
UZASADNIENIE

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 
655), zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty 
i wychowania, określa, w drodze rozporządzenia warunki i sposób wspomagania wśród 
Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących nauczania 
języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych 
w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub 
nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2017 r. 
w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, 
kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków 
zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (Dz. U. poz. 1042 oraz z 
2021 r. poz. 1207) ma na celu:
1) objęcie dzieci i młodzieży polonijnej, dzieci Polakami zamieszkałych za granicą i dzieci 

pracowników migrujących, niezależnie od podmiotu, w którym realizują naukę języka 
polskiego i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, wsparciem ze strony 
szkół działających w Polsce;

2) umożliwienie zorganizowania dla dzieci i młodzieży polonijnej, dzieci Polaków 
zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących wyjazdów i pobytów 
edukacyjnych w Polsce;

3) umożliwienie powierzenia realizacji ww. zadań jednostce organizacyjnej podległej 
ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, tj. Ośrodkowi Rozwoju Polskiej 
Edukacji za Granicą.
 

Dzieci i młodzieży polonijna, dzieci Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci 
pracowników migrujących mogą uczyć się języka polskiego oraz innych przedmiotów w 
języku polskim w formach prowadzonych przez organizacje polonijne, szkołach działających 
w systemach oświaty innych państw oraz w szkołach polskich oraz szkołach i zespołach szkół 
w Polsce oraz przy placówkach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i 
przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w działaniach dotyczących współpracy szkół uczących języka polskiego i innych 
przedmiotów w języku polskim działających za granicą ze szkołami działającymi w Polsce 
mogą korzystać jedynie uczniowie realizujący naukę w formach prowadzonych przez 
organizacje polonijne i szkołach działających w systemach oświaty innych państw. Celem 
zmiany proponowanej w § 8 ust. 1 rozporządzenia (§ 1 pkt 1 projektu) jest objęcie ww. 
działaniami także uczniów szkół polskich oraz szkół i zespołów szkół w Polsce oraz przy ww. 
placówkach, urzędach i przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozszerzenie możliwych form wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za 
granicą oraz dzieci pracowników migrujących nauczania języka polskiego, historii, geografii, 
kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim o organizowanie 
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wyjazdów i pobytów edukacyjnych w Polsce, zaproponowane w § 8 ust. 1a rozporządzenia 
zmienianego (§ 1 pkt 2 projektu), umożliwi organizowanie atrakcyjnych form wspierania 
nauki języka polskiego oraz podtrzymywania polskiej tożsamości narodowej, połączonych z 
poznawaniem dziedzictwa kulturowego i historycznego swojego ojczystego kraju. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania będzie mógł zlecić ww. zadanie 
organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1057, z późn. zm.), jednostkom samorządu terytorialnego oraz publicznym lub niepublicznym 
uczelniom (§ 1 pkt 3 projektu).

Zmiana proponowana w § 8 ust. 5 rozporządzenia zmienianego (§ 1 pkt 4 projektu) umożliwi 
ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania powierzenie zadania związanego z 
działaniami dotyczącymi współpracy szkół uczących języka polskiego i innych przedmiotów 
w języku polskim działających za granicą ze szkołami działającymi w Polsce oraz zadania 
związanego z organizowaniem wyjazdów i pobytów edukacyjnych w Polsce jednostce 
organizacyjnej podległej temu ministrowi, wyspecjalizowanej w organizowaniu kształcenia 
dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz realizującej zadania 
dotyczące wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i 
innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych 
za granicą oraz dzieci pracowników migrujących. Projektowana zmiana pozwoli w bardziej 
efektywny sposób wykorzystywać środki przeznaczone na ten cel.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
Skrócony termin wejścia w życie rozporządzenia jest podyktowany pilną potrzebą 
umożliwienia realizacji zadań na rzecz wspierania Polonii i Polaków za granicą, 
przewidzianych w projektowanym rozporządzeniu, jeszcze w bieżącym roku szkolnym 
2021/2022. Ponadto zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją na przeszkodzie, aby 
rozporządzenie weszło w życie w ww. terminie.

Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Ministerstwa Edukacji i Nauki, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces 
Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 
2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348). 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych 
i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.).

Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega 
procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 
i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).



Rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

Rozporządzenie nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 
dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Odnosząc się do § 12 pkt 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283), 
należy stwierdzić, że rozporządzenie uwzględnia regulacje, w stosunku do których nie ma 
możliwości, aby mogły być podjęte za pomocą alternatywnych środków.
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