki w nauce szkolnej; 

‒ przeszkody natury ekonomicznej: osoby, których jakość życia jest niska, o niskich dochodach, zależne od systemu opieki 

społecznej; osoby młode długotrwale bezrobotne lub ubogie; osoby bezdomne, zadłużone lub doświadczające problemów 

finansowych; 

‒ różnice kulturowe: imigranci lub uchodźcy bądź ich potomkowie; osoby należące do mniejszości narodowych lub etnicznych; 

osoby mające trudności z adaptacją językową lub integracją kulturową; 

‒ problemy zdrowotne: osoby z przewlekłymi problemami zdrowotnymi, poważnymi chorobami lub zaburzeniami psychicznymi; 

‒ przeszkody społeczne: osoby dyskryminowane ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, religię, orientację seksualną, 

niepełnosprawność itp.; osoby o ograniczonych umiejętnościach społecznych bądź wykazujące zachowania antyspołeczne lub 
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ryzykowne; osoby znajdujące się w nieustabilizowanej sytuacji życiowej; (byli) przestępcy, (byli) narkomani i alkoholicy; młodzi 

rodzice lub osoby samotnie wychowujące dzieci; sieroty; 

‒ przeszkody natury geograficznej: osoby z obszarów oddalonych lub wiejskich; osoby mieszkające na małych wyspach lub  

w regionach peryferyjnych; osoby z „problematycznych” stref miejskich; osoby z obszarów o słabiej rozwiniętej sieci usług 

(ograniczony transport publiczny, słaba infrastruktura). 

 

Działania w Erasmus+ prowadzone są w podziale na trzy Akcje (Key Actions): 

AKCJA 1 – MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA 

W ramach tej akcji kluczowej wspierane są: 

‒ mobilność osób uczących się i kadry: możliwości podjęcia nauki lub zdobycia doświadczenia zawodowego w innym kraju 

przez studentów i uczniów, praktykantów/stażystów, osoby młode i wolontariuszy, a także profesorów, nauczycieli, osoby 

prowadzące szkolenia, osoby pracujące z młodzieżą, pracowników instytucji edukacyjnych oraz organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego; 

‒ wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus: zintegrowane programy studiów wyższych oferowane przez konsorcja 

instytucji szkolnictwa wyższego, które przyznają stypendia na cały okres studiów najlepszym studentom studiów 

magisterskich z całego świata; 

‒ kredyty dla studentów studiów magisterskich Erasmus+: studenci studiów wyższych z krajów uczestniczących w programie 

mogą otrzymać na preferencyjnych warunkach  pożyczkę w celu podjęcia studiów magisterskich za granicą. Studenci 

powinni ubiegać się o pożyczki w krajowych bankach lub agencjach udzielających pożyczek studenckich. 

 

 

 



 

 

144 

AKCJA 2 – WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK 

W ramach tej akcji kluczowej wspiera się: 

‒ transnarodowe partnerstwa strategiczne mające na celu opracowywanie inicjatyw odnoszących się do jednej lub kilku 

dziedzin kształcenia, szkolenia i młodzieży oraz promowanie innowacji, wymiany doświadczeń i know-how między różnymi 

rodzajami organizacji zajmujących się kształceniem, szkoleniem i młodzieżą lub innymi stosownymi dziedzinami. Wspierane 

są określone działania dotyczące mobilności w zakresie, w jakim przyczyniają się do realizacji celów projektu; 

‒ sojusze na rzecz wiedzy między instytucjami szkolnictwa wyższego a przedsiębiorstwami, które mają na celu propagowanie 

innowacji, przedsiębiorczości, kreatywności, zatrudnialności, wymiany wiedzy lub nauczania i uczenia się 

multidyscyplinarnego; 

‒ sojusze na rzecz umiejętności sektorowych, w ramach których wspiera się opracowywanie i prowadzenie wspólnych 

programów szkolenia zawodowego, programów oraz metod nauczania i szkolenia w oparciu o dowody wskazujące na 

tendencje w określonym sektorze gospodarki oraz umiejętności niezbędne w celu wykonywania pracy w co najmniej jednej 

dziedzinie zawodowej; 

‒ projekty z zakresu budowania potencjału, w ramach których wspiera się współpracę z krajami partnerskimi w dziedzinie 

szkolnictwa wyższego i młodzieży. Projekty z zakresu budowania potencjału mają na celu wspieranie procesów 

modernizacji i umiędzynarodowienia organizacji/instytucji i systemów. W niektórych kwalifikujących się krajach partnerskich 

wspierane są działania dotyczące mobilności w zakresie, w jakim przyczyniają się do realizacji celów projektu; 

‒ platformy informatyczne, takie jak eTwinning, Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE) 

oraz Europejski Portal Młodzieżowy, oferujące wirtualną przestrzeń współpracy, bazy danych dotyczące możliwości, udział 

we wspólnotach praktyków oraz inne usługi online dla nauczycieli, osób prowadzących szkolenia, praktyków w dziedzinie 

kształcenia szkolnego i edukacji dorosłych oraz dla osób młodych, wolontariuszy i osób pracujących z młodzieżą w Europie 

i poza jej granicami. 
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AKCJA 3 – WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK 

W ramach tej akcji kluczowej wspiera się: 

‒ wiedzę w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży do celów kształtowania polityki opartej na wynikach badań oraz 

monitorowania ram strategii „Europa 2020”, w szczególności: 

‒ analizę dotyczącą poszczególnych krajów i analizę tematyczną, w tym dzięki współpracy z sieciami akademickimi; 

‒ partnerskie uczenie się i wzajemne oceny za pomocą otwartych metod koordynacji w dziedzinie kształcenia, szkolenia  

i młodzieży; 

‒ inicjatywy na rzecz polityki innowacyjności mające na celu pobudzanie rozwoju innowacyjnej polityki zainteresowanych 

stron oraz umożliwianie organom publicznym badania skuteczności innowacyjnych polityk w sytuacjach rzeczywistych na 

podstawie solidnych metod oceny; 

‒ narzędzia polityki europejskiej w celu zwiększenia przejrzystości oraz ułatwienia uznawania umiejętności i kwalifikacji,  

a także w celu transferu punktów, aby wspierać zapewnianie jakości, walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, 

zarządzanie umiejętnościami i poradnictwo. Przedmiotowa akcja obejmuje również wsparcie sieci, które ułatwiają 

ogólnoeuropejskie wymiany, mobilność edukacyjną i zawodową obywateli oraz rozwój elastycznych ścieżek kształcenia 

obejmujących różne dziedziny kształcenia, szkolenia i w zakresie młodzieży; 

‒ współpracę z organizacjami międzynarodowymi dysponującymi uznaną wiedzą fachową i zdolnościami analitycznymi 

(takimi jak OECD i Rada Europy) w celu zwiększenia wpływu i wartości dodanej polityk w dziedzinie kształcenia, szkolenia  

i młodzieży; 

‒ dialog z zainteresowanymi stronami, promowanie polityki i programu wraz z organami publicznymi, organizatorami  

i zainteresowanymi stronami w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży są niezbędne w celu upowszechniania wiedzy 

na temat strategii „Europa 2020”, ET 2020, strategii UE na rzecz młodzieży oraz innych europejskich programów polityki dla 

konkretnych sektorów, a także zwiększania zewnętrznego wymiaru polityki UE w dziedzinie kształcenia, szkolenia  
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i młodzieży. Mają one kluczowe znaczenie dla rozwoju zdolności zainteresowanych stron do konkretnego wspierania 

realizacji strategii politycznych poprzez pobudzanie skutecznego wykorzystywania wyników programu i wywieranie 

wymiernego wpływu. 

 

Łączna orientacyjna pula środków finansowych programu na siedem lat (2014–2020) w ramach pozycji 1 budżetu UE wynosi 

14,774 mld EUR, a w ramach pozycji 4 budżetu UE wynosi 1,680 mld EUR.  

Informacje na temat budżetu przeznaczonego na działanie, planowanej liczby projektów mających otrzymać dofinansowanie,  

a także orientacyjnych średnich dofinansowań można znaleźć w 4 rocznym programie prac Erasmus+ na 2015 r. 

(http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/docs/c_2015_4197_en.pdf). 

 

W 2015 r. sektor szkolnictwa wyższego na działania zdecentralizowane dysponował łączną kwotą 54 384 340 EUR, w ramach 

której dofinansowano łącznie 347 projektów: 260 projektów mobilności z krajami programu, 76 projektów mobilności z krajami 

partnerskimi oraz 11 projektów partnerstw strategicznych. Umowy finansowe dla projektów mobilności z krajami programu, 

podpisane z uczelniami w roku akademickim 2015/16, przewidują realizację 21 286 wyjazdów, w tym: 15 082 wyjazdów studentów 

(10 561 na studia oraz 4 521 na praktykę) oraz 6 204 wyjazdów pracowników (3 725 w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych 

oraz 2 479 w celach szkoleniowych). 

 

Budżet sektora Kształcenia i szkoleń zawodowych w 2015 r. wyniósł 27.391.633 EUR. Dofinansowano 276 projektów (252 

projekty mobilności uczniów i kadry oraz 24 projekty partnerstw strategicznych). Szacowana liczba uczestników, którzy odbędą 

staże i praktyki zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach i centrach kształcenia wynosi 16 907 osób (10 433 uczestników 

projektów mobilności uczniów i kadry oraz 6474 uczestników projektów partnerstw strategicznych). Najczęściej wybieranym przez 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/docs/c_2015_4197_en.pdf
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uczestników kierunkiem mobilności są Niemcy (prawie 3 000 wyjazdów), a następnie kraje południowe, tj. Hiszpania (ponad 2000 

wyjazdów), Włochy (ponad 1 500 wyjazdów), Portugalia (prawie 1000 wyjazdów). Dużym zainteresowaniem cieszą się również 

staże i szkolenia w Wielkiej Brytanii, wyjedzie tam około 1 000 osób biorących udział w projektach.  

 

Sektor Edukacji szkolnej dysponował w 2015 r. budżetem w wysokości 13.309.269,97 EUR, w ramach, którego dofinansowano 

423 projekty, w tym 128 projektów w akcji 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej i 295 projektów w akcji 2 Partnerstwa strategiczne. 

W ramach akcji 1 zaplanowano realizację 1485 mobilności osób dorosłych, natomiast w akcji 2 planuje się około 37 960 

mobilności uczniów i osób dorosłych we wszystkich grupach partnerskich. Najwięcej projektów obu akcji realizowanych jest  

w województwach śląskim i mazowieckim, najmniej w województwach opolskim i lubuskim. Najczęściej wybieranymi krajami 

docelowymi projektów mobilności są Wielka Brytania i Malta, do których planowane jest prawie 50% wszystkich mobilności, 

kolejnymi są Włochy i Hiszpania. W projektach Partnerstw strategicznych polskie instytucje współpracują najczęściej z instytucjami 

z Włoch, Hiszpanii, Turcji i Niemiec. 

 

Budżet sektora Edukacji dorosłych wyniósł w 2015 r. 3.739.474 EUR, co pozwoliło na dofinansowanie 37 projektów  

(17 projektów mobilności kadry edukacji dorosłych i 20 projektów partnerstw strategicznych). W ramach tych projektów 

zaplanowano 1 821 mobilności (w tym 125 mobilności dorosłych słuchaczy w partnerstwach strategicznych) oraz udział 2385 osób 

w działaniach upowszechniających partnerstw strategicznych, razem 4206 indywidualnych aktywności osób w działaniach sektora. 

Najczęściej wybieranym krajem docelowym wyjazdów w ramach Mobilność kadry edukacji dorosłych była Hiszpania  

(26% wszystkich planowanych mobilności). w drugiej kolejności beneficjenci wybierali kraje anglojęzyczne (łącznie 32%) oraz 

z południa Europy (łącznie 22%). W przypadku projektów partnerstw strategicznych, polscy koordynatorzy zawiązali w ramach 
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zaakceptowanych projektów partnerstwa z przedstawicielami 24 krajów programu i jednego kraju partnerskiego (USA). Najczęściej 

na partnera wybierano organizacje włoskie (obecne w 9 z 20 projektów) i brytyjskie (obecne w 7 z 20 projektów). 

 

W 2015 r. sektor Młodzież dysponował budżetem w wysokości 11.722.290 EUR, w ramach którego dofinansowano 445 projektów 

(400 projektów mobilności edukacyjnej, 20 projektów współpracy na rzecz innowacji i dobrych praktyk oraz 25 projektów wsparcia 

reform w edukacji). Szacuje się, że z projektów tych skorzysta 20 835 uczestników (11 282 uczestników projektów mobilności 

edukacyjnej, 7215 uczestników projektów wsparcia reform w edukacji oraz 2 338 uczestników projektów współpracy na rzecz 

innowacji i dobrych praktyk). W roku 2015 najaktywniejszymi województwami były: mazowieckie, śląskie, małopolskie, 

dolnośląskie i lubelskie. Dominuje województwo mazowieckie - 85 projektów zatwierdzonych do realizacji. 

 

Środki finansowe na dofinansowanie wniosków złożonych w roku 2015 w akcjach zdecentralizowane we wszystkich pięciu 

sektorach wynosiły 110.547.006,97 EUR, w tym kwota 8.588.006 EUR na sfinansowanie mobilności pomiędzy polskimi 

uczelniami, a uczelniami z krajów partnerskich zgrupowanymi w 10 różnych regionach geograficznych. 

Ponadto, FRSE otrzymało 3.914.229,98 EUR  jako środki przeznaczone na zarządzanie oraz 386.441,02 EUR środków 

stanowiących wkład własny do  budżetów  Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET, sieci Eurodesk oraz SALTO. 

W roku 2015 w ramach Programu Erasmus+ do Polskiej Narodowej Agencji złożonych zostało we wszystkich pięciu sektorach 

4148 wniosków o dofinansowanie, z których zatwierdzono do dofinansowania 1528 wnioski, co oznacza, iż 37% złożonych 

projektów uzyskało dofinansowanie z tego programu. Jednakże w sektorach Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia 

zawodowe wnioski z list rezerwowych akcji 1 „Mobilność edukacyjna” uzyskały dofinansowanie dzięki środkom z PO WER, zatem 

udział wniosków zaakceptowanych znacznie się zwiększył.  
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Rok 2015 był drugim rokiem działań Centrum Współpracy SALTO z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO EECA)  

w ramach nowego programu „Erasmus+ Młodzież”. Promocja oraz wspieranie współpracy młodzieżowej w ramach nowego 

programu pozostaje jednym z głównych priorytetów działań Centrum Współpracy SALTO EECA. Wspieranie rozwoju potencjału 

wolontariuszy, pracowników organizacji młodzieżowych i koordynatorów projektów międzynarodowych ma bezpośrednie 

przełożenie na poprawę jakości realizowanych projektów młodzieżowych w ramach programu „Erasmus + Młodzież” oraz na 

rozwój sektora młodzieżowego w krajach Partnerstwa Wschodniego oraz Rosji. Centrum SALTO zorganizowało kilkanaście 

kursów szkoleniowych, seminariów, seminariów kontaktowych oraz okrągłych stołów stwarzających przestrzeń dla liderów 

młodzieżowych z Europy Wschodniej i Zachodniej do poznania się i opracowania wspólnych projektów młodzieżowych. Ponadto 

Centrum SALTO, jako instytucja upoważniona przez Komisję Europejską zorganizowało w krajach Partnerstwa Wschodniego  

i w Rosji 24 szkolenia dla wolontariuszy Wolontariatu Europejskiego: 12 po przyjeździe i 12 spotkań ewaluacyjnych. Wzięło w n ich 

udział 329 wolontariuszy, w tym 178 osób uczestniczyły w szkoleniach po przyjeździe i 151 w spotkaniach ewaluacyjnych. 

Centrum SALTO EECA w 2015 r. kontynuowało proces akredytacji Wolontariatu Europejskiego w krajach Partnerstwa 

Wschodniego i Rosji, rozpoczęty w 2011 r. Dotychczas przeprowadzono 509 akredytacji. Aktualnie w krajach Partnerstwa 

Wschodniego i w Rosji 214 organizacji posiada ważne akredytacje EVS. Podsumowując, w 2015 r. Centrum SALTO EECA było 

zaangażowane w organizację 65 przedsięwzięć edukacyjnych, w tym 35 zorganizowanych samodzielnie przez SALTO, 10 

współorganizowanych z instytucjami partnerskimi oraz 20 wspartych poprzez promocję, selekcję uczestników oraz, w zależności 

od potrzeb, także przez Centrum współfinansowanych.   

 

W roku 2015 kontynuował działalność Krajowy Zespół Ekspertów ECVET, który prowadził prace w rozszerzonym składzie 

liczącym 16 osób, w tym 10 osób nominowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i 6 osób nominowanych przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Eksperci ECVET kontynuowali działania w zakresie popularyzowania informacji na 
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temat systemu ECVET (Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym) oraz 

wspierania władz krajowych w dalszym jego rozwoju. Duży nacisk położony został na prowadzenie doradztwa dla beneficjentów 

realizujących projekty zagranicznej mobilności edukacyjnej oraz promowanie systemu ECVET wśród jego potencjalnych 

interesariuszy, w tym pracodawców i w środowisku szkolnictwa wyższego. Z budżetu programu w roku 2015 sfinansowano 

organizację 2 spotkań promujących system ECVET, w których wzięło udział łącznie ok. 200 przedstawicieli szkół zawodowych, 

placówek edukacyjnych oraz instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego i organizacji pracodawców. Eksperci ECVET 

przeprowadzili 5 wizyt doradczych w instytucjach realizujących projekty mobilności z wykorzystaniem założeń ECVET oraz  

5 warsztatów, w których wzięło udział łącznie ok. 200 osób i dzięki którym wzrosła jakość mobilności edukacyjnej z udziałem 

uczniów kształcących się zawodowo. Ponadto eksperci uczestniczyli w 4 spotkaniach roboczych, 2 seminariach krajowych oraz  

3 spotkaniach zagranicznych. Działania Zespołu były upowszechniane za pośrednictwem strony internetowej 

www.eksperciecvet.org.pl.  

 

Eurodesk pozostaje głównym podmiotem działającym w obszarze informacji europejskiej i młodzieżowej i jedną z bardziej 

rozpoznawalnych sieci informacyjnych w Polsce, świadczącą swoje usługi na rzecz młodzieży, organizacji młodzieżowych, 

instytucji działających na rzecz młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Działalność informacyjna Eurodesku jest kompleksowa 

– udzielanie informacji bezpośredniej (odpowiadanie na pytania), zarządzenie informacją (prowadzenie bazy programów 

grantowych, organizacji, źródeł informacji, przykładów dobrych praktyk), rozpowszechnianie informacji (dwa elektroniczne 

newslettery,  trzy witryny  internetowe), działalność wydawnicza (magazyn, newslettery, broszury i publikacje), działalność 

szkoleniowa (dla osób pracujących z młodzieżą) i edukacyjna (lekcje i warsztaty dla młodzieży).  

Zakres działania Eurodesku w Polsce znacznie wykracza poza działania z obszaru europejskiej informacji dla młodzieży 

obejmując obszary z zakresu informacji młodzieżowej nie mającej wymiaru europejskiego. Działalność Eurodesku w Polsce w roku 

2015 służyła przede wszystkim zaspokajaniu potrzeb informacyjnych związanych z mobilnością w Europie, polskimi i europejskimi 

http://www.eksperciecvet.org.pl/
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funduszami przeznaczonymi na edukację, współpracę międzynarodową i działalność młodzieżową oraz  możliwościami szkoleń  

i realizacji projektów międzynarodowych.  

Strategicznym elementem działalności Eurodesku w Polsce jest współpraca i wspieranie organizacji młodzieżowych i instytucji 

działających na rzecz młodzieży na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Wśród nich są organizacje pozarządowe,  

jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, szkoły i uczelnie wyższe. Organizacje należące do sieci Eurodesk Polska nie 

otrzymują od Krajowego Biura żadnych środków  finansowych. Pod koniec roku 2015 do sieci należało 68 organizacji i instytucji – 

26 z nich działało na poziomie regionalnym, 42 na poziomie lokalnym. Ponadto Krajowe Biuro ściśle współpracowało z trzema 

organizacjami w ramach działającymi na poziomie krajowym - PROM, KOWEZiU, Caritas.    

 

Program eTwinning realizuje działania mające na celu efektywną integrację technologii informacyjno-komunikacyjnych w systemie 

edukacji i szkoleń w Europie. W Polsce program funkcjonuje już jedenasty rok, promując także europejską współpracę szkół 

realizowaną w oparciu o technologie komunikacyjno-informacyjne (TIK). Program zapewnia nauczycielom i uczniom narzędzia 

oraz pomoc niezbędną do nawiązania bezpiecznego partnerstwa online i wspólnej realizacji międzynarodowych, edukacyjnych 

projektów. Uczniowie współdziałają z rówieśnikami z innych krajów, planują i wykonują zadania w oparciu o nowoczesne 

technologie, ucząc się razem i od siebie nawzajem, rozwijając kompetencje kluczowe, w szczególności informatyczne, językowe  

i społeczne. Nauka programowania planowana obecnie, jako stały element podstawy programowej jest realizowana w projektach 

eTwinning z założenia od lat. 

W większości projektów partnerzy komunikują się korzystając z języków obcych. Aby umożliwić poznanie metod współpracy, 

kooperację i dalszy rozwój zawodowy nauczycielom w zakresie kompetencji cyfrowych, którzy nie będąc nauczycielami języków 

obcych nie są pewni swoich umiejętności językowych program eTwinning uruchomił w 2014 r. dodatkową ścieżkę współpracy 
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‘eTwinning krajowy’, pozwalającą nauczycielom z placówek z tego samego kraju pracować metodą projektową korzystając  

z narzędzi programu eTwinning. 

Ponadto, od 2015 r. Krajowe Biuro eTwinning podejmuje prace w pilotażu ‘eTwinning Pilot with Teacher Training Institutes’,  

w ramach którego na wybranych uczelniach studenci kierunków pedagogicznych biorą udział w szkoleniach i projektach 

eTwinning. Działania te, prowadzone w grupie kilkunastu krajów Europy, mają na celu wyposażenie przyszłych nauczycieli  

w możliwości oferowane przez program i przygotowanie do podjęcia współpracy projektowej w szkole. 

Istotnym aspektem działalności programu eTwinning jest doskonalenie zawodowe nauczycieli i rozwijanie ich kompetencji 

cyfrowych. W ofercie znajdują się bezpłatne kursy internetowe (ponad 60 różnych tematów), konferencje, seminaria kontaktowe, 

warsztaty szkoleniowe i liczne wydarzenia online. Wszystkie formy doskonalenia zarówno krajowe, jak i międzynarodowe 

dostępne są dla nauczycieli bezpłatnie. Przez 10 lat działalności Krajowe Biuro eTwinning w Polsce przeszkoliło ponad 25 tysięcy 

nauczycieli.  

Krajowe Biuro eTwinning stale pracuje nad zwiększeniem udziału polskich nauczycieli w programie, zarówno pod względem 

ilościowym, jak i jakościowym. Obecnie, w całej Europie już ponad 377 tysięcy nauczycieli z 159 tysięcy szkół europejskich jest 

zaangażowanych w program. Wspólnie zrealizowali 49 tysięcy międzynarodowych projektów edukacyjnych. Polacy stanowią 10% 

wszystkich eTwinnerów i są jedną z najaktywniejszych grup wśród całej społeczności europejskiej. W Polsce zarejestrowanych  

w programie jest 36 tys. nauczycieli z ponad 12 tys. szkół. Przeprowadzili ponad 17 tys. projektów online, co plasuje Polskę na 

pierwszym miejscu w europejskich statystykach programu. 

Polscy eTwinnerzy odnoszą liczne sukcesy podkreślające wyróżniającą się jakość pracy w programie. W ostatnim, corocznym 

europejskim konkursie eTwinning Prize aż 10 projektów z udziałem polskich nauczycieli zwyciężyło w 11 kategoriach 

konkursowych. Warto dodać, iż laureatka z Polski z poprzedniej edycji tego konkursu, została także nominowana do prestiżowej 

ogólnoświatowej nagrody Global Teacher Prize 2016. 
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Program eTwinning jest wykorzystywany również w innych partnerstwach edukacyjnych, np. Erasmus+ School Education. 

Bezpieczeństwo, przystępność i uniwersalność narzędzi programu  umożliwia nauczycielom tworzenie partnerstw 

międzynarodowej współpracy edukacyjnej, sprawną komunikację i pracę podczas realizowania wspólnych zadań projektowych,  

w tym bezpieczne tworzenie, przechowywanie oraz udostępnianie materiałów online. 

 

Polska uczestniczy w realizacji programu wspólnotowego „EUROPASS” ustanowionego Decyzją nr 2241/2004/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady, z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji 

(Europass). Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu zwiększenie przejrzystości kwalifikacji, a także 

wspierającą mobilność edukacyjną i zawodową na terenie całej Europy. Dokumenty Europass, czyli: CV, Paszport Językowy, 

Mobilność oraz Suplementy do Dyplomu Szkół Wyższych oraz Szkół Zawodowych, funkcjonują w jednolitej formie na terenie UE.  

W roku 2015 Zespół Krajowego Centrum Europass (KCE) zatwierdził i poświadczył dokumenty Europass - Mobilność dla 12 864 

użytkowników. Ponadto w roku 2015 KCE kontynuowało współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej i  Okręgowymi 

Komisjami Egzaminacyjnymi (138 886 wystawionych dokumentów) oraz Związkiem Rzemiosła Polskiego (11 891 Suplementów 

czeladniczych i mistrzowskich), w dziedzinie wydawania Suplementu do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Jeśli 

chodzi o użytkowników CV oraz Paszportu Językowego, to Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), 

prowadzące europejski portal Europass, odnotowało w 2015 r. 334 041(185 449 wypełnień online i 148 592 pobrań plików) 

dokumentów zlokalizowanych w całej Europie. 

W roku 2015 w ramach działań informacyjno-promocyjnych i doradczych zrealizowano następujące inicjatywy: 

 organizację i merytoryczny udział w 79 różnych wydarzeniach, np.: warsztaty dla nauczycieli, szkolenia dla szkolnych 

doradców zawodowych, pracowników  z PUP/WUP i Eures, pracowników OHP (238 osób przeszkolonych z 6 województw); 

szkolenia dla beneficjentów Programu Erasmus+, liczne prezentacje, wystąpienia, stoiska, punkty informacyjne w ramach 
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przedsięwzięć FRSE oraz innych inicjatyw skierowanych do środowiska akademickiego oraz wszystkich innych osób 

zainteresowanych edukacją czy rynkiem pracy, a także wydarzenia targowe (4 duże miasta z dotarciem do ponad 18 000 

osób); 

 promocję w mediach tradycyjnych, a także elektronicznych oraz społecznościowych, z uwzględnieniem prowadzenia strony 

internetowej KCE: www.europass.org.pl (97 714 odsłon, 79 580 użytkowników, 24 artykuły w aktualnościach); 

 przygotowanie i dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych, np.: ulotek (5 wzorów, każdy do innej grupy docelowej, 

łączny nakład 82 000 szt.), broszur (nakład 2000 szt.), w wersjach papierowych i elektronicznych, uwzględniając także 

zawartość newsletterów Programu Erasmus+ oraz FRSE (ok. 15 tysięcy odbiorców) czy wkład merytoryczny w publikacjach 

FRSE (kwartalniki „Języki Obce w Szkole” oraz „Europa dla Aktywnych”), a także skromnych gadżetów promocyjnych; 

 współpracę międzynarodową w ramach europejskiej sieci Krajowych Centrów Europass, wyrażona udziałem w pracach  

w 4 grup roboczych Europass: ds. Promocji i Komunikacji; ds. Innowacyjności, ds. Mobilności oraz  tzw. Central European 

Cluster, a także organizacji jednego spotkania w Warszawie (1-2 października, 16 osób z 13 krajów UE); 

 organizację obchodów 10-tej rocznicy działania Europass w Polsce, w dniu 10 grudnia 2015 r. w Warszawie, z okazji 

dziesięciolecia funkcjonowania w/w. Decyzji; 

 koordynację funkcjonowania bloga nt. Europejskiego Portfolio Językowego dostępnego pod adresem 

https://portfoliojezykowe.wordpress.com/ (ok. 10 000 odsłon). 

 

EPALE - Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (http://ec.europa.eu/epale/pl) jest ogólnoeuropejską 

wielojęzyczną platformą internetową skierowaną do specjalistów w obszarze uczenia się dorosłych. Platforma została 

uruchomiona 1 października 2014 r. i jest najnowszą inicjatywą UE w ramach zobowiązania do promowania wysokiej jakości 

uczenia się dorosłych w Europie. Celem EPALE jest stworzenie interaktywnej europejskiej społeczności specjalistów w zakresie 

http://www.europass.org.pl/
https://portfoliojezykowe.wordpress.com/
http://ec.europa.eu/epale/pl
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uczenia się dorosłych, którzy dzięki platformie mają możliwość nawiązywania kontaktów z osobami z branży, planowania 

wspólnych projektów, wymiany doświadczeń, prowadzenia dyskusji i publikowania treści. 

Od 1 października 2014 r. obsługę platformy w Polsce prowadziło  Krajowe Biuro EPALE (EPALE National Support Service), 

funkcjonujące w ramach FRSE na podstawie decyzji Władzy Krajowej z dnia 17.04.2014. Jednym z głównych zadań Krajowego 

Biura EPALE w Polsce jest zachęcanie polskich specjalistów z obszaru edukacji dorosłych do rejestrowania się na platformie i do 

korzystania z jej funkcjonalności. Realizując ten cel, w 2015 r. Biuro promowało EPALE na 33 wydarzeniach: 13  organizowanych 

przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz na 20 wydarzeniach zorganizowanych przez inne instytucje.  Na koniec 2015 

r. na platformie zarejestrowanych było 484 użytkowników z Polski – przedstawicieli kadry edukacji dorosłych, co stanowiło trzeci 

wynik w Europie. Ponadto do zadań Biura należą: współpraca z Centralnym Biurem EPALE w Wielkiej Brytanii, wyszukiwanie  

i tworzenie zasobów merytorycznych platformy, tłumaczenie najważniejszych treści z j. angielskiego na polski i z polskiego na 

angielski oraz wybór i współpraca z ambasadorami EPALE na terenie Polski. W 2015 r. sporządzone zostały bazy interesariuszy 

edukacji dorosłych w Polsce oraz przeprowadzone zostało badanie mające na celu poznanie opinii obecnych i potencjalnych 

użytkowników EPALE na temat użyteczności platformy oraz kanałów jej promocji. 

 

EURYDICE, sieć informacji o edukacji w Europie, istnieje od 1980 r. i składa się z biur krajowych utworzonych przez ministerstwa 

edukacji poszczególnych krajów oraz z biura europejskiego utworzonego przez Komisję Europejską (działającego obecnie w ramach 

Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego). EURYDICE, pracując dla twórców polityki edukacyjnej  

i świata edukacji, przygotowuje i publikuje opisowe analizy systemów edukacji, studia porównawcze na tematy będące przedmiotem 

zainteresowania Unii Europejskiej i wskaźniki dotyczące różnych poziomów edukacji. Realizacja tej misji polega na dostarczaniu 

różnych typów publikacji i opracowań mających na celu wsparcie dla reform w obszarze edukacji (program Erasmus+, Akcja 3). 
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Publikacje Eurydice prezentują trendy i prowadzą do formułowania wniosków stanowiących podstawę do refleksji nad 

efektywnością poszczególnych rozwiązań strategicznych w edukacji.  

Polskie Biuro Eurydice działa od 1996 r. i jest zaangażowane merytorycznie oraz organizacyjnie, w przygotowanie wszystkich 

publikacji Sieci. Wkład polski do publikacji jest opracowywany we współpracy z ekspertami z Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ekspertami z instytucji badawczych.  

Działalność Polskiego Biura Eurydice w roku 2015 polegała m. in. na aktualizacji publikacji internetowych (w językach polskim  

i angielskim). Zaktualizowano opis systemu edukacji w Polsce w bazie danych Countries (dawniej Eurypedia) (wersja polska oraz 

angielska, ok. 250 stron w każdej wersji językowej), siedem publikacji z serii „Fakty i Liczby” w tym informacje o zarobkach 

nauczycieli, czasie nauczania poszczególnych przedmiotów (kwestionariusz wspólny z OECD) oraz dane dotyczące planowanych 

wydatków na oświatę. 

Polskie Biuro przygotowało również (w języku angielskim) materiały do nowych publikacji książkowych, prezentujących w układzie 

porównawczym różne aspekty systemów edukacji w 38 krajach Europy (przykładowe tytuły to „Nauczanie przedsiębiorczość  

w szkołach w Europie” czy „Mobilność studentów. Tablica wyników”). Sieć opublikowała też 4 gotowe raporty do których materiał 

zebrano w roku 2014. 

Odrębnym zadaniem było opracowanie szczęściu grup wskaźników jakościowych na potrzeby Monitora Edukacji Komisji 

Europejskiej we współpracy z przedstawicielami SGIB oraz informacji na potrzeby raportu Eurydice Structural indicators 

stanowiącego uzupełnienie publikacji KE (oba raporty zostały opublikowane równocześnie w listopadzie 2015 r.). 

Polskie Biuro Eurydice przygotowało i opublikowało także wersje polskojęzyczne pięciu raportów porównawczych sieci (tematyka: 

kształcenie dorosłych, zapewnianie jakości w edukacji, ograniczanie zjawiska wczesnego kończenia nauki oraz wczesna edukacja 

i opieka). 

Biuro prowadzi szereg działań promujących publikacje sieci (udział w konferencjach krajowych, stoiska z publikacjami, wysyłka) 

oraz stronę internetową i profil na Facebooku skierowany do szerokich kręgów odbiorców zainteresowanych edukacją w Europie.  
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European Language Label to europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i  uczenia się języków obcych, 

przyznawany we wszystkich krajach uczestniczących  w programie Erasmus+. Laureaci wyłaniani są w drodze konkursu 

projektów. W Polsce od roku 2001 konkurs ELL prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję 

Programu Erasmus+ oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Laureaci konkursu otrzymują prestiżowe certyfikaty, tym samym 

uzyskują prawo do firmowania swoich produktów i usług znakiem European Language Label. Wszystkie zgłaszane do konkursu 

ELL projekty muszą spełniać ustalone przez KE wymagania ogólne, które są zawarte w „Przewodniku do konkursu” i stanowią 

integralną część Guide for NA. Wyróżnienie znakiem ELL jest sygnałem dla społeczności lokalnej, że nagrodzona instytucja 

naucza języków obcych w sposób innowacyjny i niestandardowy. Certyfikat poświadcza także europejski zasięg realizowanych 

inicjatyw i ich twórczy charakter. W roku 2015 obowiązywały, ustalone przez KE, następujące priorytety tematyczne: nauka 

języków na rzecz spójności społecznej oraz nauka języków poprzez sport. Priorytety polskie obejmowały takie zagadnienia jak: 

integracja i reintegracja językowa osób powracających z zagranicy oraz imigrantów uczących się języka polskiego i języków 

obcych, a także promowanie nauki języka polskiego jako obcego.  

W roku 2015 na konkurs ELL wpłynęły 62 wnioski w następujących kategoriach: nauczanie języków obcych w przedszkolu, szkole 

podstawowej, gimnazjach, liceach, na uczelniach wyższych oraz w kształceniu zawodowym. Jury konkursowe przyznało  

11 nagród European Language Label, które zostały wręczone laureatom w czasie dorocznej gali otwierającej obchody 

Europejskiego Dnia Języków 22 września w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. W uroczystości wzięli udział 

przedstawiciele MNiSW, MEN, KE, ambasad oraz zagranicznych instytutów kultury. Jury konkursowe w roku 2015 przyznało także 

nagrodę honorową za projekt „Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na poziomach B1, B2 i C2” realizowany 

przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i Zespół Autorów Zadań i Egzaminatorów. 
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Opisy nagrodzonych projektów znajdują się na stronie internetowej konkursu: www.ell.org.pl oraz w publikacji pt.: „Laureaci 

European Language Label 2015”.  

Najważniejszym wydarzeniem przygotowywanym co roku przez zespół ELL jest konferencja Europejskiego Dnia Języków.  

W dniach 23-24 września 2015 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się, zorganizowana przez FRSE we współpracy z MEN, 

CKE, Przedstawicielstwem KE w Polsce, Biurem Prasowym Parlamentu Europejskiego, EUNIC, Biurem Edukacji miasta st. 

Warszawy międzynarodowa konferencja pt.: „Ocenianie w edukacji językowej”. Wzięło w niej udział ponad 350 uczestników oraz 

40 mówców z kraju i z zagranicy.  W czasie konferencji uczestnicy i eksperci zastanawiali się przede wszystkim, czy ocenianie 

może pełnić funkcję motywującą i usprawniającą nabywanie kompetencji językowych, jakich umiejętności komunikacyjnych 

oczekują od absolwentów szkół i uczelni pracodawcy, jak konstruować trafne i rzetelne testy językowe, które pozwolą te 

kompetencje mierzyć, jak w tej perspektywie zmieniło się ocenianie biegłości językowej w nowej formule egzaminu maturalnego  

z roku 2015, a także jak oceniać postępy w nauce języków obcych małych dzieci.  

 

Grupa Wyszehradzka 

 w ramach słowackiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej (01.07.2014 – 30.06.2015) Ministerstwo Edukacji 

Narodowej zaangażowało się w prace nad Memorandum o współpracy ministrów właściwych ds. młodzieży państw Grupy 

Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego; w efekcie 22 czerwca 2015 r. w Bratysławie ministrowie ds. młodzieży państw 

Grupy Wyszehradzkiej oraz Partnerstwa Wschodniego podpisali Memorandum o współpracy ministrów właściwych do 

spraw młodzieży państw V4 i PW. Celem Memorandum jest zachęcenie państw V4 i PW do promowania współpracy 

między organizacjami młodzieżowymi, w tym m.in. wymiany informacji, organizowania wspólnych konferencji, seminariów, 

szkoleń, wizyt studyjnych. Planowane jest także wzmocnienie współpracy w ramach programu unijnego Erasmus+ 

obowiązującego w latach 2014-2020, 
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 w ramach czeskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej (1.07.2015 – 30.06.2016) w obszarze młodzieży Ministerstwo 

Edukacji Narodowej uczestniczyło w pracach - we współpracy z partnerami z państw V4 oraz z państw Partnerstwa 

Wschodniego - nad wypracowaniem projektu Planu Działań na lata 2015 – 2017, który stanowi realizacje założeń 

Memorandum o współpracy ministrów właściwych do spraw młodzieży państw V4 i PW podpisanego 22 czerwca 2015 r.  

w Bratysławie w ramach słowackiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Projekt Planu Działań zawiera szereg 

propozycji związanych m.in. z wymianą informacji, doświadczeń i dobrych praktyk w trakcie zaplanowanych wspólnych 

konferencji i seminariów oraz pogłębianiem współpracy w obszarze młodzieży, w szczególności dotyczy to umożliwiania 

młodym ludziom oraz organizacjom młodzieżowym nawiązywania kontaktów, promowania dialogu międzykulturowego, 

budowania postaw tolerancji i otwartości, 

 w związku z pracami nad ww. Planem Działań przedstawiciel MEN uczestniczył w zorganizowanej przez czeską 

prezydencję w Pradze w dniach 6 – 7 października 2015 r. seminarium, którego tematem było pogłębienie współpracy  

w obszarze młodzieży państw regionu wyszehradzkiego z państwami Partnerstwa Wschodniego. W spotkaniu uczestniczyli: 

przedstawiciele ministerstw odpowiedzialnych za politykę na rzecz młodzieży z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa 

Wschodniego oraz Rumunii, przedstawiciele Narodowych Agencji Programu Erasmus+, przedstawiciele krajowych rad 

młodzieży, przedstawiciel partnerstwa na rzecz młodzieży nawiązanego przez UE i Radę Europy, przedstawiciel Biura 

Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. 

 

Rada Europy 

 przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej brali udział w pracach Komitetu ds. Polityki i Praktyki Edukacyjnej, 

Komitetu Sterującego ds. Młodzieży i Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Nauki Języków Nowożytnych w Graz, 
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 przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz eksperci brali udział w konferencjach i seminariach organizowanych 

przez Radę Europy w ramach realizowanych projektów edukacyjnych, w tym m.in. poświęconych edukacji obywatelskiej, 

edukacji o prawach człowieka, przeciwdziałaniu dyskryminacji, 

 przedstawiciel MEN uczestniczył w wizycie studyjnej sektora młodzieży na Ukrainie zorganizowanej przez Komitet Sterujący 

ds. Młodzieży Rady Europy, Lwów i Kijów, 21-23 września 2015 r., 

 wspierano działania wyłonionego przez MEN w drodze konkursu krajowego koordynatora młodzieżowej kampanii Rady 

Europy „No hate speech” (Przeciwko mowie nienawiści w sieci). 

Celem Kampanii jest podnoszenie świadomości dotyczącej mowy nienawiści w sieci i zagrożeń, które ze sobą niesie dla 

demokracji oraz promowanie świadomego użytkowania mediów i Internetu; wspieranie działań na rzecz praw człowieka, 

zarówno w sieci jak i poza nią; obniżanie poziomu akceptacji dla mowy nienawiści w sieci; okazywanie solidarności  

z osobami i grupami będącymi celem ataków mowy nienawiści w sieci oraz zwiększanie obywatelskiego uczestnictwa  

i zaangażowania. MEN wspierał działania edukacyjne kampanii, realizowanej w Polsce pod hasłem „Bez nienawiści”, m.in. 

poprzez włączanie zagadnień dot. przeciwdziałania mowie nienawiści do szkoleń organizowanych przez Ośrodek Rozwoju 

Edukacji. 

 program nauczania języków obcych w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w ramach Europejskiego 

Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Graz. W roku 2015 ze względu na trwające przygotowania do 

uruchomienia nowego programu średnioterminowego odbyły się tylko 4 warsztaty, w których uczestniczyło 4  nauczycieli   

z Polsk. Eksperci ECJN brali udział w konferencji z okazji Europejskiego Dnia Języków, 

 promowano działania lokalne i szkolne dotyczące obchodów Europejskiego Dnia Języków – 26 września (jest to dzień 

szczególnej promocji wielojęzyczności i wielokulturowości w Europie), Do szkół przekazano 100 kompletów materiałów 

promocyjnych. 
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UNESCO  

‒ w 2015 r. kontynuowano realizację projektu edukacyjnego pn. „To także Twój świat” w ramach Dekady Edukacji na rzecz 

Zrównoważonego Rozwoju, ogłoszonej przez ONZ (organizacja seminarium dla uczniów oraz spotkania ewaluacyjnego), 

‒ w ramach programu pn. „Dialog euro-arabski”, kontynuowano cykl regionalnych warsztatów edukacji międzykulturowej, 

skierowanych do nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (woj. świętokrzyskiego - kwiecień, woj. wielkopolskiego 

- październik), 

‒ koordynowano przygotowanie kolejnego raportu Polski z wdrażania ustaleń VI Międzynarodowej Konferencji UNESCO  

w sprawie Uczenia się i Edukacji Dorosłych dotyczącego, w związku z opracowywaniem światowego raportu UNESCO na 

temat edukacji dorosłych. Krajowy raport został opracowany we współpracy z 9 resortami, IBE, PARP oraz 18 partnerami 

społecznymi i przesłany do UNESCO 2 października 2015 r., 

‒ przedstawiciel MEN uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Edukacji, odbywającego się w ramach 38. Konferencji Generalnej 

UNESCO (Paryż, 4-7 listopada 2015 r.), 

‒  współpracowano z Sekretariatem Polskiego Komitetu UNESCO w przygotowaniu odpowiedzi Polski na ankietę UNESCO 

nt. równości płci w środkach przekazu, w tym zapewnianiu równego dostępu kobiet i mężczyzn do informacji, programów, 

funkcji i zawodów związanych z mediami. 

 

ONZ 

 współpracowano z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w negocjacjach międzyrządowych, dotyczących Agendy ONZ na 

Rzecz Rozwoju 2015-2030, 

 przedstawiciel MEN uczestniczył, jako członek rządowej delegacji, w obronie III-IV sprawozdania RP z realizacji 

postanowień Konwencji o prawach dziecka (Genewa, 18 września 2015 r., w ramach 70. Sesji Komitetu Praw Dziecka ONZ, 
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 współpracowano z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w opracowaniu sprawozdania RP z nieratyfikowanych 

konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 97 i 143, 

 współpracowano z Ministerstwem Zdrowia w przygotowaniu stanowiska Polski w związku z 65. Sesją Europejskiego 

Komitetu Regionalnego WHO. 

 

OECD 

Działania i projekty prowadzone przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w dziedzinie edukacji są 

koordynowane przez Komitet Polityki Edukacyjnej. Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie zadań wynikających 

z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w posiedzeniach Komitetu 

uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Wiceminister edukacji wzięła udział w dniach 29 – 30 marca 2015 r. w Szczycie poświęconym problematyce nauczycieli 

zorganizowanym przez OECD, Education International (międzynarodowe porozumienie nauczycielskich związków zawodowych)  

i Radę Ministrów Edukacji Kanady. Zaproszenie na Szczyt jest kierowane do niewielkiej grupy państw, które osiągają najlepsze 

wyniki w działaniach na rzecz poprawy jakości systemu edukacji.  

Delegacja Ministerstwa Edukacji Narodowej uczestniczyła w międzynarodowej konferencji – Światowym Szczycie Przemysłu 

Edukacyjnego, która odbyła się w Helsinkach w dniach 19-20 października 2015 r. Celem konferencji było stworzenie dobrych 

podstaw promowania innowacji poprzez wzmocnienie współpracy między sektorem przedsiębiorstw a edukacją.  

W listopadzie 2015 r. OECD opublikowało „Profil Polski” w ramach pakietu wydawniczego „Kierunki Polityki Edukacyjnej” 

(Education Policy Outlook).  
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Polscy eksperci byli zaangażowani w przygotowanie do przeglądu polityki edukacyjnej na Ukrainie, realizowanego przez OECD, 

a finansowanego z wpłaty dodatkowej do budżetu Organizacji (środki w dyspozycji Ministerstwa Gospodarki).  

Resort edukacji aktywnie uczestniczy w pracach, działającego w strukturze OECD, Centrum Badań i Innowacji Edukacyjnych 

(CERI). Centrum, w oparciu o  badania i analizy o charakterze interdyscyplinarnym, wyznacza długookresowe kierunki pracy 

OECD w obszarze edukacji. Działania CERI koncentrują się na następujących obszarach tematycznych:  

 Wykorzystanie danych statystycznych 

1. Przygotowanie corocznych edycji kluczowej publikacji Education at a Glance 

2. Przygotowanie do wdrożenia badania podłużnego Społeczne efekty edukacji 

 Wykorzystanie doświadczeń praktycznych i wyników badań: 

1. Innowacje w edukacji – narzędzia badawcze i wskaźniki 

2. Kompetencje nauczycieli 

3. Zarządzanie złożonymi systemami edukacji 

4. Znaczenie kwalifikacji dla rozwoju gospodarczego i społecznego  

Składka za udział w CERI wnoszona przez Polskę w 2015 r. wyniosła 37.248 EUR.  

Negocjacje, podpisanie umów, programów i porozumień 

 podpisano Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej RP a Ministerstwem Oświaty i Nauki Ukrainy 

o współpracy w dziedzinie oświaty (Kijów, 19 stycznia 2015 r.) oraz Umowę między Rządem RP a Gabinetem Ministrów 

Ukrainy o Polsko - Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży (Warszawa, 9 września 2015 r.), 
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 konsultowano zapisy dotyczące oświaty w projekcie Porozumienia o współpracy w dziedzinie edukacji z Białorusią 

(spotkanie wiceministrów edukacji RP i RB - Mińsk, 15 lipca 2015.), 

 trwały prace nad zapisami projektów umów, programów wykonawczych oraz protokołów z posiedzeń komisji mieszanych, 

oraz innych dokumentów o współpracy, w tym w dziedzinie oświaty – koordynacja MSZ,  

 kontynuowane były prace we współpracy z Frontex, MSWiA, MSZ i MF nad projektem Porozumienia między Rządem 

Rzeczpospolitej Polskiej a Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw 

Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) w sprawie siedziby oraz innych spraw związanych z funkcjonowaniem Agencji 

w Rzeczypospolitej Polskiej. Zaangażowanie MEN w ww. prace związane było z zapisami dotyczącymi kształcenia dzieci 

pracowników Agencji. 

Organizacja i udział w spotkaniach i konferencjach 

 w styczniu w Londynie odbyło się Światowe Forum Edukacyjne z udziałem polskiej delegacji, której przewodniczył 

podsekretarz stanu w MEN, 

 w lutym w Poczdamie odbyło się XXIV posiedzenie Rady Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, PNWM, 

 w lutym w Warszawie odbyło się spotkanie polskich i niemieckich przedstawicieli Rady Zarządzającej ws. współpracy 

wydawnictw realizujących projekt pn. „Polsko-Niemiecki podręcznik do nauczania historii”,  

 w maju odbyło się 6. posiedzenie polsko-niemieckiego Komitetu ds. Edukacji, któremu przewodniczył podsekretarz stanu  

w MEN, 

 zorganizowano posiedzenie Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji Ekspertów do Badania Problemów Nauczani Historiii 

Geografii (Leźno, 12-15 maja 2015 r. oraz posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów do spraw doskonalenia treści 

podręczników szkolnych historii i geografii (Czerniowce, 29 września – 1 października 2015 r.), 
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 zorganizowano posiedzenie Komisji konsultacyjnej do spraw szkolnictwa dla polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie  

i szkolnictwa dla ukraińskiej mniejszości narodowej w RP, w którym uczestniczyła polska delegacja pod przewodnictwem 

podsekretarza stanu w MEN (Kijów, 9 czerwca 2015 r.), 

 we wrześniu w Szczecinie odbyło się 24. posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy 

Regionalnej i Przygranicznej w którym uczestniczył podsekretarz stanu w MEN, 

 w październiku  w Helsinkach odbył po raz pierwszy Światowy Szczyt ws. Edukacji (Global Eduacation Summit), w którym 

uczestniczyła polska delegacja pod przewodnictwem podsekretarza stanu w MEN. 

Współpraca z partnerami zagranicznymi w zakresie kierowania do publicznych szkół i zakładów kształcenia nauczycieli-

cudzoziemców, jako nauczycieli języków obcych 

 Federalny Urząd Administracyjny - Centralna Instytucja ds. Szkolnictwa za Granicą BVA-ZFA deleguje do polskich szkół 

i placówek oświatowych nauczycieli i doradców-konsultantów ds. nauczania języka niemieckiego z Niemiec (25 osób) oraz  

umożliwia zdobycie certyfikatu językowego tzw. DSD, 

 Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii - delegowanie do oddziałów dwujęzycznych z językiem hiszpańskim  

w Polsce nauczycieli języka hiszpańskiego.  

 

Wspomaganie nauczania języka polskiego, historii i geografii, oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim 

wśród Polonii i Polaków za granicą 

W roku 2015 Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmowało następujące działania na rzecz Polonii: 

 kierowanie nauczycieli z Polski do pracy dydaktycznej za granicą (zadanie realizowane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej 

Edukacji za Granicą). W roku szkolnym 2015/2016 skierowano do pracy za granicą 82 nauczycieli do 14 krajów (Argentyna 
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- 1, Armenia - 2, Białoruś - 6, Gruzja - 1, Kazachstan - 13, Kirgistan - 1, Litwa - 3, Łotwa - 9, Mołdawia - 5, Rosja - 7, 

Rumunia - 2, Ukraina - 31, Uzbekistan – 1, Turcja - 1), 

 organizowanie doskonalenia zawodowego  nauczycieli języka polskiego i innych przedmiotów nauczanych za granicą  

w języku polskim. W roku 2015 w kursach organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą 

uczestniczyło 1 235 nauczycieli z 49 krajów,  

  wyposażanie placówek nauczania języka polskiego w podręczniki i pomoce dydaktyczne  w 2015 r. (zadanie realizowane 

przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą). Podręczniki i pomoce dydaktyczne wysłano do szkół polonijnych  

32 477 sztuk z 27 krajów na łączną kwotę 814.996 zł  dodatkowo wysłano do szkół i organizacji 11 274 egzemplarze 

bezpłatnego podręcznika „Nasz Elementarz” i „Nasza Szkoła”. 

 opiniowanie wniosków o odznaczenie medalem Komisji Edukacji Narodowej nauczycieli ze środowisk polonijnych. 

Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży 

Polsko-ukraińska współpraca młodzieży 

W 2015 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Polsko-ukraińska współpraca 

młodzieży” polegającego na jednostronnej wymianie rówieśników z Polski i Ukrainy w ramach pobytu młodych Ukraińców  

w Polsce. Działania podjęte przez organizatorów umożliwiały nawiązanie lub wzmacnianie kontaktów pomiędzy młodzieżą polską  

i ukraińską, zapewniały aktywny udział młodzieży i nauczycieli we wspólnych warsztatach/zajęciach edukacyjnych pozwalających 

na rozwój wiedzy na temat zapoczątkowanych w Polsce przemian demokratycznych oraz poznanie współczesnej Polski i Ukrainy. 

Zakres współpracy młodzieży obejmował: 

 budowanie dialogu i porozumienia między młodymi Polakami i Ukraińcami na bazie wspólnych zainteresowań, 

 rozwijanie postawy otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi, 
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 rozwój kontaktów międzyludzkich w wymiarze społecznym, kulturowym i edukacyjnym, 

 pogłębianie i utrwalanie kontaktów przedstawicieli młodzieży obu krajów oraz partnerskiej współpracy polskich i ukraińskich 

szkół, placówek oświatowych, samorządów i organizacji pozarządowych, 

 

W wyniku postępowania konkursowego dofinansowanie otrzymało 47 projektów. Wśród realizowanych przedsięwzięć w ramach 

projektów, przeważającą formą były wspólne dla obu grup warsztaty: dotyczące wiedzy na temat Polski i Ukrainy, historii  

i kultury oraz rozwijania wiedzy na temat kompetencji społecznych, dziennikarstwa i fotografii. Wśród pozostałych form: wizyty 

studyjne połączone ze zwiedzaniem miejsc historycznych Polski, działania lokalne wynikające z idei wolontariatu prowadzone 

zarówno przez szkoły i organizacje pozarządowe (np. udział w wydarzeniach kulturalno-oświatowych), warsztaty na rzecz 

rozwijania kompetencji językowych oraz wspólnych zainteresowań sportem, muzyką oraz tańcem. Realizacja projektów 

przybierała również formy wspólnych lekcji w szkołach oraz zwiedzania miejsc ważnych dla lokalnej społeczności i wspólnej historii 

Polski i Ukrainy.  

W przypadku organizacji pozarządowych, realizacja projektów dotyczyła włączenia młodzieży w działania statutowe organizacji  

w zakresie inicjatyw społeczno-kulturalnych, obejmujących lokalne społeczności oraz młodzież zaangażowaną w realizację 

wolontariatu w życiu społecznym. 

Łączna liczba uczestników wyniosła  2 937 osoby (w tym uczestników z Ukrainy: 1505). Przeciętna długość trwania wymiany 

wyniosła 9 dni. 

 

W 2015 r. w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Międzynarodowa wymiana młodzieży” przyznano kwotę 

w wysokości 645 tys. zł.  
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Celem konkursu było wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują projekty z zakresu międzynarodowej wymiany 

młodzieży z krajami partnerskimi. Łączna liczba uczestników wyniosła 548 osób (w tym 279 uczestników z zagranicy). Przeciętna 

długość trwania wymiany w Polsce wyniosła 8 dni, natomiast za granicą 5 dni. 

Cele konkursu odnosiły się m.in. do wzmacniania dialogu oraz budowania postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi, 

poszerzania wiedzy na temat kultury i historii krajów wymiany. MEN zawarł 17 umów dofinansowania. Realizacja przedsięwzięć  

w ramach zadania dotyczyła takich form jak: działania lokalne wynikające z idei wolontariatu prowadzone przez szkoły  

i organizacje pozarządowe (np. udział w wydarzeniach kulturalno-oświatowych), kursy językowe, gry miejskie, warsztaty dotyczące 

np. historii i tradycji narodowych.  

Jako kraje priorytetowe wskazano pięć krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia), 

Rosję oraz Izrael. 

W ramach współpracy z: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią, Rosją realizowano następujące cele:   

 wzmacnianie dialogu oraz budowanie postawy otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi;  

  sprzyjanie wzajemnemu przezwyciężaniu barier językowych i poznawaniu kultury i historii innych narodów na podstawie 

własnych lub pozaformalnych narzędzi ułatwiających naukę; 

  wspieranie i pogłębianie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania w zakresie umiejętności uwzględnionych w podstawie 

programowej; 

 kształtowanie odpowiedzialności za otaczający świat i uwrażliwianie na globalne problemy związane ze spójnością 

społeczną; 

 wdrażanie rozwiązań umożliwiających trwałą współpracę między uczestnikami i instytucjami. 
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W ramach współpracy z Izraelem:  

 promowanie pozytywnego wizerunku Polski – wzajemne przezwyciężanie barier językowych i kulturowych, w tym 

warsztaty/konkursy z kultury, historii i literatury obu krajów wymiany;  

 budowanie dialogu i porozumienia między młodymi Izraelczykami i Polakami na bazie wspólnych zainteresowań w ramach 

współpracy szkół z Polski i Izraela; 

 nauczanie o historii Żydów polskich w kontekście obchodów 70. Rocznicy zakończenia II wojny światowej,  

z uwzględnieniem historii Zagłady oraz martyrologii Polaków; 

 rozwinięcia kontaktów oraz współpracy pomiędzy szkołami w oparciu o program Ośrodka Rozwoju Edukacji „Zachować  

pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”. 

 

Projekty na rzecz uczniów z mniejszości narodowych/etnicznych oraz uczniów cudzoziemskich: 

W 2015 r. Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych 

w szkolnym środowisku wielokulturowym”. Konkurs skierowano do organizacji pozarządowych, jak również jednostek samorządu 

terytorialnego. Środki na realizację zadania przekazano w formie dotacji celowej na kwotę ogółem  546 427,75 zł  na 18 

zrealizowanych projektów. 

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych ofert m.in. w zakresie: przeciwdziałania nieporozumieniom i konfliktom na tle 

międzykulturowym w środowisku szkolnym dla uczniów, nauczycieli, kadry zarządzającej i administracyjnej szkół, rodziców, 

wychowawców, placówek oświatowo-wychowawczych. 

Zadanie realizowane było w formie różnorodnych metod i narzędzi tj. kursów, warsztatów, zwiedzania miejsc znaczących dla 

kultury, nauki i historii, wycieczek krajoznawczych, pokazów filmów edukacyjnych, wykorzystanie nowoczesnych technologii itp. 

Wśród projektów realizowanych projektów są takie, które zawierają m.in. działania: 
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 polegające na wspólnych formach integracji pomiędzy dziećmi cudzoziemskimi, zwłaszcza uchodźczymi, oraz dziećmi 

polskimi, w szczególności rówieśnikami i kolegami ze szkoły; 

 sprzyjające rozwojowi wspólnych zainteresowań oraz bezpieczeństwu dzieci i ograniczeniu zjawisk przemocy i patologii, 

rozwijaniu różnorodnych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz adaptacji szkolnej dzieci 

uchodźców, 

tak aby mogły one jak najszybciej korzystać z propozycji edukacyjnej przedstawianej innym dzieciom; 

 

Organizacja „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM) 

 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej współprzewodniczył XXIV posiedzeniu Rady PNWM (luty, Warszawa);  

 w roku 2015  Rząd RP utrzymał poziom finansowania PNWM z roku 2014 i przeznaczył do wspólnego budżetu Organizacji 

kwotę 17 000 tys. zł. W 2015 r. PNWM wsparła w wymianie pozaszkolnej 1 220 projektów, w których udział wzięło 48 677 

młodych ludzi z Polski i Niemiec oraz w ramach wymiany szkolnej odpowiednio 1 846 projektów z 69 043 uczestnikami;  

 Organizacja po raz piąty zaangażowała się w realizację i promocję projektu Dzień Polsko-Niemiecki (pod patronatem 

PNWM  zaangażowało się 109 szkół oraz innych instytucji z obu krajów); 

 priorytetem tematycznym pracy PNWM w 2015 r. ustanowiono „Perspektywy zawodowe”, poświęcone kwestiom kształcenia 

i orientacji zawodowej młodych ludzi na rynku pracy; 

 kontynuowano działania w zakresie edukacji historycznej, językowej i na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

 

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży 

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży został ustanowiony na mocy Umowy z dnia 1 czerwca 2007 r. pomiędzy Rządem 

Rzeczpospolitej Polskiej i Rządem Republiki Litewskiej.  
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W ramach funkcjonowania Funduszu możliwe jest otrzymanie dofinansowania projektów wymiany młodzieży polskiej i litewskiej 

oraz organizacji szkoleń i seminariów, których celem m.in. upowszechnianie przykładów dobrej praktyki między polskimi 

i litewskimi organizacjami, oraz innych projektów, takich jak:  

 promowanie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego, 

 włączenie młodzieży z mniejszymi możliwościami,  

 promowanie postaw obywatelskich i polsko-litewskiej przyjaźni wśród młodzieży za pomocą nowoczesnych technologii, 

 promowanie zainteresowania młodzieży współpracą rozwojową. 

Projekty realizowane są na terytoriach obu państw, niezależnie od miejsca złożenia wniosków. O udział w programie mogą się 

ubiegać zarejestrowane zgodnie z prawem polskim osoby prawne, posiadające doświadczenie w dziedzinie pracy z młodzieżą. 

Mogą  to być instytucje oświatowe, publiczne oraz organizacje pozarządowe. Operatorem Funduszu po stronie polskiej jest 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Zgodnie z art. 3 ust. 2 Umowy o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży, 

wysokość środków przeznaczonych na działanie Funduszu i koszty jego administrowania określa coroczne porozumienie 

podpisane pomiędzy ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania po stronie polskiej i Ministerstwem Opieki Społecznej  

i Pracy po stronie litewskiej.  

W 2015 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydatkowało na realizację porozumienia kwotę 800 tys. zł. (dofinansowano  

26 projektów, w których uczestniczyły 573 osoby).  

Inne działania 

Strona internetowa www.polska-izrael.edu.pl o charakterze portalu społecznościowego została uruchomiona w 2008 r. z inicjatywy 

MEN - w wyniku konsultacji z polskimi partnerami społecznymi i instytucjami, jak również z przedstawicielami Międzynarodowego 

Towarzystwa Korczakowskiego i Muzeum Bojowników Gett. Administracja strony została powierzona Ośrodkowi Rozwoju 
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Edukacji. MEN przekazał na ten cel w roku 2015 r. kwotę 10 tys. zł. Strona umożliwia nawiązanie kontaktów oraz wymianę 

doświadczeń w realizacji projektów edukacyjnych i projektów wymiany młodzieży pomiędzy szkołami, uczniami, nauczycielami  

z obydwu krajów.  

Marsz Żywych jest organizowany  corocznie w Oświęcimiu, począwszy od 1988 r., w Dniu Pamięci Ofiar Zagłady, obchodzonym  

w Izraelu według kalendarza hebrajskiego. Celem Marszu Żywych jest utrwalenie związków młodzieży żydowskiej zamieszkałej  

w Diasporze z narodem żydowskim oraz ze współczesnym Izraelem, jako państwem stanowiącym zabezpieczenie przed 

możliwością powtórzenia się Zagłady, najstraszliwszej zbrodni w dziejach narodu żydowskiego. W Marszu uczestniczy także 

młodzież z Izraela. Nazwa Marszu Żywych nawiązuje do tzw. Marszu Śmierci, stanowiącego drogę ewakuacji wybraną w styczniu 

1945 r. przez hitlerowskiego okupanta dla 60 tys. więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu przed zbliżającymi się 

oddziałami armii radzieckiej. 

Polska młodzież uczestniczy w Marszu od roku 1998. Od roku 2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej zajmuje się sprawami 

związanymi z uczestniczeniem polskiej młodzieży w Marszu Żywych. Z każdym rokiem obserwuje się zwiększającą się liczbę 

młodzieży polskiej zainteresowanej uczestnictwem w Marszu. Istotnym elementem tego wydarzenia jest możliwość kontynuacji  

i rozszerzania spotkań z młodymi Polakami grup młodzieży z Izraela i Diaspory uczestniczących w Marszu. W trakcie tych spotkań 

młodzież żydowska ma okazję poznania współczesnej Polski. W roku 2015 Marsz Żywych odbył się w dniu 16 kwietnia.  

Upowszechnianie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego  

W ramach zadań Zespołu Koordynacyjnego ds. wdrażania i monitorowania programu „Odkrywamy Prawo Humanitarne” 

w szkołach i placówkach oświatowych, kontynuowano e-szkolenie dla nauczycieli dot. nauczania o Międzynarodowym Prawie 

Humanitarnym – na dedykowanej platformie e-learningowej, która znajduje się pod adresem – www.oph.ore.edu.pl,  

z wykorzystaniem materiałów merytorycznych przygotowanych w oparciu o pakiet edukacyjny Międzynarodowego Komitetu 

Czerwonego Krzyża (ICRC) pn. „Exploring Humanitarian Law”,  oraz środków finansowych MEN. 

http://www.oph.ore.edu.pl/
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14. Fundusze strukturalne 

 

Aktualnie trwa realizacja działań w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 na podstawie Narodowych Strategicznych Ram 

Odniesienia (NSRO) oraz perspektywy finansowej 2014-2020 (Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza 

Edukacja Rozwój oddelegowała do Instytucji Pośredniczącej realizację Działań 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 w ramach Osi Priorytetowej 

II, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020). 

W roku 2015 Ministerstwo Edukacji Narodowej kontynuowało działania z lat poprzednich, których celem było wspieranie rozwoju 

oraz modernizacja polskiego systemu edukacji. Działania te wdrażane były w ramach następujących programów operacyjnych: 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (w tym Pomoc Techniczna) oraz Program Operacyjny Pomoc Techniczna 

W 2015 r.  wdrażano projekty zaplanowane do realizacji w Planie Działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu III – Wysoka jakość 

systemu oświaty, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 

11 lutego 2014 r., a następnie zmodyfikowanego w dniach 30 czerwca 2014 r. i 31 marca 2015 r. Projekty konkursowe 

realizowane w ramach Priorytetu III PO KL (Poddziałanie 3.3.2, Poddziałanie 3.3.4, Poddziałanie 3.4.3 oraz Działanie 3.5) od 

1 sierpnia 2011 r. wdrażane są przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w Ośrodku Rozwoju Edukacji.  

W perspektywie finansowej PO KL 2007 – 2013 obowiązuje montaż finansowy: 85% na współfinansowanie ze środków Unii 

Europejskiej (budżet środków europejskich) oraz 15% w ramach środków krajowych finansowanych z budżetu państwa. 
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PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet III 

 

Wydatki ujęte w części 30 – Oświata i wychowanie w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2015 r. zrealizowano  

w łącznej kwocie 252 253 tys. zł, co stanowi 94,59 % planu po zmianach. PO KL realizowano w ramach działu 750 – Administracja 

publiczna i działu 801 – Oświata i wychowanie. 

 

W ramach Priorytetu III PO KL do 31 grudnia 2015 r. zakończyło się 58 projektów systemowych, realizowanych przez: 

 Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) - 12 projektów (12 zakończonych);  

 Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) - 13 projektów (13 zakończonych); 

 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) - 8 projektów (8 zakończonych); 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) - 8 projektów (8 zakończonych); 

 Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) - 7 projektów (7 zakończonych); 

 Centrum Informatyczne Edukacji (CIE) - 3 projekty (3 zakończone);  

 Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) - 2 projekty (2 zakończone); 

 Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – 3 projekty (3 zakończone); 

 Centrum Nauki Kopernik – 1 projekt (1 zakończony); 

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 1 projekt ( MKiDN zapewniło środki na realizację projektu; zakończony). 

 

Wyżej wymienieni beneficjenci w 2015 r. realizowali 21 projektów systemowych. Realizacja projektów systemowych była 

nadzorowana przez Departament Funduszy Strukturalnych w MEN pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO 

KL. 
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W ramach działań wdrażanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia, tj. Działanie 

3.3 (Poddziałanie 3.3.2/ Poddziałanie 3.3.4), Działanie 3.4 (Poddziałanie 3.4.3), Działanie 3.5 Priorytetu III PO KL, od początku 

wdrażania Programu podpisano również 597 umów z beneficjentami konkursowymi o wartości ogółem 1.713.705 tys. zł. 

Ostatecznie, po uwzględnieniu aneksów zmniejszających wartości projektów oraz po pomniejszeniu o liczbę i wartość wynikającą 

z projektów, w których zostały rozwiązane umowy, łączna liczba realizowanych projektów konkursowych wyniosła  586 o wartości 

1.675.580 tys. zł. 

 

W 2015 r. w ramach projektów konkursowych dokonano wydatków w łącznej kwocie 102.622 tys. zł, w tym w ramach budżetu 

środków europejskich 78.913 tys. zł, w ramach budżetu państwa na współfinansowanie projektów 23.709 tys. zł. 

 

ORE przekazywało beneficjentom konkursowym środki na realizację projektów w ramach nadzorowanych Poddziałań/Działań: 

 W Poddziałaniu 3.3.2 kwota 5.183 tys. zł na projekty w konkursie Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez 

studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela (konkurs ogłoszony w 2009 r.). Celem konkursu było 

opracowanie nowego programu praktyk pedagogicznych oraz zrealizowanie praktyk w wybranych szkołach przez wyłonione  

w ramach konkursu, uprawnione do kształcenia nauczycieli uczelnie lub kolegia nauczycielskie. Dzięki realizacji praktyk 

absolwenci studiów w specjalizacji nauczycielskiej zostali odpowiednio przygotowani, zarówno w  zakresie nauczania 

przedmiotu lub prowadzenia zajęć, jak i realizowania zadań wychowawczych i opiekuńczych przez przedszkola, szkoły lub 

placówki. Wszystkie 49 projektów było realizowanych w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły, dzięki czemu miała 

zwiększyć się otwartość szkół na środowisko zewnętrzne oraz wzmocnić się ich rola w środowisku lokalnym. Praktyki 

pedagogiczne prowadzone były przez 49 uczelni i 1 kolegium nauczycielskie.  
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W ramach Poddziałania 3.3.2 w całym okresie programowania podpisano łącznie 92 umowy, z czego zrealizowano ostatecznie 91 

projektów (1 umowa rozwiązana w 2016 r.) na łączną kwotę umów 242.280 tys. zł. 

 W Poddziałaniu 3.3.4 wydatki w roku 2015 wyniosły 27.263 tys. zł. i poniesiono je na projekty w konkursach: 

Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych – zrealizowano dwie edycje konkursu 

(pierwsza edycja ogłoszona w 2008 r., kolejna w 2009 r.). Celem konkursów było rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów 

w jednym lub kilku zakresach: nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków 

obcych, przedsiębiorczości. W ramach konkursów prowadzone były zajęcia z uczniami realizujące ten cel poprzez 

stosowanie różnorodnych metod nauki (metody tradycyjne, zajęcia na uczelniach wyższych, obozy, festiwale, metody  

e-learningowe). Część zajęć odbywała się na uczelniach, gdzie uczniowie zapoznawali się z różnego rodzaju informacjami 

poprzez prezentowane doświadczenia, które do tej pory były dostępne wyłącznie dla studentów. Ponadto prowadzone 

zajęcia poszerzane były o różnego rodzaju wycieczki, do teatrów, muzeów, co miało dać dzieciom większe poczucie 

zrozumienia tematu opracowywanego na lekcjach. Niektóre z zajęć były rozwijane o elementy zajęć z umiejętności 

psychospołecznych. W ramach 51 projektów zajęcia w ramach projektów ukończyło ponad 400 tys. uczniów (w tym również 

uczniowie poniżej 12 roku życia). 

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących 

m.in. Kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości (konkurs 

ogłoszony przez IP2 w 2011 r.). Celem konkursu było opracowanie, testowanie i wdrażanie innowacyjnych programów 

wychowania przedszkolnego i/lub programów nauczania ogólnego zakresu: matematyki, przyrody, geografii, biologii, zajęć 

komputerowych, zajęć technicznych, chemii, fizyki, informatyki, podstaw przedsiębiorczości, ekonomii w praktyce. 

Dodatkowo projekty dotyczyły także opracowania i wdrożenia materiałów dydaktycznych i metod kształcenia, spójnych  

i powiązanych z nowotworzonymi w ramach projektu programami. W ramach 60 projektów z tego konkursu opracowano  

i wdrażano w szkołach 142 programy nauczania wraz z  obudową. 



 

 

177 

Opracowanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania do edukacji wczesnoszkolnej (konkurs ogłoszony przez IP2 

w 2013 r.). Każdy z 35 projektów realizowanych w ramach konkursu miał na celu opracowanie i wdrożenie (przez min. 

jeden rok szkolny) minimum 1 innowacyjnego programu nauczania do edukacji wczesnoszkolnej wraz z komplementarną 

obudową dydaktyczną. Projekty musiały uwzględniać w działaniach zróżnicowanie uczniów klas I-III pod względem 

wiekowym (dzieci, które rozpoczynają edukację w wieku 6 lat i 7 lat). Część projektów uwzględniała w szczególności 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich. W konkursie opracowano 

i wdrażano łącznie 37 programów nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej. Oprócz recenzji zewnętrznych produktów, 

zlecanych w ramach poszczególnych projektów, poszczególne programy nauczania zostały poddane przez IP2 ocenie 

przez ekspertów zewnętrznych.  

Konkurs na projekty innowacyjne (ogłoszony w 2009 r.) w temacie Działania służące zwiększeniu zainteresowania uczniów 

szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu 

dla gospodarki opartej na wiedzy (39 projektów). W ramach realizowanych projektów powstały programy nauczania oraz 

zróżnicowane materiały merytoryczno-dydaktyczne, m.in.: innowacyjny program nauczania fizyki w szkołach 

ponadgimnazjalnych z zastosowaniem nowych narzędzi dydaktycznych w postaci edukacyjnych gier wideo; Innowacyjne 

narzędzie edukacyjne Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe (WLLSiM) do kształcenia w zawodzie 

technik logistyk, będące zastosowaniem innowacyjnej metody kształcenia z wykorzystaniem Wirtualnych Laboratoriów 

(WL); programy nauczania przedmiotów: podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomia w praktyce w tym: gra symulacyjna 

Wirtualny Doradca do wykorzystania podczas zajęć oraz kursy e-learningu zawierające materiały dydaktyczne dostosowane 

do powstałych programów; Kompleksowy Model Kształtowania Kompetencji Kluczowych – zbiór narzędzi gotowych do 

wykorzystania w procesie nauczania na etapie gimnazjum i liceum, obudowany odpowiednimi wskazówkami 

interpretacyjnymi i organizacyjnymi; wirtualna Otwarta Platforma Edukacyjna (OPE) – wykorzystywana do Innowacyjnej 

Strategii Kształcenia w zakresie przedsiębiorczości oraz kształtowania kompetencji informatycznych i matematycznych; 
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innowacyjny program do nauczania matematyki dla uczniów liceum ogólnokształcącego, w tym: platforma Informatyczna 

oraz narzędzie Archipelag Matematyki składający się z 6 wysp matematycznych; innowacyjny program wspomagania 

nauczania i rozbudzania zainteresowania uczniów „ETOS” obejmujący scenariusze lekcji, filmów, animacji Flash, 

prowadzenie zajęć przez e-nauczyciela oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli (program do wizualizacji, przykładowe 

scenariusze lekcji zawierające animację); elektroniczne narzędzie do oceny uwarunkowań edukacyjno-zawodowych 

uczniów Test „Edukacja-Zawód” ułatwiający podjęcie decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub rozwoju 

zawodowego; edytor publikacji elektronicznych-MAPPTIPE- umożliwiający integrację mediów takich jak tekst, dźwięk, 

obraz, video, innowacyjna metoda nauczania i uczenia się z wykorzystaniem platformy e-learningowej i portalu 

EDUSCIENCE z 4 programami nauczania. 

W ramach Poddziałania 3.3.4 podpisano łącznie 207 umów, z czego zrealizowano ostatecznie 204 projekty (jedna umowa 

rozwiązana w 2012 r., druga w 2013 r., trzecia w 2016 r.) na łączną kwotę podpisanych umów 1.016.525 tys. zł. 

 

 W Poddziałaniu 3.4.3 wydatki w roku 2015 wyniosły 15.334 tys. zł. i poniesiono je na projekty w konkursach: 

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli – trzy 

edycje konkursu (pierwsza ogłoszona w 2008 r., druga w 2010 r. a kolejna w 2011 r.). Celem wszystkich edycji konkursu 

było podnoszenie kwalifikacji czynnych zawodowo nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki 

zawodu poprzez organizację min. dwutygodniowych staży w przedsiębiorstwach. Nauczyciele szkoleni byli  

w przedsiębiorstwach w rzeczywistych warunkach pracy w ramach różnych branż. Staże prowadzone były w oparciu  

o specjalnie opracowany program. Niektórzy projektodawcy proponowali również w projektach dodatkowe staże odbywane 

za granicą oraz szkolenia teoretyczne, często w formie e-learningu. Dzięki stażom nauczyciele zapoznali się  

z nowoczesnymi rozwiązaniami organizacyjnymi i technicznymi w danej branży. W ramach wszystkich trzech edycji – 108 

projektów - staże odbyły łącznie 18 383 osoby. 
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Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji 

i zainteresowań zawodowych uczniów (konkurs ogłoszony przez IP2 w 2013 r.). Celem konkursu było stworzenie narzędzi 

i/lub materiałów metodycznych wspomagających pracę m. in. doradców zawodowych, opartych o obowiązujące 

uwarunkowania prawne i walory merytoryczne, wskazujących na jak największe dostosowanie ich do wymagań, jakie 

stawia społeczeństwo oparte na wiedzy oraz nowoczesna gospodarka. W 15 projektach powstało m.in. 11 złożonych 

narzędzi diagnostycznych do badania predyspozycji zawodowych uczniów oraz wiele materiałów metodycznych 

wspomagających pracę doradców zawodowych. Opracowane w projektach produkty zostały poddane analizie przez 

ekspertów z MEN i KOWEZIU.  

W ramach Poddziałania 3.4.3 podpisano łącznie 133 umowy, z czego zrealizowano ostatecznie 129 projektów (4 umowy 

rozwiązane, w tym 1 w 2011 r. i 3 w 2016 r.) na łączną kwotę podpisanych umów 219.918 tys. zł. 

 

 w Działaniu 3.5 wydatki w roku 2015 wyniosły 52.098 tys. zł. i przeznaczono na projekty w konkursie Programy 

kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli. Konkurs adresowany był do samorządów powiatowych na 

przeprowadzenie projektów, w ramach których możliwe było organizowanie wspomagania szkół i placówek oraz sieci 

współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Celem projektów powiatowych był pilotaż nowego modelu 

systemu doskonalenia i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły, co miało pozwolić na praktyczne sprawdzenie założeń 

wypracowanych w ramach projektu systemowego, realizowanego przez ORE pn. System doskonalenia nauczycieli oparty 

na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. W ramach projektów powiaty mogły uzyskać środki na 

dofinansowanie następujących działań polegających na: diagnozowaniu obszarów problemowych, prowadzeniu procesu 

doskonalenia w oparciu o wybrane przez poszczególne szkoły lub przedszkola oferty doskonalenia nauczycieli, powołaniu  

i prowadzeniu lokalnych sieci współpracy i samokształcenia w celu zapewnienia możliwości wspólnego rozwiązywania 
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problemów i wymiany doświadczeń. W ramach konkursu pilotaż był prowadzony w 6 453 placówkach, w tym w 5 553 

szkołach i w 900 przedszkolach. Wsparciem w ramach projektów objęto ponad 125 tyś. nauczycieli ze 162 powiatów.  

Podpisano łącznie 165 umów, z czego zrealizowano ostatecznie 162 projekty (3 umowy rozwiązane, w tym 1 w 2013 r. i 2 w 2014 

r.) na łączną kwotę 196.856.589,81 zł. 

 

Projekty systemowe, które były realizowane w 2015 r. to: 

 Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego projekt Instytutu Badań Edukacyjnych  

o wartości 293.614.103,46 zł. 

Kwota wydatków zrealizowanych w ramach projektu w 2015 r. wyniosła 43.824 tys. zł, w tym budżet środków europejskich – 

34.066 tys. zł, budżet państwa na współfinansowanie – 9.758 tys. zł. 

Projekt miał na celu wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie badań edukacyjnych oraz zwiększenie możliwości 

wykorzystywania wyników badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej oraz zarządzaniu oświatą. 

Stworzono zasoby informacyjne dla polityki edukacyjnej - Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych, monitorowano system 

edukacji i działalności badawczej w kraju i za granicą - powstały raporty z 10 obszarów badawczych oraz raporty roczne o stanie 

edukacji, a także rekomendacje dla polityki edukacyjnej, wzmocniono instytucjonalnie i kadrowo rozwój badań edukacyjnych 

poprzez rozwinięcie działań IBE - stworzono zaplecze instytucjonalne badań edukacyjnych oraz zwiększono obszar zasięgu  

w zakresie informacji o rezultatach projektu o szeroko rozumiane środowiska oświatowe - 3 Kongresy Polskiej Edukacji w latach 

2011, 2013 i 2015 oraz konferencje upowszechniające rezultaty projektu. 

 Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się 

przez całe życie projekt Instytutu Badań Edukacyjnych o wartości 43.020.327 zł. 

Kwota wydatków zrealizowanych w ramach projektu w 2015 r. wyniosła 4.018 tys. zł, w tym budżet środków europejskich –  

2.982 tys. zł, budżet państwa na współfinansowanie – 1.036 tys. zł. 
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Celem projektu było wypracowanie ostatecznych założeń merytorycznych i instytucjonalnych dla wdrożenia krajowego systemu 

kwalifikacji oraz ich integracja. 

Projekt był projektem badawczym z elementami wdrożeniowymi oraz promocyjnymi. Ogólnym efektem jest odniesienie 413 

kwalifikacji do Poziomów w ramach Polskich Ram Kwalifikacji. Powyższe miało na celu wypracowanie ostatecznych założeń 

merytorycznych i instytucjonalnych dla wdrożenia krajowego systemu kwalifikacji oraz ich integracja. Ponadto powstały 2 raporty: 

Raport referencyjny odniesienie polskiej ramy kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe do europejskiej ramy kwalifikacji oraz 

Raport samopotwierdzenia  krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. 

 Rozwój metody edukacyjnej wartości dodanej na potrzeby wzmocnienia ewaluacyjnej funkcji egzaminów zewnętrznych 

projekt Instytutu Badań Edukacyjnych o wartości 7.777.600 zł. 

Kwota wydatków zrealizowanych w ramach projektu w 2015 r. wyniosła 3.154 tys. zł, w tym budżet środków europejskich –  

2. 545 tys. zł, budżet państwa na współfinansowanie – 609 tys. zł. 

Głównym celem projektu była kontynuacja rozwoju edukacyjnej wartości dodanej. 

- Opublikowano 4 trzyletnie wskaźniki EWD (dla gimnazjów lata 2012-2014 i 2013-2015 oraz szkół: licea 

ogólnokształcące 2012-2014, technika 2012-2014). 

- Opracowano 10 modeli aplikacyjnych EWD dla przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych 

(gimnazja, LO, technika). 

- Stworzono jeden model EWD dla szkół podstawowych. 

- Dwukrotnie zaktualizowano kalkulator EWD dla gimnazjów, LO, techników. 

- Opracowano jedno narzędzie (kalkulator EWD) dla szkół podstawowych. 

- Zorganizowano 4 konferencje upowszechniające wyprodukowane rezultaty projektu. 

- Opracowano dwie broszury szkoleniowe, dotyczące wykorzystania metody EWD (do ewaluacji wewnętrznej  

i zewnętrznej). 
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 Budowa krajowego systemu kwalifikacji - wdrożenie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji w zakresie organizacyjno-

instytucjonalnym projekt Instytutu Badań Edukacyjnych o wartości 5.489.893,67 zł. 

Kwota wydatków zrealizowanych w ramach projektu w 2015 r. wyniosła 3.803 tys. zł, w tym budżet środków europejskich –  

3.229 tys. zł, budżet państwa na współfinansowanie – 574 tys. zł. 

Projekt o charakterze wdrożeniowym. Celem projektu było utworzenie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji w podmiocie 

przygotowanym do jego prowadzenia. Ogólnym efektem udzielonej dotacji jest utworzenie dokumentacji technicznej oraz 

oprogramowania elementów systemu informatycznego ZRK i portalu KSK. 

 Budowa krajowego systemu kwalifikacji - pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna 

dotycząca jego funkcjonowania projekt Instytutu Badań Edukacyjnych o wartości 12.494.876,92 zł. 

Kwota wydatków zrealizowanych w ramach projektu w 2015 r. wyniosła 6.223 tys. zł, w tym budżet środków europejskich –  

5. 106 tys. zł, budżet państwa na współfinansowanie – 1.117 tys. zł. 

Głównymi efektami rzeczowymi projektu były:  zweryfikowanie w ramach pilotażu 9 kwalifikacji spełniających warunki wpisania do 

Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, zakończenie 6 testowych postępowań walidacyjnych oraz opisanie 15 kwalifikacji zgodnie ze 

standardami ZRK. 

 Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo projekt Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 

o wartości 150.824.321,95 zł. 

Kwota wydatków zrealizowanych w ramach projektu w 2015 r. wyniosła 7.496 tys. zł, w tym budżet środków europejskich –  

5. 843 tys. zł, budżet państwa na współfinansowanie – 1.653 tys. zł. 

Celem projektu było zwiększenie mobilności o 12 300 osób kształcących się i szkolących zawodowo na europejskim rynku pracy 

poprzez dofinansowanie 500 projektów z list rezerwowych do końca 2015 r. Głównym efektem rzeczowym projektu było wsparcie 

14 530 osób kształcących się i szkolących zawodowo, w postaci staży i praktyk zagranicznych. 
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Ponadto ogólnym efektem udzielonej dotacji jest podniesienie przez 14 399 osób kształcących się i szkolących zawodowo swoich 

kwalifikacji i wzmocnienie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w zagranicznych stażach. 

 Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej  w ramach projektów  instytucjonalnych projekt Fundacji Rozwoju 

Systemu Edukacji o wartości 9.800.000 zł. 

Kwota wydatków zrealizowanych w ramach projektu w 2015 r. wyniosła 352 tys. zł, w tym budżet środków europejskich – 149 tys. 

zł, budżet państwa na współfinansowanie – 203 tys. zł. 

Celem projektu było zwiększenie o 1000 liczby mobilności kadry edukacyjnej poprzez dofinansowanie min. 100 projektów do 2015 

r. Ogólnym efektem udzielonej dotacji jest wsparcie 1365 przedstawicieli kadry edukacyjnej w zapewnieniu doskonalenia 

zawodowego za granicą. 

 Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej  w ramach projektów  indywidualnych projekt Fundacji Rozwoju Systemu 

Edukacji o wartości 15.840 tys. zł. 

Realizacja projektu zakończyła się w 2014 r. W roku 2015 przekazano Beneficjentowi jedynie kwotę 155,77 zł ze środków budżetu 

państwa na współfinansowanie projektów wynikająca z końcowego rozliczenia projektu.  

Celem projektu było podniesienie kompetencji 1534 nauczycieli poprzez dofinansowanie 1534 mobilności z listy rezerwowej do 

końca 2014 roku. 

 Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartym na metodzie badawczej projekt Centrum 

Nauki Kopernik o wartości 2.657.151 zł. 

Kwota wydatków zrealizowanych w ramach projektu w 2015 r. wyniosła 837 tys. zł, w tym budżet środków europejskich – 711 tys. 

zł, budżet państwa na współfinansowanie – 126 tys. zł. 

Celem projektu było podniesienie umiejętności kompetencji 1 410 nauczycieli w zakresie aktywnych metod pracy z uczniem 

opartych na metodzie badawczej oraz metodzie IBSE (Inquiry Based Science Education) poprzez opracowanie i pilotaż nowych 

sposobów doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli w okresie realizacji projektu tj. w latach 2013-2015. 
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 Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym, etap II projekt Ośrodka Rozwoju Edukacji 

o wartości 13.495.404,21 zł. 

Kwota wydatków zrealizowanych w ramach projektu w 2015 r. wyniosła 3.553 tys. zł, w tym budżet środków europejskich –  

2.552 tys. zł, budżet państwa na współfinansowanie – 1.001 tys. zł. 

Działania projektowe podjęte w I etapie wskazały na potrzebę objęcia szczegółowym wsparciem przedstawicieli jednostek 

samorządu terytorialnego reprezentujących gminy wiejskie, w celu poprawy spójności terytorialnej. W ramach II etapu projektu 

wsparciem objęto 7 529 przedstawicieli JST. 

Głównym celem projektu było wzmocnienie strategicznej roli JST w obszarze zarządzania i finansowania oświaty,  

a w szczególności opracowanie i upowszechnienie modeli planowania, zarządzania, monitorowania i finansowania szkół  

i placówek oraz podniesienie kompetencji przedstawicieli JST przez system szkoleń i dostarczenie fachowych publikacji, w tym 

zawierających przykłady dobrych praktyk. 

 Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów 

szkół/placówek projekt Ośrodka Rozwoju Edukacji o wartości 10.481.289,21 zł. 

Kwota wydatków zrealizowanych w ramach projektu w 2015 r. wyniosła 4 941 tys. zł, w tym budżet środków europejskich –  

4.147 tys. zł, budżet państwa na współfinansowanie – 794 tys. zł.  

Głównym celem projektu było wzmocnienie strategicznej roli JST w obszarze zarządzania i finansowania oświaty,  

a w szczególności opracowanie i upowszechnienie modeli planowania, zarządzania, monitorowania i finansowania szkół  

i placówek oraz podniesienie kompetencji przedstawicieli JST przez system szkoleń i dostarczenie fachowych publikacji, w tym 

zawierających przykłady dobrych praktyk. 

 System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wsparciu szkół projekt Ośrodka Rozwoju 

Edukacji o wartości 40.882.542,31 zł. 
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Kwota wydatków zrealizowanych w ramach projektu w 2015 r. wyniosła 7.658 tys. zł, w tym budżet środków europejskich –  

6.509 tys. zł, budżet państwa na współfinansowanie – 1.149 tys. zł. 

Celem projektu była poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli spójnego z rozwojem szkół i placówek oświatowych 

poprzez: opracowanie założeń nowego systemu doskonalenia nauczycieli (merytorycznych, finansowych, instytucjonalnych 

i prawnych), działania promocyjno-informacyjne oraz budowę systemu zapewniania jakości – akredytacji placówek doskonalenia 

nauczycieli. 

 Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach projekt Ośrodka Rozwoju Edukacji  

o wartości 25.222.510,10 zł. 

Kwota wydatków zrealizowanych w ramach projektu w 2015 r. wyniosła 7.535 tys. zł, w tym budżet środków europejskich –  

6.215 tys. zł, budżet państwa na współfinansowanie – 1.320 tys. zł. 

Głównym celem projektu było podniesienie i doskonalenie kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli oraz 

pracowników naukowych i studentów szkół wyższych w zakresie stosowania metod pracy z uczniem sprzyjających realizacji celów 

ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

 E-podręczniki do kształcenia ogólnego projekt Ośrodka Rozwoju Edukacji o wartości 49.332.980,45zł. 

Kwota wydatków zrealizowanych w ramach projektu w 2015 r. wyniosła 21.246 tys. zł, w tym budżet środków europejskich –  

17. 669 tys. zł, budżet państwa na współfinansowanie – 3.577 tys. zł. 

Celem projektu było poszerzenie oferty publicznych zasobów edukacyjnych o bezpłatne e-podręczniki i zasoby uzupełniające 

udostępnione na otwartym, publicznym portalu edukacyjnym, co przyczyni się do zwiększenia wykorzystania nowoczesnych 

technologii w nauczaniu (publiczne udostępnienie zasobów edukacyjnych - 18 bezpłatnych e - podręczników do 14 przedmiotów 

na platformie edukacyjnej oraz 2 650 zasobów uzupełniających). 

 Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na 1,2 i 3 etapie kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów 

defaworyzowanych etap II projekt Ośrodka Rozwoju Edukacji o wartości 3.635.312,46 zł. 
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Kwota wydatków zrealizowanych w ramach projektu w 2015 r. wyniosła 2.978 tys. zł, w tym budżet środków europejskich –  

2.531 tys. zł, budżet państwa na współfinansowanie – 447 tys. zł. 

Celem projektu było podniesienie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych. 

 Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III projekt Ośrodka 

Rozwoju Edukacji o wartości 57.730.213,57 zł. 

Kwota wydatków zrealizowanych w ramach projektu w 2015 r. wyniosła 11.445 tys. zł, w tym budżet środków europejskich –  

8.655 tys. zł, budżet państwa na współfinansowanie – 2.790 tys. zł. 

Dzięki projektowi wdrażano zmodernizowany system nadzoru pedagogicznego stanowiący wsparcie w rozwoju szkół i placówek, 

zbierano informacje o systemie oświatowym ułatwiające prowadzenie polityki edukacyjnej w Polsce. W projekcie założono, że 

badania w zakresie ewaluacji zewnętrznej będą prowadzone przynajmniej raz na pięć lat.  

Projekt składał się z czterech części: 

1) zapewnienia wysokiej jakości wykonywania zadań przez pracowników nadzoru; 

2) podniesienia jakości sprawowania nadzoru poprzez usprawnienie mechanizmów gromadzenia i przetwarzania danych 

pozyskiwanych w trakcie nadzoru; 

3) wzmocnienia kompetencji osób odpowiedzialnych za sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez sprawne 

wprowadzenie nowego modelu nadzoru pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji wewnętrznej; 

4) upowszechnienia wśród organów prowadzących szkoły i placówki wiedzy na temat możliwości wykorzystania wyników 

nadzoru pedagogicznego do budowania regionalnej polityki oświatowej. 

Wartość osiągniętych wskaźników: 

- liczba pracowników nadzoru pedagogicznego, którzy zakończyli udział w projekcie – 1 558, 

- liczba wizytatorów, którzy ukończyli szkolenia doskonalące z zakresu nadzoru pedagogicznego 3 dniowe – 2 238, 
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- liczba wizytatorów przeszkolonych w zakresie analizy wyników egzaminów zewnętrznych oraz pracowników systemu 

egzaminów zewnętrznych w zakresie ewaluacji – 1 353, 

- liczba osób z kadry kierowniczej szkół/placówek oraz członkowie rad pedagogicznych przeszkolonych w zakresie 

prowadzenia ewaluacji wewnętrznej – 21 771, 

- liczba nauczycieli wspierających szkoły w procesie wewnętrznej ewaluacji – 3 301, 

- liczba przeszkolonych pracowników systemu wsparcia w zakresie wspomagania szkoły w prowadzeniu ewaluacji 

wewnętrznej – 1 606, 

- liczba przeszkolonych pracowników organów prowadzących szkoły  i placówki – 1 733. 

 Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym projekt Ośrodka Rozwoju Edukacji o wartości 

19.622.800 zł. Projekt zakończony w 2014 r. Poniesione w 2015 r. wydatki w kwocie 31 tys. zł w tym budżet środków 

europejskich – 26 tys. zł, budżet państwa na współfinansowanie – 5 tys. zł. dotyczyły zobowiązań roku 2014. 

Celem projektu było opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym poprzez m.in. wprowadzenie 

zmian legislacyjnych, instytucjonalno-organizacyjnych, finansowych oraz metodycznych, przygotowanie instytucji i osób - 

zaangażowanych w proces rozwoju dziecka - do właściwego diagnozowania dzieci wybitnie uzdolnionych i kierunkowania 

zainteresowań uczniów, zwiększenie świadomości opinii publicznej w zakresie specjalnych potrzeb dzieci uzdolnionych. 

 Pilotaż nowych egzaminów maturalnych projekt Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wartości 77.294.002,60 zł. 

Kwota wydatków zrealizowanych w ramach projektu w 2015 r. wyniosła 7.891 tys. zł, w tym budżet środków europejskich –  

6 707 tys. zł, budżet państwa na współfinansowanie – 1.184 tys. zł. 

Głównym celem projektu było opracowanie nowej koncepcji pracy nad arkuszami, ze szczególnym uwzględnieniem egzaminu 

maturalnego z matematyki, opracowanie propozycji nowych arkuszy. 

Projekt składał się z dwóch części:  

- Opracowanie nowej koncepcji pracy nad arkuszami egzaminacyjnymi. 
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- Przeprowadzenie pilotażu egzaminu maturalnego z matematyki, filozofii i wiedzy o społeczeństwie. 

 Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe projekt Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wartości 

43.051.669,98 zł. 

Kwota wydatków zrealizowanych w ramach projektu w 2015 r. wyniosła 1.621 tys. zł, w tym budżet środków europejskich –  

1. 378 tys. zł, budżet państwa na współfinansowanie – 243 tys. zł. 

Głównym celem projektu było dostosowanie systemu zewnętrznych egzaminów zawodowych do potrzeb rynku pracy. Został on 

realizowany poprzez: 

- stworzenie jednolitego i powszechnego systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych, 

- opracowanie technologii egzaminowania w zakresie szczegółowych kwalifikacji zawodowych, powtarzanego kilkakrotnie 

w procesie kształcenia zawodowego, 

- rozbudowanie sieci ośrodków egzaminacyjnych i zwiększenie liczby egzaminatorów. 

 Budowa banków zadań II projekt Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wartości 36.681.879,50 zł. 

Kwota wydatków zrealizowanych w ramach projektu w 2015 r. wyniosła 5.894 tys. zł, w tym budżet środków europejskich –  

5. 010 tys. zł, budżet państwa na współfinansowanie – 884 tys. zł. 

Celem było stworzenie banków zadań, czyli złożonej organizacji o zasięgu krajowym przygotowującej wysokiej jakości zadania  

i testy egzaminacyjne dla egzaminów zewnętrznych zgodnych z nową podstawą programową kształcenia ogólnego (egzaminu 

gimnazjalnego od 2012 r., sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej, egzaminu maturalnego od 2015 r.) oraz egzaminów 

eksternistycznych, w tym egzaminów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach projekt Krajowego 

Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej o wartości 9.856.723,64 zł. 

Kwota wydatków zrealizowanych w ramach projektu w 2015 r. wyniosła 3.356 tys. zł, w tym budżet środków europejskich –  

2.853 tys. zł, budżet państwa na współfinansowanie – 503 tys. zł. 
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Celem projektu było wspieranie szkół i placówek oświatowych we wdrażaniu podstaw programowych kształcenia zawodowego. 

Opracowany programy i kursy wspierające szkoły i placówki oświatowe w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia 

zawodowego oraz szkolenia nauczycieli, dyrektorów szkół i wizytatorów. 

 Edukacja dla pracy etap II projekt Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej o wartości  

16.255. 923,40 zł. 

Kwota wydatków zrealizowanych w ramach projektu w 2015 r. wyniosła 12.292 tys. zł, w tym budżet środków europejskich –  

10. 448 tys. zł, budżet państwa na współfinansowanie – 1.844 tys. zł. 

Celem projektu było wsparcie 6000 placówek (gimnazja, CKU/CKP/CKZiU, PDN; Centrum Kształcenia Ustawicznego/ Centrum 

Kształcenia Praktycznego/ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Placówki Doskonalenia Nauczycieli) w realizacji 

zadań z doradztwa edukacyjno-zawodowego w kontekście idei uczenia się przez całe życie. Projekt obejmował cały kraj i wpłynął 

na podniesienie rangi doradztwa edukacyjno- zawodowego. Podniesienie rangi usług doradczych oraz rzetelna informacja 

edukacyjno-zawodowa wpłynie na łatwiejsze wejście na rynek pracy oraz ułatwi mobilność. Celem projektu było również 

przygotowanie 18 100 osób do profesjonalnego realizowania zadań z zakresu doradztwa zawodowego poprzez realizację szkoleń. 

 Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły o wartości 8.423.995,24 zł wdrażany był przez Departament 

Jakości Edukacji, a wcześniej przez Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 

Kwota wydatków zrealizowanych w ramach projektu w 2015 r. wyniosła 1.455 tys. zł, w tym budżet środków europejskich –  

1.168 tys. zł, budżet państwa na współfinansowanie – 287 tys. zł. 

Celem projektu było trwałe zorientowanie na wzajemne współdziałanie na zasadach partnerstwa, środowisk szkolnych - rodziców, 

uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów. 

Wypracowano i wdrożono w 743 szkołach programy partnerskiej współpracy ww. grup, w oparciu o ramowy standard 

partnerskiego współdziałania i współpracy uczestników procesu edukacyjnego.   



 

 

190 

Wypracowano 12 modeli współpracy rad rodziców, rad szkół oraz samorządów uczniowskich w szkołach a w celu wyposażenia 

tych grup w wiedzę i kompetencje w zakresie wykorzystywania i stosowania ramowego standardu partnerskiego współdziałania  

i współpracy w szkole, 5 802 rodziców i uczniów oraz dyrektorów i nauczycieli wzięło udział w szkoleniach a 8 351 w warsztatach 

zorganizowanych w ramach projektu. Informacje o projekcie zawarto na portalu internetowym http://szkolawspolpracy.pl/ 

 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet V  

W ramach Priorytetu V PO KL Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu 

obywatelskiego, za którego wdrażanie odpowiadało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz 

i Prognoz w MEN realizował projekt konkursowy Sprawne konsultacje społeczne w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Wartość 

projektu: 135.445,16 zł. 

W 2015 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 53 tys. zł, w tym budżet środków europejskich w kwocie 45 tys. zł, 

budżet państwa na współfinansowanie – 8 tys. zł.  

Celem projektu było stworzenie i wdrożenie reguł zapewniających sprawne konsultacje społeczne w Ministerstwie Edukacji 

Narodowej. 

Grupę docelową (ok. 50 osób) stanowili pracownicy ministerstwa bezpośrednio zaangażowani w proces konsultacji społecznych. 

W ramach projektu uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach w celu pogłębienia wiedzy oraz nabycia praktycznych umiejętności 

prowadzenia konsultacji społecznych oraz dialogu społecznego. Przeprowadzono dwa modelowe procesy konsultacji społecznych 

w praktyce, oraz powołano Zespół ds. wypracowania ogólnych zasad prowadzenia konsultacji społecznych dokumentów 

opracowywanych w MEN. 

 

 

 

http://szkolawspolpracy.pl/
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PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet X 

Wydatki w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w roku 2015 zostały 

poniesione w łącznej kwocie 1 063 tys. zł, co stanowi 64 % planu po zmianach. Wydatki realizowano w ramach działu 750 – 

Administracja publiczna (240 tys. zł.) i działu 801 – Oświata i wychowanie (823 tys. zł.). 

W ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL środki finansowe zostały przeznaczone głównie na koszty 

wdrażania zarówno Instytucji Pośredniczącej MEN (IP MEN) jak i Instytucji Pośredniczącej II w ORE (IP 2) a także na kontrole 

zewnętrzne i wewnętrzne projektów unijnych, działania informacyjno-promocyjne, koszty funkcjonowania instytucji oraz szkolenia 

pracowników obu instytucji. 

Sfinansowano również koszty organizacji spotkań z beneficjentami (przeglądy okresowe projektów, spotkania informacyjne itp.). 

Zakupiono prenumeratę prasy specjalistycznej, opłacono delegacje pracowników w związku z ich udziałem m.in. w konferencjach, 

komitetach monitorujących czy innych spotkaniach tematycznych.  

W związku z obowiązkiem kontrolowania projektów realizowanych w ramach podpisanych umów o dofinansowanie, w ramach 

Rocznego Planu Kontroli przeprowadzono zarówno kontrole projektów konkursowych (IP 2) i systemowych (IP MEN).  

W ramach Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych realizowano usługę hostingową tzw. wyszukiwarki produktów PO KL,  

w której można znaleźć opisy rezultatów/produktów, opisy projektów, publikacje, dobre praktyki i rozwiązania technologiczne 

projektów realizowanych w ramach Priorytetu III POKL. W ramach tej grupy działań wydatkowano środki na usługi modernizacji 

strony internetowej.  

Część środków w ramach Pomocy Technicznej PO KL w roku 2015 została przeznaczona na rozwój kompetencji zawodowych 

pracowników. 

Roczny Plan Szkoleń objął szkolenia krajowe a także kursy języków obcych. Pracownicy instytucji zaangażowani we wdrażanie 

PO KL korzystali w 2015 r. ze szkoleń, których tematyka była zawsze związana z zakresem ich obowiązków. Sfinansowano szereg 

specjalistycznych szkoleń odpowiadających potrzebom pracowników, w tym szkolenia przygotowujące do wdrażania PO WER.  
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Pracownicy uczestniczyli również w studiach podyplomowych związanych tematycznie z zakresem realizowanych przez nich 

zadań służbowych.  

W 2015 r. zrealizowano również ostatni etap badania ewaluacyjnego  pt. „Ewaluacja efektów działań zrealizowanych w ramach 

priorytetu III PO KL”. 

Ze środków PT PO KL sfinansowano również koszty związane z bieżącą działalnością IP MEN i IP2, przede wszystkim wydatki za 

media (dostawę wody, energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, sprzątanie itp.), zakup artykułów 

biurowych. Sfinansowano także zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług pocztowych i kurierskich IP MEN. 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2007-2013 

W 2015 r. wydatki w zakresie POPT 2007-2013 zrealizowano w łącznej kwocie 3.975 tys. zł, co stanowi 99,53% planu po 

zmianach. Wydatki poniesione w ramach POPT zrealizowano z działu 801 - Oświata i wychowanie (IP 2 ORE) i przeznaczone 

zostały łącznie na wynagrodzenia 

 wynagrodzenia dla 44,83 etatów (§ 401)             3.110 tys. zł 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)      246 tys. zł 

 pochodne od DWR i wynagrodzeń (§ 411 i § 412)               619 tys. zł 

 

Powyższe środki przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń pracowników Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ORE obejmują: 

 wynagrodzenia oraz wszystkie ich kwalifikowalne elementy w ramach POPT tj. w tym dodatki stażowe, wynagrodzenie 

chorobowe, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne (DWR),  

 pochodne po stronie pracodawcy i pracownika (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy). 
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PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020 

W 2015 r. wydatki w zakresie POPT 2014-2020 zrealizowano w łącznej kwocie 2.465 tys. zł, co stanowi 85,87% planu po 

zmianach. Wydatki poniesione w ramach POPT zrealizowano z działu 750 – Administracja publiczna (IP MEN): 

 wynagrodzenia dla 27,17 etatów (§ 402)             1.940 tys. zł 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)      151 tys. zł 

 pochodne od DWR i wynagrodzeń (§ 411 i § 412)               374 tys. zł 

Powyższe środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń pracowników Instytucji Pośredniczącej MEN (przyznany IP limit etatów 

na 2015 r. - 27,17) i obejmują: 

 wynagrodzenia oraz wszystkie ich kwalifikowalne elementy w ramach POPT tj. dodatki stażowe, dodatki służby cywilnej, 

dodatki zadaniowe, wynagrodzenie chorobowe,             

 dodatkowe wynagrodzenie roczne (DWR),  

 pochodne po stronie pracodawcy i pracownika (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy). 

 

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ – POMOC TECHNICZNA. 

Wydatki w ramach Pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w roku 2015 zostały poniesione  

w kwocie 12  tys. zł, co stanowi 3% planu po zmianach.  

W ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO WER środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie 

kosztów ogłoszeń konkursów, refundację kosztów studiów pracownika IP MEN oraz koszty instytucji związane z bieżącą 

działalnością. 

Wydatki IP w powyższym zakresie mogły być ponoszone w 2015 r. od momentu rozpoczęcia działań dot. naboru projektów  

PO WER. 
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III. REALIZACJA ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ W SFERZE  
OŚWIATY I WYCHOWANIA ORAZ EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ 

 

Zatrudnienie i wynagrodzenia w oświacie i wychowaniu oraz w edukacyjnej opiece wychowawczej 

 

Plan zatrudnienia i wynagrodzeń w działach: 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na 2015 r. 

określono dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej (Ministerstwo Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Ministerstwo Środowiska oraz w kuratoriach oświaty /budżety wojewodów/), przy czym założenia dotyczące poziomu 

zatrudnienia w zakresie etatów w ujęciu średniorocznym miały charakter informacyjny. 

 

Faktyczny poziom zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz  

w kuratoriach oświaty był niższy od założeń planu, co prezentuje poniższe zestawienie: 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan 

po zmianach  
Wykonanie  

2015 r. 
Różnica 

3 – 4 
%  

4:3 

1 2 3 4 5 6 

1. Szkoły i placówki prowadzone przez resorty  17.455 17.162 293 98,3 

2. Kuratoria oświaty  2.529 1.959 570 77,5 

3. Razem (1+2) 19.984 19.121 863 95,7 
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Łączna kwota wynagrodzeń osobowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w planie po zmianach na 2015 r. wynosiła 

1.029.116 tys. zł. Wykonanie wynagrodzeń osobowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym ukształtowało się natomiast 

na poziomie 1.027.466 tys. zł i było niższe od planowanego o 1.650 tys. zł.  

Jednocześnie należy zauważyć, że wykonanie wynagrodzeń osobowych  wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w roku 

2015 było wyższe w porównaniu do wykonania w 2014 r. o 2.520 tys. zł. 

 

Przeciętne miesięczne wykonanie wynagrodzeń pracowników szkół i placówek pozostających w obszarze objętym planowaniem 

państwowych jednostek budżetowych, obejmujące wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

ukształtowało się w 2015 r. na poziomie 4.478 zł, wobec 4.458 zł w 2014 r., tj. wyższym o 0,5 %.  

Szczegółowe dane prezentujące poziom zatrudnienia i wynagrodzeń w działach 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – 

Edukacyjna opieka wychowawcza w ramach poszczególnych części budżetu państwa zawiera Tablica 15. 

 

W odniesieniu do szkół i placówek oświatowych – prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadanie własne – 

finansowanych z dochodów samorządów terytorialnych, dominującą pozycję stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej. 

W ramach części oświatowej subwencji ogólnej nie były wyodrębnione środki na wynagrodzenia osobowe. Nie określono również 

poziomu średniorocznego zatrudnienia. Natomiast z danych wykazanych w sprawozdaniach rocznych z wykonania planów 

wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za 2015 r (Rb-28S) wynika, że na wynagrodzenia osobowe 

pracowników wydano łącznie 34.820.922 tys. zł, co stanowi 56,2 % wydatków bieżących (wraz z przedszkolami) poniesionych 

przez samorządy. 
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IV. REALIZACJA OGÓLNOKRAJOWEGO BUDŻETU W DZIALE OŚWIATA  
I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

 

1. Dochody budżetu państwa  

W dziale 801 – Oświata i wychowanie plan dochodów określony został w wysokości 14.792 tys. zł, natomiast wykonanie 

wyniosło 12.610 tys. zł (tj. 85% planu), z tego: 

 część 20 – Gospodarka – 3 tys. zł 

(z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 

w nadmiernej wysokości); 

 część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.030 tys. zł 

(z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z różnych dochodów, wpływów ze sprzedaży składników 

majątkowych, wpływów z różnych opłat, wpływów ze sprzedaży wyrobów, wpływów z usług, wpływów ze zwrotów dotacji, 

wpływów z odsetek); 

 część 30 – Oświata i wychowanie – 6.803 tys. zł 

(wpływy z różnych opłat, grzywien i kar, wpływy z różnych dochodów, odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie  

z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, najmu i dzierżawy, pozostałych odsetek); 
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 część 32 – Rolnictwo – 3.101 tys. zł 

(wpływów ze sprzedaży wyrobów, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływów z usług, 

wpływów ze sprzedaży składników majątku,  wpływów z różnych dochodów, wpływów z różnych opłat oraz pozostałych 

odsetek), 

 część 34 – Rozwój regionalny – 1 tys. zł 

(z tytułu pozostałych odsetek);  

 część 41 – Środowisko – 250 tys. zł 

(z tytułu najmu i dzierżawy oraz sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa, grzywien i innych kar pieniężnych od 

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływów z różnych dochodów, wpływów ze sprzedaży składników 

majątku, wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek);  

 część 85 – Budżety wojewodów – 1.422 tys. zł 

(wpływów z usług, z tytułu najmu i dzierżawy oraz sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływów z różnych 

opłat, wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, 

wpływów z różnych dochodów, odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych  

w nadmiernej wysokości, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pozostałych odsetek, wpływów 

z dochodów związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego, wpływów z grzywien i kar 

pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych). 

 

Niższe wykonanie planu dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie wynika z nieuzyskania pełnej kwoty dochodów 

zaplanowanych w: 
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 części 30 – Oświata i wychowanie (w ramach rozdziału 80145 – Komisje egzaminacyjne) przez okręgowe komisje 

egzaminacyjne z tytułu opłat wnoszonych przez osoby przystępujące do egzaminów eksternistycznych oraz egzaminów 

zawodowych oraz egzaminów zawodowych; 

 

 części 32 – Rolnictwo (w ramach rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe), co wynikało ze zmniejszeniem powierzchni 

uprawianych gruntów (z ok. 127 ha do ok. 49 ha) wynikającym z zaprzestania użytkowania gruntów dzierżawionych z uwagi 

na wysoką cenę dzierżawy gruntów. Ponadto na zmniejszenie dochodów miały wpływ występujące w 2015 r. niekorzystne 

warunki atmosferyczne (susza), jak również spadek cen płodów rolnych w porównaniu z latami wcześniejszymi.  

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan dochodów określony został w wysokości 981 tys. zł, natomiast wykonany  

w kwocie 1.082 tys. zł (tj. w 110% planu), z tego:  

 część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 97 tys. zł 

(z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływów z usług, wpływów z różnych 

dochodów, wpływów ze sprzedaży składników majątku, pozostałych odsetek);  

 część 30 – Oświata i wychowanie – 2 tys. zł 

(wpływów z różnych dochodów, pozostałych odsetek, odsetek od dotacji oraz płatności); 

 część 32 – Rolnictwo – 194 tys. zł 

(z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływów z usług, pozostałych odsetek); 

 część 41 – Środowisko – 35 tys. zł 

(z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów; 

pozostałych odsetek ); 
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 część 85 – Budżety wojewodów – 754 tys. zł 

(z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, wpływów 

ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,  odsetek od 

nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływów z różnych dochodów, wpływów z różnych opłat, wpływów  

z grzywien i kar pieniężnych,  pozostałych odsetek).  

2. Wydatki z budżetu państwa 

Na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej w obszarze oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej  

w ustawie budżetowej na rok 2015, wydatki budżetu państwa zaplanowane zostały w łącznej wysokości 42.248.404 tys. zł,  

w ramach  trzech działów klasyfikacji budżetowej: 

 w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 1.767.260 tys. zł, z przeznaczeniem przede wszystkim na: 

‒ funkcjonowanie szkolnictwa artystycznego,  

‒ funkcjonowanie Centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych realizujących zadania związane z systemem 

egzaminów zewnętrznych,  

‒ funkcjonowanie szkół rolniczych, 

‒ funkcjonowanie szkół leśnych, 

‒ funkcjonowanie kuratoriów oświaty, 

‒ finansowanie udziału strony polskiej w realizacji programów wspólnotowych Unii Europejskiej i opłacanie składek 

do organizacji międzynarodowych, 
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‒ funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych organizowanych dla dzieci obywateli polskich czasowo 

przebywających za granicą, 

‒ dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

‒ projekty wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

Regionalnych Programów Operacyjnych, 

‒ finansowanie i dofinansowanie inwestycji oświatowych;  

 w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę 104.192 tys. zł, z przeznaczeniem na: 

‒ pomoc materialną dla uczniów - stypendia ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, zakup podręczników dla 

uczniów i dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, 

‒ kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, 

‒ kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju, 

‒ funkcjonowanie internatów i burs szkolnych, 

‒ finansowanie i dofinansowanie inwestycji oświatowych;  

 w dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano 40.376.952 tys. zł, z przeznaczeniem na subwencjonowanie jednostek 

samorządu terytorialnego z tytułu prowadzenia szkół i placówek oświatowych. 

W toku realizacji budżetu, plan wydatków w działach 801 i 854 uległ zmianie z tytułu zwiększenia poszczególnych części 

budżetowych o środki pochodzące z rezerwy ogólnej i rezerw celowych budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, jak również z rezerw zaplanowanych w budżetach 

wojewodów o łączną kwotę 2.422.186 tys. zł,  m.in. na: 
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‒ zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego; 

‒ dotacje celowe z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na 

sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół 

podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne; 

‒ dofinansowanie zadań w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; 

‒ dofinansowanie kosztów awansu zawodowego nauczycieli (w tym: awans zawodowy nauczycieli oraz sfinansowanie prac 

komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych ds. awansu zawodowego); 

‒ stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych; 

‒ realizację zadań w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz programu „Bezpieczna +”; 

‒ dofinansowanie zadań własnych JST,  

‒ przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,  

‒ realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.  

 

Uwzględniając powyższe zwiększenia, plan wydatków na 2015 r. w dziale 801 oraz 854 ukształtował się ostatecznie na poziomie 

4.293.637 tys. zł, z tego: 

 dział 801 – Oświata i wychowanie - 3.730.824 tys. zł 

‒ wydatki bieżące – 3.582.312 tys. zł, 

‒ wydatki majątkowe – 65.561 tys. zł. 

‒ współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 82.951 tys. zł 

 dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 562.813 tys. zł. 

‒ wydatki bieżące – 553.285 tys. zł, 

‒ wydatki majątkowe – 9.528 tys. zł. 
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Wydatki na koniec 2015 r. w dziale 801 i 854 zrealizowane zostały w wysokości 4.204.989 tys. zł (tj. w 97,9% planu), z tego: 

 dział 801 – Oświata i wychowanie - 3.685.566 tys. zł, 

‒ wydatki bieżące –  3.543.256 tys. zł, 

‒ wydatki majątkowe – 64.831 tys. zł. 

‒ współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 77.479 tys. zł 

 dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 519.424 tys. zł. 

‒ wydatki bieżące –  509.903 tys. zł, 

‒ wydatki majątkowe –  9.521 tys. zł. 

Znaczna część powyższych środków przeznaczona została na dotacje celowe udzielone przez wojewodów i ministrów jednostkom 

samorządu terytorialnego na finansowanie zadań oświatowych. Dotacje te stanowiły łącznie kwotę 2.239.349 tys. zł  

(z wyłączeniem dotacji na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej), i przeznaczone zostały na: zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej, zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 

zadania własne JST, zadania bieżące dofinansowane w ramach programów rządowych, inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.  

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w 2015 r. z budżetu państwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz 

edukacyjnej opieki wychowawczej w 2015 r. (z wyłączeniem środków przeznaczonych na projekty finansowane z udziałem 

środków Unii Europejskiej) przypada na: 
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w tys. zł 

Lp. Wyszczególnienie Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne Razem 

% 

udział 

wydatków 

1 2 3 4 5 6 

I. Wydatki realizowane bezpośrednio przez dysponentów środków budżetu państwa (dz. 801, 854) 

1. Budżet Ministerstwa Edukacji Narodowej 368.113 2.240 370.353 19,6% 

2. Budżety innych resortów 1.249.404 48.864 1.298.268 68,8% 

3. Budżety wojewodów  217.917 1.625 219.542 11,6% 

4. Razem  1.835.434 52.729 1.888.163 100,0% 

II. Dotacje celowe udzielone jednostkom samorządu terytorialnego przez dysponentów środków budżetu państwa (dz. 801, 854) 

1. Budżet Ministerstwa Edukacji Narodowej 1.205 - 1.205 0,1% 

2. Budżety innych resortów 295 182 477 0,0% 

3. Budżety wojewodów  2.216.226 21.441 2.237.667 99,9% 

4. Razem  2.217.726 21.623 2.239.349 100,0% 

III. Ogółem wydatki i dotacje (dz. 801, 854) 

1. Budżet Ministerstwa Edukacji Narodowej 369.318 2.240 371.558 9,0% 

2. Budżety innych resortów  1.249.699 49.046 1.298.745 31,5% 

3. Budżety wojewodów  2.434.143 23.066 2.457.209 59,5% 

4. Razem  4.053.160 74.352 4.127.512 100,0% 

IV. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dz. 758) 

1. Gminy 18.992.665 - 18.992.665 47,0% 

2. Miasta na prawach powiatu (cz. gminna i powiatowa) 12.916.828 - 12.916.828 32,0% 

3. Powiaty 7.793.482 - 7.793.482 19,3% 

4. Województwa samorządowe 673.960 - 673.960 1,7% 

5. Razem  40.376.935 - 40.376.935 100,0% 

V. Ogółem wydatki z budżetu państwa (dz. 801 + dz. 854 + dz. 758) 

 III + IV 44.430.095 74.352 44.504.447 x 
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Kierunki wydatkowania środków budżetowych przez poszczególnych dysponentów budżetu państwa, w układzie według 

poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia tablica 19/IV ujęta w części tabelarycznej niniejszej Informacji.  

3. Wydatki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

W roku 2015 jednostki samorządu terytorialnego wydatkowały ze swoich budżetów na realizację zadań oświatowych środki 

w łącznej wysokości 64.306.035 tys. zł, bilansując poniesione w omawianym zakresie wydatki dochodami z: 

 

 części oświatowej subwencji ogólnej                 -    40.376.935 tys. zł  (62,8%), 

 dotacji celowych na zadania bieżące                 -      2.518.456 tys. zł    (3,9%), 

 dotacji celowych na zadania majątkowe            -         324.759 tys. zł    (0,4%), 

 innych źródeł                                                          -     21.085.884 tys. zł  (32,9%). 

 

 

Część oświatowa subwencji ogólnej 

Finansowanie w 2015 r. zadań oświatowych (szkolnych i pozaszkolnych) prowadzonych przez samorządy jako zadań własnych 

odbywało się z dochodów jednostek samorządu terytorialnego, których ważnym źródłem była część oświatowa subwencji ogólnej. 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r.  poz. 198 z późn. 

zm.)  wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa 

budżetowa (art. 27). Kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich gmin, powiatów i województw 

samorządowych ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie 
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budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych (art. 28 

ust. 1).  

 

W ustawie budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U z 2015 r. poz. 153), w części 82 „Subwencje ogólne dla 

jednostek samorządu terytorialnego”, w dziale 758 „Różne rozliczenia”, w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano łączną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 40.376.952 tys. 

zł, tj. wyższą o 2,22 % w porównaniu do części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2014 (39.499.597 tys. zł). 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy 

budżetowej na rok 2015 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej 

subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2014), skorygowanej o kwotę innych 

wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione 

skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz skutki zmiany w liczbie etatów nauczycieli (w tym związane  

z objęciem obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnich, tj. ok. pół rocznika od 1 września 2014 r. i prawie cały rocznik od 1 września 

2015 r.).  

 

Wyliczeń kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na 2015 r. dokonano 

na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz. U. z 2014 poz. 1977). Finansowy standard 

A podziału subwencji w 2015 wyniósł 5.258,68 zł. W stosunku do roku 2014 (5.243,31 zł) wzrósł on o 15 zł, tj. o. 0,3%.  

 

Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębniono – zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego - 0,4% na rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej. Kwotę subwencji pozostałą po odliczeniu 
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rezerwy (zgodnie z przepisem art. 28 ust. 6 ww. ustawy) rozdzielono między gminy, powiaty i województwa samorządowe, 

w oparciu o sposób podziału ustalony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – z uwzględnieniem 

w szczególności typów i rodzajów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopni 

awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w tych szkołach i placówkach. 

Po odliczeniu 0,4 % rezerwy 161.508 tys. zł, pozostałą kwotę w wysokości 40.215.444 tys. zł podzielono algorytmem pomiędzy 

poszczególne typy jednostek samorządu terytorialnego. W wyniku podziału algorytmem kwoty części oświatowej subwencji 

ogólnej na 2015 r. wyniosły:  

 

 dla gmin       - 18.892.877  tys. zł  (47,0%), 

 dla powiatów       -   7.771.192  tys. zł  (19,3%), 

 dla miast na prawach powiatu (cz. gminna)  -   6.291.199  tys. zł  (15,6%), 

 dla miast na prawach powiatu (cz. powiatowa) -   6.590.695  tys. zł  (16,4%), 

 dla województw samorządowych    -      669.481  tys. zł    (1,7%). 

 

Wydzielona z kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. 0,4 % rezerwa tej części subwencji wynosiła 161.508 tys. zł.  

W trakcie roku budżetowego rezerwa uległa zwiększeniu do łącznej wysokości 181.273 tys. zł, tj. o kwotę 19.765 tys. zł  

w wyniku zmniejszeń części oświatowej subwencji ogólnej 85 jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu korekty błędów 

statystycznych. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zmniejszył z powyższego tytułu kwoty części oświatowej 

subwencji ogólnej:  

 60 gminom o kwotę 5.678 tys. zł, 

 14 powiatom o kwotę 2.735 tys. zł, 
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 11 miastom na prawach powiatu o kwotę 11.352 tys. zł. 

 

W ogólnej kwocie zmniejszeń nie została ujęta kwota 17 tys. zł, stanowiąca nienależnie naliczoną kwotę części oświatowej 

subwencji ogólnej na rok 2015 dla Miasta i Gminy Bodzentyn. Jednostka samorządu terytorialnego dokonała wpłaty na rachunek 

Ministerstwa Finansów w ww. kwocie w dniu 31 grudnia 2015 r. 

 

Podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej między jednostki samorządu terytorialnego był dokonywany zgodnie  

z „Kryteriami podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015” – przy współudziale Zespołu ds. Edukacji, 

Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W ramach podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej, Minister Finansów – na wniosek ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – rozdysponował 

dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego środki w wysokości 181.273 tys. zł na następujące tytuły: 

 dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych 

w związku ze zwiększeniem łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach prowadzonych (dotowanych) 

przez jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej 

subwencji ogólnej na rok 2015 – 30.344 tys. zł (16,7 %), 

 dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w obiektach szkół i placówek oświatowych wywołanych zdarzeniami 

losowymi – 15.567 tys. zł (8,6 %), 

 dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także 

nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela – 47.950 tys. zł (26,5%), 

 dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych 

obiektach szkół i placówek oświatowych – 9.278 tys. zł (5,1%), 
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 dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia – 6.231 tys. zł 

(3,4%), 

 dofinansowanie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych prowadzonych/dotowanych przez gminy – 20.053 tys. zł 

(11,1%),  

 dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – 28.405 tys. zł (15,7%), 

 dofinansowanie wyposażenia podstawowych ogólnodostępnych, prowadzących edukację włączającą – 22.973 tys. zł (12,7%), 

 dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze, nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 

2015 – 472 tys. zł (0,3%), 

 

Po zmianach, w trakcie realizacji budżetu, subwencja oświatowa na koniec 2015 r. dla poszczególnych typów jednostek 

samorządu terytorialnego ukształtowała się na poziomie 40.376.935 tys. zł, z tego: 

 dla gmin       - 18.992.665 tys. zł  (47,0 %), 

 dla powiatów      -   7.793.482 tys. zł  (19,3 %), 

 dla miast na prawach powiatu (cz. gminna)  -   6.314.554 tys. zł  (15,6 %), 

 dla miast na prawach powiatu (cz. powiatowa) -   6.602.274 tys. zł  (16,4 %), 

 dla województw samorządowych    -      673.960 tys. zł    (1,7 %). 

 

Wydatki z budżetów gmin  

W roku 2015 gminy wydatkowały ze swoich budżetów na realizację zadań oświatowych środki w łącznej wysokości 

32.559.521 tys. zł. 
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Na realizację zadań oświatowych w 2015 r. na rachunki gmin przekazano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 

18.992.665 tys. zł.  

Samorządy gminne realizowały w 2015 r. m. in. następujące zadania: 

 prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego (przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

innych form wychowania przedszkolnego) oraz dowożenie uczniów do szkół i placówek; są to zadania własne gmin, 

finansowane głównie w oparciu o dochody własne, 

 prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych, 

 prowadzenie publicznych szkół podstawowych, 

 prowadzenie publicznych gimnazjów, 

 prowadzenie inwestycji oświatowych. 

 

Wydatki z budżetów miast na prawach powiatów  

W roku 2015 miasta na prawach powiatu wydatkowały ze swoich budżetów na realizację zadań oświatowych środki w łącznej 

wysokości 22.087.647 tys. zł. 

Na realizację zadań oświatowych w 2015 r. na rachunki miast na prawach powiatów przekazano część oświatową subwencji 

ogólnej w kwocie 12.916.828 tys. zł. 

Samorządy te realizowały w 2015 r. m. in. następujące zadania: 

 prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego (przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 

innych form wychowania przedszkolnego) oraz dowożenie uczniów do szkół i placówek; są to zadania własne miast na 

prawach powiatu, finansowane głównie w oparciu o dochody własne, 

 prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych, 
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 prowadzenie publicznych szkół podstawowych, 

 prowadzenie publicznych gimnazjów, 

 prowadzenie publicznych szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących i zawodowych wraz z internatami, 

 prowadzenie szkół specjalnych ogólnokształcących (w tym podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych) 

i zawodowych, 

 prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 

 prowadzenie burs, 

 prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych poradni specjalistycznych, których zadaniem jest udzielanie 

uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, 

 prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego wraz z internatami, 

 prowadzenie młodzieżowych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, pałaców młodzieży, 

 organizowanie kolonii, obozów i dziecińców wiejskich, 

 prowadzenie domów wczasów dziecięcych, 

 prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych, 

 prowadzenie inwestycji oświatowych. 

 

Wydatki z budżetów powiatów (ziemskich) 

W roku 2015 powiaty (ziemskie) wydatkowały ze swoich budżetów na realizację zadań oświatowych środki w łącznej wysokości 

8.764.836 tys. zł. 



 

 

211 

Na realizację zadań oświatowych w 2015 r. na rachunki powiatów przekazano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 

7.793.482 tys. zł. 

Powiaty ziemskie realizowały w 2015 r. m. in. następujące zadania: 

 prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących i zawodowych wraz z internatami, 

 prowadzenie szkół specjalnych ogólnokształcących (w tym szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych) 

i zawodowych, 

 prowadzenie burs, 

 prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 

 prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych poradni specjalistycznych, których zadaniem jest udzielanie 

uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, 

 prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego wraz z internatami, 

 prowadzenie młodzieżowych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury,  

 prowadzenie domów wczasów dziecięcych, 

 prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych, 

 prowadzenie inwestycji oświatowych. 

 

Wydatki z budżetów samorządów województw  

W 2015 r. województwa samorządowe wydatkowały ze swoich budżetów na realizację zadań oświatowych środki w łącznej 

wysokości 894.031 tys. zł.  
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Na realizację zadań oświatowych w 2015 r. na rachunki województw samorządowych przekazano część oświatową subwencji 

ogólnej w kwocie 673.960 tys. zł.  

Samorządy województw realizowały w 2015 r. m. in. następujące zadania oświatowe: 

 prowadzenie publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych o zasięgu regionalnym wraz z internatami, 

 prowadzenie kolegiów nauczycielskich oraz nauczycielskich kolegiów języków obcych (wraz z internatami), 

 prowadzenie placówek doskonalenia nauczycieli, 

 prowadzenie bibliotek pedagogicznych wraz z filiami, 

 prowadzenie inwestycji oświatowych. 

Jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli dotowały również szkoły i placówki publiczne oraz niepubliczne 

prowadzone przez osoby prawne oraz przez osoby fizyczne. 

Szczegółowe informacje o wydatkach z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w podziale na rozdziały klasyfikacji 

budżetowej przedstawiają tablice 20, 21, 22, 23 i 24. 
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4. Wydatki budżetu środków europejskich 

 
W ustawie budżetowej na rok 2015 wydatki budżetu środków europejskich zostały zaplanowane w kwocie 249.419 tys. zł, tylko 

w dziale 801 – Oświata i wychowanie.   

Plan po zmianach wydatków budżetu środków europejskich w 2015 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2015 r. ukształtował 

się na poziomie 419.852 tys. zł, z tego:  

 wydatki bieżące – 397.421 tys. zł,  

 wydatki majątkowe – 22.431 tys. zł. 

Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich wyniosło 395.450 tys. zł (tj. 94,2% planu), z tego: 

  wydatki bieżące 380.967 tys. zł,  

 wydatki majątkowe – 14.483 tys. zł.  

 

Powyższe wydatki realizowane były w ramach sześciu części budżetu państwa: 

1) w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan wydatków w wysokości 19.238 tys. zł wykonany został  

w 78,4%, tj. w kwocie 15.075 tys. zł, z tego: 

 wydatki bieżące 834 tys. zł,  
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 wydatki majątkowe – 14.241 tys. zł. 

Środki przeznaczone zostały na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (14.241 

tys. zł), w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (481 tys. zł) oraz w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (353 tys. zł).    

2) w części 30 – Oświata i wychowanie, plan wydatków w wysokości 222.376 tys. zł zrealizowany został w 94,1%, tj. w kwocie 

209.339 tys. zł, z tego: 

  wydatki bieżące 209.216 tys. zł,  

 wydatki majątkowe – 123 tys. zł. 

Powyższe wydatki dotyczyły projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (szczegółowy opis 

ujęty został w części Informacji pn. Fundusze strukturalne). 

3) w części 32 – Rolnictwo, plan wydatków w wysokości 9.151 tys. zł wykonany został w 21,3%, tj. w kwocie 1.950 tys. zł,  

z tego:   

 wydatki bieżące 1.831 tys. zł,  

 wydatki majątkowe – 119 tys. zł. 

Środki przeznaczone zostały na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (1.668 tys. zł), 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (163 tys. zł) oraz w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (119 

tys. zł) 
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4) w części 34 – Rozwój regionalny, plan wydatków w wysokości 163.954 tys. zł wykonany został w 100,0%. 

Powyższe środki przeznaczono na dotacje celowe związane z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. 

5) w części 41 – Środowisko, plan wydatków w wysokości 668 tys. zł wykonany został w 100,0%. 

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

(440 tys. zł) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (228 tys. zł). 

6) w części 85 – Budżety wojewodów, plan wydatków w wysokości 4.465 tys. zł wykonany został w 99,9%, tj. w kwocie 4.464 

tys. zł. 

Powyższe wydatki dotyczyły realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Województwo 

śląskie (część 85/24) – 3.607 tys. zł oraz przez Województwo wielkopolskie (część 85/30) – 857 tys. zł.   
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5. Łączne wydatki z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 

budżetu środków europejskich 

Na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2015 r. z budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz budżetu środków europejskich poniesiono łącznie następujące wydatki: 

 

                      w tys. zł 

Lp. Wyszczególnienie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Razem  Udział % 

wydatków 

1 2 3 4 5 6 

1. Budżet państwa  44.503.879 78.046 44.581.925 66,9% 

2. Budżet środków 

europejskich 
380.967 14.483 395.450 0,6% 

3. Budżety JST 19.312.053 2.377.698 21.689.751 32,5% 

Ogółem 64.196.899 2.470.227 66.667.126 100,0% 
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V. REALIZACJA OGÓLNOKRAJOWEGO BUDŻETU  INWESTYCYJNEGO ORAZ  
UZYSKANE EFEKTY RZECZOWE W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE 

ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

 

1. Dział 801 „Oświata i wychowanie” 

Poziom wydatków inwestycyjnych w budżecie państwa określonych w ustawie budżetowej na 2015 r. w dziale 801 wynosił 

35.793 tys. zł (z wyłączeniem współfinansowania projektów z udziałem środków Unii Europejskiej). 

Plan po zmianach wydatków inwestycyjnych w ramach budżetów wojewodów (część 85) oraz budżetów ministrów: Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego (część 24), Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 32), Środowiska (część 41), Administracji (część 43)  

i Edukacji Narodowej (część 30) ukształtował się łącznie na poziomie 65.561 tys. zł.  

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 64.831 tys. zł, tj. w 98,9% planu (z wyłączeniem środków przeznaczonych na 

współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej). 

 

Wydatki majątkowe realizowane z budżetów resortów 

W ustawie budżetowej na rok 2015, w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, wydatki majątkowe zaplanowano w budżetach 

pięciu ministerstw w łącznej wysokości 35.483 tys. zł. 

Plan po zmianach na koniec 2015 r. wyniósł 45.836 tys. zł, a zrealizowany został w wysokości 45.628 tys. zł, tj. w 99,5%.  
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1. Plan wydatków majątkowych w część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ustalony został w wysokości 26.168 tys. 

zł, a wykonany w 99,6% tj. w kwocie 26.064 tys. zł. 

Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie inwestycji służących realizacji zadań w zakresie:  

 szkół artystycznych     25.520 tys. zł, 

 jednostek pomocniczych szkolnictwa         60 tys. zł, 

 dokształcania i doskonalenia nauczycieli         38 tys. zł, 

 pozostałej działalności          446 tys. zł. 

  

W ramach powyższych środków sfinansowano ponad 35 zadań inwestycyjnych, np. zakup nieruchomości dla szkół muzycznych; 

rozbudowę i przebudowę budynków szkół oraz remonty szkół. 

Ponadto, zrealizowano 9 zakupów inwestycyjnych (m.in. zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, maszyn technicznych, 

sprzętu wielofunkcyjnego oraz środków transportu).   

   

2. Plan wydatków majątkowych w części 30 -  Oświata i wychowanie, ustalony został w wysokości 2.270 tys. zł, a wykonany  

w 98,7%, tj. w wysokości 2.240 tys. zł. 

 Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie inwestycji służących realizacji zadań w zakresie: 

 szkolnictwa polskiego za granicą     77 tys. zł, 

 jednostek pomocniczych szkolnictwa  470 tys. zł, 

 komisji egzaminacyjnych            1.335 tys. zł, 

 dokształcania i doskonalenia nauczycieli 358 tys. zł. 
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Powyższe środki zostały przeznaczone na 3 inwestycje polegające na budownictwie (adaptację budynku na siedzibę 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży; wykonanie robót budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej  

i oświetlenia w budynku Ośrodka Rozwoju Edukacji; renowację drewnianej klatki schodowej oraz podłóg w salach 

szkoleniowych Ośrodka Rozwoju Edukacji) oraz 47 zakupów inwestycyjnych (m.in.: zakup sprzętu informatycznego  

i komputerowego; zakup oprogramowania i licencji komputerowych; urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek; zakup gilotyn do 

ciecia papieru na potrzeby systemu egzaminów zewnętrznych; zakup środka transportu). 

 

3. Plan wydatków majątkowych w części 32 – Rolnictwo, ustalony został w wysokości 8.961 tys. zł, a wykonany w wysokości 

8.943 tys. zł  tj. w 99,8%. 

Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie inwestycji służących realizacji zadań w zakresie szkół zawodowych. 

Kwotę 6.859 tys. zł przeznaczono na zadania polegające na budownictwie inwestycyjnym, natomiast 2.083 tys. zł na zakupy 

inwestycyjne.    

 

4. Plan wydatków majątkowych w części 41 – Środowisko, ustalony został w wysokości 8.207 tys. zł, a zrealizowany w kwocie 

8.198 tys. zł, tj. w 99,9%. 

 Wydatki przeznaczono na dofinansowanie inwestycji służących realizacji zadań w zakresie: 

 

 szkół zawodowych     8.058 tys. zł, 

 stołówek szkolnych i przedszkolnych       35 tys. zł, 
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 pozostałej działalności      106 tys. zł.   

W ramach powyższych środków sfinansowano zadania związane z budownictwem (na termomodernizację i modernizację 

budynków szkół leśnych oraz modernizację monitoringu wizyjnego) oraz zakupy inwestycyjne (zakup monitoringu wizyjnego, 

zakup infrastruktury sieciowej i serwerowej, ciągnika z osprzętem, urządzenia wielofunkcyjnego, szaf chłodniczej i kotłów 

gazowych). 

 

5. Plan wydatków majątkowych w części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, ustalony został  

w wysokości 230 tys. zł, a zrealizowany w kwocie 182 tys. zł, tj. w 19,1%. 

 Powyższe środki przeznaczono na dotację celową na zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu Zespołu Szkół  

z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. 

 

Wydatki majątkowe realizowane z budżetów wojewodów 

 

Poziom wydatków majątkowych w budżetach wojewodów (część 85) w dziale 801 – Oświata i wychowanie określony został  

w ustawie budżetowej na rok 2015 w wysokości 310 tys. zł.  

W trakcie realizacji budżetu, plan wydatków uległ zwiększeniu do wysokości 19.725 tys. zł, a zrealizowany został w kwocie 19.203 

tys. zł, tj. w 97,4%.  

Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie inwestycji służących realizacji zadań w zakresie:  

 szkół podstawowych  6.859 tys. zł,  
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 szkół podstawowych specjalnych 41 tys. zł, 

 przedszkoli 55 tys. zł, 

 gimnazjów 593 tys. zł, 

 gimnazjów specjalnych 15 tys. zł, 

 liceów ogólnokształcących 402 tys. zł, 

 szkół zawodowych 2.903 tys. zł, 

 kuratoriów oświaty 1.625 tys. zł, 

 wspomagania stosowania specjalnej organizacji nauki i metod  

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,  

liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach  

zawodowych oraz szkołach artystycznych 4 tys. zł 

 usuwania skutków klęsk żywiołowych 6.706 tys. zł. 

 

Wydatki w wysokości 17.579 tys. zł przeznaczone zostały na dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne dla gmin i powiatów.  

Największą kwotę wydatkowano:  

 w części 85/06 – Województwo lubelskie (6.589 tys. zł) na dofinansowanie budowy szkoły w Kazimierzu Dolnym;  
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 w części 85/10 – Województwo łódzkie (3.492 tys. zł) na dotację dla Gminy Brójce na zadanie pn. „Dobudowa sal 

lekcyjnych i przedszkola dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowcu wraz z niezbędną infrastrukturą”; 

 w części 85/24 – Województwo śląskie (3.092 tys. zł), z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyłączeniem 

do sieci Internet oraz na dofinansowanie inwestycji pn. "Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej  

nr 4 przy ul. Kościuszki 19 w Jastrzębiu-Zdroju". 

Na wydatki inwestycyjne polegające na budownictwie przeznaczono kwotę 988 tys. zł, w ramach której sfinansowano m.in.:  

 w części 85/02 – Województwo dolnośląskie - zadanie polegające na przebudowie budynku oddziału Kuratorium Oświaty  

w Jeleniej Górze (517 tys. zł);  

 w części 85/22 – Województwo pomorskie – zadanie pn. „Adaptacja parteru w budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 24” oraz 

zakup pierwszego wyposażenia do adaptowanych pomieszczeń (265 tys. zł);  

 w części 85/20 – Województwo podlaskie - wykonanie przez Kuratorium Oświaty robót budowlanych polegających na 

przystosowaniu poddasza gospodarczego do potrzeb przechowywania dokumentów archiwalnych oraz zakup regałów na 

dokumenty do archiwum (156 tys. zł). 

Ponadto, kwotę 637 tys. zł wydatkowano na zakupy inwestycyjne (m.in. zakup sprzętu informatycznego i komputerowego, oraz 

oprogramowania) realizowane przez poszczególne kuratoria oświaty. 
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Wydatki majątkowe z budżetów jednostek samorządów terytorialnych 

 

W programie realizacji inwestycji oświatowych samorządy terytorialne wszystkich szczebli zaangażowały środki w łącznej 

wysokości 2.288.107 tys. zł, z tego: 

 gminy  1.301.805 tys. zł,  

 miasta na prawach powiatu  793.806 tys. zł, 

 powiaty  170.763 tys. zł, 

 województwa samorządowe 21.733 tys. zł. 
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2. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 

Poziom wydatków inwestycyjnych w ustawie budżetowej na 2015 r. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza określony 

został w wysokości 3.454 tys. zł (z wyłączeniem finansowania projektów współfinansowanych z udziałem środków Unii 

Europejskiej).  

Plan po zmianach wydatków inwestycyjnych w ramach budżetów wojewodów oraz ministrów (Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska) ukształtował się na poziomie 9.528 tys. zł i został zrealizowany w wysokości 9.522 tys. 

zł, tj. w 99,9% planu. 

 

Wydatki majątkowe realizowane z budżetów resortów  

 

1. W ustawie budżetowej na 2015 r. wydatki majątkowe w część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane 

zostały w kwocie 1.600 tys. zł.  

W trakcie realizacji budżetu, plan wydatków nie uległ zmianie i wykonany został w 100%.   

Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie inwestycji służących realizacji zadań w zakresie internatów i burs 

szkolnych. 

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano realizację zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych –  

1.000 tys. zł (sfinansowano 3 zadania: odtworzenie dachu dwuspadowego wraz z urządzeniami budowlanymi; modernizacja 

 i dostosowanie pomieszczeń internatu do wymogów bhp i p.poż.; adaptacja zabytkowej willi na pomieszczenia mieszkalne dla 
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uczniów) oraz 600 tys. zł na dofinansowanie ponad 8 zadań inwestycyjnych (np.: zakup wyposażenia na potrzeby bursy; 

zakup maszyny czyszczącej podłogi dla internatu; zakup samochodów dostawczych do burs i internatów; zakup wyposażenia 

do kuchni dla burs).  

2. W ustawie budżetowej na 2015 r. wydatki majątkowe w części 32 – Rolnictwo zostały zaplanowane w wysokości  

1.801 tys. zł.  

W trakcie realizacji budżetu, plan uległ zwiększeniu do kwoty 4.001 tys. zł i wykonany został na poziomie 3.997 tys. zł, tj. 

 99,9%.   

 Powyższe środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie internatów i burs szkolnych. 

3. Wydatki majątkowe w cz. 41 – Środowisko, ustalone zostały w ustawie budżetowej na 2015 r. w wysokości 53 tys. zł.  

W trakcie realizacji plan uległ zwiększeniu do kwoty 62 tys. zł i wykonany został w 100%. 

Środki te przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie internatów i burs szkolnych na zakup sprzętu kuchennego 

oraz wyposażenia internatów. 

   

Wydatki majątkowe realizowane z budżetów wojewodów 

 

W ustawie budżetowej na 2015 r. w części 85 – Budżety wojewodów nie planowano wydatków majątkowych w dziale 854. 

W trakcie roku, plan został zwiększony do wysokości 3.865 tys. zł i zrealizowany w kwocie 3.863 tys. zł, tj. w 99,9%. 

 

Środki przeznaczono na dofinansowanie inwestycji służących realizacji zadań w zakresie:  
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 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych  36 tys. zł,  

 ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 3.312 tys. zł, 

 usuwania klęsk żywiołowych 475 tys. zł, 

 pozostałej działalności 40 tys. zł. 

 

Powyższe wydatki poniesione zostały w ramach części 85/24 – Województwo śląskie (3.388 tys. zł) na dotacje celowe z budżetu 

państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla gmin i powiatów (na realizację przez gminę Gliwice zadania związanego  

z prowadzeniem świetlicy środowiskowej dla dzieci romskich i polskich z terenu osiedla Zatorze w ramach Programu integracji 

społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 – 40 tys. zł; na dotację dla powiatów w związku z realizacją zadania 

związanego z przyłączeniem do sieci w celu korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu – 36 tys. zł; na realizację 

zadania związanego z budową nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej 

Interwencji w Żorach  3.312 tys. zł) oraz w części 85/02 – Województwo dolnośląskie (475 tys. zł) na dotację celową z budżetu 

państwa dla powiatu Jaworskiego na przebudowę obiektu internatu przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie. 
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Wydatki majątkowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

W programie realizacji inwestycji w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich 

szczebli zaangażowały środki w wysokości 111.213 tys. zł, z tego: 

 gminy  7.902 tys. zł, 

 miasta  na prawach powiatu  50.570 tys. zł, 

 powiaty 45.152 tys. zł, 

 województwa samorządowe 7.589 tys. zł. 
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VI. REALIZACJA BUDŻETU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ 

 

1. Dochody budżetu państwa   

Plan dochodów budżetowych w ustawie budżetowej na rok 2015 w części 30 – Oświata i wychowanie, określony został  

w wysokości 8.693 tys. zł.  

Dochody budżetowe w 2015 r. zrealizowano w łącznej kwocie 6.933 tys. zł, z tego: 

 w dziale 750 – Administracja publiczna, dochody zaplanowano w kwocie 218 tys. zł, a zrealizowano w wysokości 128 

tys. zł, (tj. w 58,7 %).  

Całość dochodów uzyskano w rozdziale 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, w tym z:  

‒ wpływów z różnych dochodów (§970) - 72 tys. zł;  

‒ najmu i dzierżawy (§0750) - 52 tys. zł;  

‒ grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580) - 2 tys. zł;  

‒ wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) - 2 tys. zł.  

Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu w tym dziale, wynikało z braku uzyskania zaplanowanych dochodów w §0580 

oraz §0750. 

 w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zaplanowano dochody w wysokości 8.474 tys. zł, a zrealizowano w wysokości 

6.803 tys. zł (tj. 80 % planu). Uzyskane dochody pochodziły z następujących tytułów:  
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‒ wpływy z różnych opłat (§0690) - 3.081 tys. zł; 

‒ grzywien i kar (§0580; §0589) - 2.473 tys. zł;  

‒ wpływy z różnych dochodów (§0970; §0979) - 716 tys. zł; 

‒  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0909) - 

401 tys. zł; 

‒ najmu i dzierżawy (§0750) - 76 tys. zł; 

‒ pozostałych odsetek (§0920; §0929) - 56 tys. zł.  

Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu w tym dziale, wynikało przede wszystkim z uzyskania przez okręgowe komisje 

egzaminacyjne mniejszych opłat wnoszonych przez osoby przystępujące do egzaminów eksternistycznych oraz egzaminów 

zawodowych.  

 w dziale 854 – Oświata i wychowanie, zaplanowano dochody w wysokości 1 tys. zł, natomiast zrealizowano w wysokości 

2 tys. zł, głównie z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970). 

Wykonanie dochodów budżetowych w części 30 – Oświata i wychowanie w roku 2015 (6.933 tys. zł), w porównaniu do wykonania 

w roku 2014 (8.176 tys. zł), było niższe o 1.243 tys. zł, tj. o 15,2%. 
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2. Wydatki budżetu państwa 

Zmiany w planie wydatków części 30 – Oświata i wychowanie 

W ustawie budżetowej na rok 2015, wydatki w części 30 – Oświata i wychowanie, zaplanowano w kwocie 433.098 tys. zł, z tego: 

 wydatki bieżące – 384.193 tys. zł; 

 wydatki majątkowe – 2.349 tys. zł; 

 współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 46.556 tys. zł. 

W toku wykonywania budżetu, plan wydatków uległ zmianie w wyniku: 

 zwiększeń z rezerw celowych i rezerwy ogólnej budżetu państwa w łącznej kwocie 65.399 tys. zł (opisanych 

szczegółowo w poszczególnych działach), z tego:  

‒ w dziale 750 – Administracja publiczna - 60 tys. zł; 

‒ w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 52.736 tys. zł; 

‒ w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 983 tys. zł; 

‒ w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 11.620 tys. zł. 

 przeniesień dokonanych na podstawie art. 171 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 194 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, późn. zm.). 

Plan po zmianach, z uwzględnieniem powyższych zwiększeń oraz dokonanych zmian między wydatkami bieżącymi  

a majątkowymi, wyniósł w części 30 – Oświata i wychowanie 498.497 tys. zł, z tego: 

 wydatki bieżące – 428.809 tys. zł; 
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 wydatki majątkowe – 3.360 tys. zł; 

 współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej –  66.328 tys. zł (z tego: wydatki bieżące – 

66.157 tys. zł, wydatki majątkowe – 171 tys. zł), w tym środki w wysokości 341 tys. zł na współfinansowanie  

i finansowanie programów Komisji Europejskiej pn.: „Eurodoradztwo Polska” i „Wdrażanie Europejskiej Agendy na 

rzecz uczenia się przez całe życie”  (realizowanych przy udziale tzw. „innych środków”).  

 
 

 

Blokada planowanych wydatków budżetowych na rok 2015 w części 30 – Oświata i wychowanie 

Minister Edukacji Narodowej w 2015 r. nie dokonywał blokady wydatków budżetowych. 
 

 

Wykonanie planu wydatków w 2015 r. 

Wydatki ogółem w części 30 – Oświata i wychowanie wykonane zostały w kwocie 482.451 tys. zł, z tego: 

 wydatki bieżące – 416.491 tys. zł; 

 wydatki majątkowe – 3.326 tys. zł; 

 finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 62.634 tys. zł (w tym środki w wysokości 290 tys. zł 

na współfinansowanie i finansowanie programów Komisji Europejskiej (realizowanych przy udziale tzw. „innych 

środków”). 

Kwota wykonania wydatków ogółem stanowi 96,8 % w stosunku do planu po zmianach (498.497 tys. zł). 



 

 

232 

 

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 

W ustawie budżetowej na rok 2015, wydatki w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” zaplanowane zostały w ramach rozdziału 

15002 – Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich, w kwocie 1.000 tys. zł.  

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 977 tys. zł. (w 97,7% planu po zmianach).  

W roku 2015 dofinansowanie podręczników szkolnych do kształcenia w zawodach  i profilach kształcenia ogólnozawodowego 

odbywało się zgodnie z art. 130 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,  

z późn. zm.) oraz  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie stawek, szczegółowego 

sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1074). 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem ustalono wysokość stawki dotacji przedmiotowych do jednego arkusza wydawniczego 

w wysokości 1.900 zł przy pierwszym wydaniu, zaś przy następnym wydaniu do wysokości 1.350 zł.  

W myśl § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia do dnia 31 marca każdego roku wydawca zamierzający ubiegać się o dotację przedmiotową 

składa do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zestawienie zbiorcze sporządzone dla podręczników planowanych 

do wydania w roku następnym. 

W roku 2015 na dotacje przedmiotowe do podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia zawodowego została 

wydatkowana łączna kwota w wysokości  977 tys. zł, przydzielona na 26 tytułów. Dotację uzyskało 6  wydawców: 

‒ FORMAT-AB (6 tytułów) – 194 tys. zł; 

‒ Wydawnictwo HORTPRESS (3 tytuły) – 103 tys. zł; 

‒ Polskie Stowarzyszenie Gipsu (1 tytuł) – 23 tys. zł; 
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‒ Wydawnictwa Komunikacji i Łączności (6 tytułów)  – 315 tys. zł; 

‒ Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne (1 tytuł)– 55 tys. zł; 

‒ Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (9 tytułów)  – 287 tys. zł. 

 

Dział 750 – Administracja publiczna 

W ustawie budżetowej na rok 2015, w dziale 750 – Administracja publiczna zostały zaplanowane wydatki w wysokości 43.014 tys. 

zł, z tego wydatki bieżące – 38.504 tys. zł, wydatki majątkowe – 1.000 tys. zł, współfinansowanie projektów z udziałem środków 

Unii Europejskiej – 3.510 tys. zł.   

 

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 

Ujęte w planie po zmianach w tym rozdziale wydatki w wysokości 43.074 tys. zł zrealizowano w wysokości 41.637 tys. zł,  

tj. w 96,7%, z tego: 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79 tys. zł; 

 wydatki bieżące – 37.737 tys. zł, z tego m.in.: 

‒ wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 23.082 tys. zł;  

‒ pochodne od wynagrodzeń – 3.937 tys. zł; 

‒ zakup towarów i usług, materiałów, energii, usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, koszty 

postepowania sądowego – 5.673 tys. zł;  

‒ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 393 tys. zł; 

‒ zakup usług remontowo - konserwatorskich – 2.783 tys. zł; 
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‒ podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 583 tys. zł;  

‒ wynagrodzenia bezosobowe – 187 tys. zł;  

‒ wpłaty na PFRON – 313 tys. zł; 

‒ szkolenia – 308 tys. zł. 

 w ramach projektów współfinansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 2.735 tys. zł; 

 wydatki majątkowe – 1.086 tys. zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne. 

 
 
Dział 752 – Obrona narodowa 
 

Wydatki w dziale 752 – Obrona narodowa zaplanowano w ustawie budżetowej w ramach rozdziału 75212 – Pozostałe wydatki 

obronne  w grupie wydatków bieżących w wysokości 4 tys. zł, na realizację „Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w  latach 2009-2018”. Wydatki te wykonane zostały w 100% w stosunku do planu. 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zaplanowane zostały w dwóch rozdziałach 

klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 16 tys. zł.  

W  rozdziale 75414 – Obrona cywilna zaplanowano kwotę 11 tys. zł, natomiast w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe 

zaplanowano kwotę 5 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  

o zarządzaniu kryzysowym oraz utworzenie formacji obrony cywilnej. 

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 100% w stosunku do planu. 
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Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowane zostały w ustawie budżetowej na rok 2015 w łącznej wysokości 

378.149 tys. zł, z tego: 

 wydatki bieżące – 333.754 tys. zł; 

 wydatki majątkowe – 1.349 tys. zł; 

 współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 43.046 tys. zł. 

W toku wykonywania budżetu plan wydatków uległ zmianie w wyniku: 

 zwiększeń z rezerw celowych budżetu państwa – 52.736 tys. zł; 

 przeniesień dokonanych na podstawie art. 171 ust. 1, 3  oraz art. 194 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885).  

Plan po zmianach, z uwzględnieniem powyższych zwiększeń oraz zmian między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, wyniósł  

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 430.885  tys. zł, z tego: 

 wydatki bieżące – 365.804 tys. zł; 

 wydatki majątkowe – 2.270 tys. zł; 

 współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 62.811 tys. zł. 

Wydatki ogółem w dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonane zostały w kwocie 417.280 tys. zł, z tego: 

 wydatki bieżące – 355.140 tys. zł; 
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 wydatki majątkowe – 2.240 tys. zł; 

 współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 59.899 tys. zł (w tym 290 tys. zł na 

współfinansowanie i finansowanie programów Komisji Europejskiej pn.: „Eurodoradztwo Polska” i „Wdrażanie 

Europejskiej Agendy na rzecz uczenia się przez całe życie” - realizowanych przy udziale tzw. „innych środków” . 

Kwota wykonania stanowi 96,9% w stosunku do planu po zmianach.  

Rozdział 80135 – Szkolnictwo polskie za granicą   

Ujęte w tym rozdziale, w planie po zmianach, środki w kwocie 39.825 tys. zł wykorzystano w 99,8% planu po zmianach,  

tj. w wysokości 39.737 tys. zł.  

W ramach kwoty 39.737 tys. zł sfinansowana została działalność Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (39.680 tys. zł), 

oraz  realizacja zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej (54 tys. zł).  

Środki w kwocie 39.680 tys. zł, zostały wydatkowane na sfinansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej 

Edukacji za Granicą, tj.: kierowanie nauczycieli do szkół w obcych systemach edukacji oraz kształcenie w systemie ramowym  

i uzupełniającym dzieci i młodzieży polskiej w szkołach poza granicami kraju. 

  

Powyższe środki przeznaczono m.in. na: 

‒ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników za granicą – 25.325 tys. zł; 

‒ ryczałt dla nauczycieli kierowanych do szkół w obcych systemach edukacji -  4.981 tys. zł; 

‒ opłaty czynszowe - 3.695 tys. zł; 

‒ wynagrodzenia bezosobowe - 35 tys. zł; 
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‒ zakup usług, materiałów i wyposażenia - 275 tys. zł; 

‒ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.331 tys. zł; 

‒ wydatki majątkowe - 77 tys. zł. 

Środki w wysokości 54 tys. zł zostały przeznaczone na zadania wspomagające oświatę polonijną realizowane przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej - zakup pakietu, komisje programowe oraz Obsługę Rady ds. Oświaty Polonijnej. 

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa 

Ujęte w planie po zmianach, w tym rozdziale, środki dla jednostek bezpośrednio podległych MEN w kwocie 14.683 tys. zł  

wykorzystano w 98,5 % planu po zmianach, tj. w wysokości 14.468 tys. zł.  

Wydatki bieżące (z wyłączeniem projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu UE) w kwocie 14.093 

tys. zł zaplanowano na finansowanie działalności Centrum Informatycznego Edukacji 10.781 tys. zł oraz Ośrodka Rozwoju Polskiej 

Edukacji za Granicą 3.312 tys. zł, z czego wydatkowano łącznie 13.998 tys. zł, z tego: Centrum Informatyczne Edukacji wykonało 

wydatki w kwocie 10.724 tys. zł, natomiast Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą wydatkował 3.274 tys. zł.  

Wydatki majątkowe (z wyłączeniem projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu UE) zaplanowano  

w wysokości 270 tys. zł, z tego: dla Centrum Informatycznego Edukacji 250 tys. zł oraz dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za 

Granicą w wysokości 20 tys. zł.  

Plan po zmianach wydatków majątkowych na koniec 2015 r. wyniósł 470 tys. zł i wykonany został w 100%.  
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W ramach wydatków przeznaczonych na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój zaplanowano kwotę w wysokości 120 tys. zł. Ze względu na przesunięcie terminu 

rozpoczęcia projektu, ww. kwota nie została wydatkowana. 

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne 

Ujęte, w planie po zmianach, w tym rozdziale środki przeznaczone dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz ośmiu okręgowych 

komisji egzaminacyjnych w kwocie 218.480 tys. zł wykorzystano w 98,2% planu po zmianach, tj. w wysokości 214.472 tys. zł.  

Wydatki bieżące w wysokości 214.645 tys. zł, zostały zrealizowane w kwocie 210.826 tys. zł, tj. w 98,2% planu po zmianach  

(z wyłączeniem projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE).  

W ramach powyższych środków sfinansowano działalność Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (65.529 tys. zł) oraz ośmiu 

okręgowych komisji egzaminacyjnych: w Gdańsku (16.049 tys. zł), w Jaworznie (18.298 tys. zł), w Krakowie (28.348 tys. zł),  

w Łodzi (16.245 tys. zł), w Łomży (12.059 tys. zł), w Poznaniu (20.781 tys. zł), w Warszawie (19.075 tys. zł) oraz we Wrocławiu 

(14.442 tys. zł).  

Wydatki majątkowe, ujęte w planie po zmianach, w kwocie 1.344 tys. zł zostały zrealizowane w 99,3% w stosunku do planu,  

tj. w wysokości 1.335 tys. zł. 

Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

ujęte w planie po zmianach w wysokości 2.322 tys. zł, zostały zrealizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w kwocie 

2.311 tys. zł, tj. 99,5% planu. 
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Środki zaplanowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w wysokości 170 tys. zł, ze względu na 

przesunięcie terminu rozpoczęcia projektu nie zostały wydatkowane.  

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Ujęte w planie po zmianach środki w kwocie 64.916 tys. zł wykorzystano w 95,2% planu, tj. w wysokości 61.808 tys. zł.  

Wydatki bieżące w wysokości 20.348 tys. zł, zostały zrealizowane w kwocie 19.369 tys. zł, tj. w 95 % w stosunku do planu po 

zmianach (z wyłączeniem projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE).   

W ramach kwoty 19.369 tys. zł sfinansowana została działalność czterech następujących jednostek bezpośrednio podległych MEN 

tj.: Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) – 1.398 tys. zł, Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej  

i Ustawicznej w Warszawie (KOWEZiU) – 4.285 tys. zł, Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) – 11.724 tys. zł oraz zadania 

realizowane przez MEN – 1.962 tys. zł.  

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań na rzecz wspierania szkół i placówek (ORE), wspierania edukacji 

zawodowej i ustawicznej (KOWEZiU), szkolenia metodyczne dla nauczycieli polonijnych (ORPEG) oraz na organizację w kraju i za 

granicą  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  prowadzących nauczanie historii, geografii i kultury polskiej (MEN).   

Wydatki majątkowe, ujęte w planie po zmianach, w kwocie 378 tys. zł, zostały zrealizowane w 94,7%, tj. w wysokości 358 tys. zł. 

Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, ujęte w planie po zmianach w wysokości  

44.190 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie 42.081 tys. zł, tj. w 95,2% planu.  

 

Kwotę 42.081 tys. zł wydatkowano w ramach: 
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 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 37.903 tys. zł, 

z tego: 

‒ Finansowanie – 648  tys. zł; 

‒ Współfinansowanie – 37.255 tys. zł. 

 Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 3.975 tys. zł, 

z tego: 

‒ Finansowanie – 3.379 tys. zł; 

‒ Współfinansowanie – 596 tys. zł. 

 Projektu „Eurodoradztwo Polska” realizowanego w ramach programu Erasmus + – 203 tys. zł, 

z tego: 

‒ Finansowanie – 112 tys. zł; 

‒ Współfinansowanie – 91 tys. zł. 

 

Rozdział 80179 – Pomoc zagraniczna 

Ujęte w tym rozdziale wydatki bieżące, w planie po zmianach, w wysokości 1.300 tys. zł, zostały zrealizowane w kwocie  

1.186 tys. zł, tj. w 91,2% planu. 

Powyższe środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 31 „Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz 

rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego”, i zostały 
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przeznaczone na realizację następujących zadań wykonywanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz przez Ośrodek 

Rozwoju Edukacji: 

‒ „Wsparcie reformy systemu oświaty na Ukrainie”; 

‒ „Edukacja globalna w szkole. Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za Świat”; 

‒ "Szkolna Akademia Przedsiębiorczości 3”. 

Rozdział 80180 – Działalność badawczo-rozwojowa  

Ujęte w tym rozdziale, w planie po zmianach, środki w wysokości 13.372 tys. zł, na realizację 7 projektów w ramach wydatków 

współfinansowanych ze środków UE, zostały zrealizowane w wysokości 13.095 tys. zł. tj. w 97,9% w stosunku do planu. 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 

Ujęte w planie po zmianach środki w kwocie 78.308 tys. zł (z tego: środki krajowe – 75.670 tys. zł, środki na współfinansowanie 

projektów UE – 2.638 tys. zł)  wykorzystano w 92,6% planu, tj. w wysokości 72.513 tys. zł (z tego: środki krajowe – 70.101 tys. zł, 

środki na współfinansowanie projektów UE – 2.412 tys. zł). 

Wydatki bieżące, ujęte w planie po zmianach, w wysokości 75.670 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie 70.101 tys. zł, tj. w 92,6% 

planu (z wyłączeniem projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE).   

W rozdziale tym, kwota wydatków bieżących wydatkowana została przede wszystkim na:  

‒ wsparcie organizacji olimpiad, konkursów i turniejów – 8.013 tys. zł; 
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‒ zapewnienie dostępu do podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych, słabowidzących – 

2.039 tys. zł; 

‒ administrowanie programem „Erasmus +” – 6.200 tys. zł; 

‒ refundację kosztów kształcenia dzieci pracowników Agencji FRONTEX – 4.255 tys. zł; 

‒ promocja systemu oświaty – 847 tys. zł; 

‒ przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze –  

2.096 tys. zł;  

‒ składki do organizacji międzynarodowych – 18.265 tys. zł; 

‒ opracowanie podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej dla 

uczniów klas I, II i III szkoły podstawowej – 16.140 tys. zł. 

Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, ujęte w planie po zmianach w wysokości  

2.638 tys. zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.412 tys. zł, tj. w 91,4% planu.  

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

W ustawie budżetowej na rok 2015 po nowelizacji, w ramach części 30 – Oświata i wychowanie, nie planowano wydatków w tym 

dziale.  

W trakcie realizacji budżetu, na podstawie decyzji Ministra Finansów plan wydatków części 30 – Oświata i wychowanie  został 

zwiększony z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13 – Pomoc dla repatriantów, o kwotę 983 tys. zł w rozdziale 85334 – Pomoc 

dla repatriantów.  
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Ww. wydatki zrealizowano w kwocie 362 tys. zł (tj. 36,8% planu). 

Niewykorzystanie środków w pełnej wysokości, wynika z mniejszej niż zakładano liczby repatriantów chętnych do udziału  

w kursach. 

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów 

Ujęte w tym rozdziale, w planie po zmianach, wydatki w kwocie 983 tys. zł zrealizowano w wysokości 362 tys. zł, tj. 36,8 % planu.  

 

Powyższe środki przeznaczone były na organizację i prowadzenie przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, kursów 

języka polskiego i adaptacji w społeczeństwie polskim dla repatriantów i przybyłych z nimi do Polski członków ich najbliższych 

rodzin. 

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie  362 tys. zł, z tego na: zajęcia dydaktyczne i materiały dydaktyczne –  

194 tys. zł, opłaty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i wynajmem sal - 103 tys. zł, opracowanie materiałów 

dydaktycznych  

i przeprowadzenie zajęć – 34 tys. zł, prowadzenie bloga oraz poradnika w wersji on-line – 21 tys. zł. 

 
Przyczyną niewykorzystania środków w pełnej wysokości w tym rozdziale jest mniejsze  niż zakładano zainteresowanie udziałem 

repatriantów w kursach.  

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

Wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ujęte w planie po zmianach wyniosły 14.535 tys. zł i zostały 

zrealizowane w kwocie 14.177 tys. zł (tj. w 97,5%). Wydatki w całości dotyczyły  środków krajowych i  przeznaczone zostały  na 

wydatki bieżące.  
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Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 

Ujęte w tym rozdziale, w planie po zmianach, wydatki w kwocie 5.746 tys. zł zrealizowano w 96,5% planu, tj. w kwocie 

5.545 tys. zł.  

Środki te zostały wykorzystane na wsparcie działań skierowanych do dzieci i młodzieży w obszarze wolontariatu oraz edukacji 

pozaformalnej, promowanie współpracy między szkołami i organizacjami pozarządowymi, szkolenia młodzieży na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań zleconych.  

Rozdział 85413 – Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju 

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowił kwotę 7.820 tys. zł i zrealizowany został  w 98,0%, tj. w kwocie 7.663 tys. zł. 

Środki przeznaczone zostały na realizację przez MEN zadania dotyczącego wypoczynku letniego organizowanego dla dzieci 

i młodzieży polonijnej oraz Polaków zamieszkujących za granicą.  

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 

Wynikające z planu po zmianach wydatki bieżące w kwocie 969 tys. zł, zrealizowano w 100% planu.  

Środki te zostały przeznaczone na stypendia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla uczniów wybitnie 

uzdolnionych pobierających naukę w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.  
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Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Wydatki zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2015 po nowelizacji w tym dziale (w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje 

kultury) na kwotę 8.000 tys. zł, zostały zrealizowane w 100%.  

Środki te przeznaczone były na dotację podmiotową z budżetu państwa dla instytucji kultury – Centrum Nauki Kopernik, 

utworzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej.  

 

 

Opracowano w Departamencie Ekonomicznym MEN 


