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Pan
Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w związku odpowiedzi na pismo Pana Marszałka z dnia 22 września 2021 r. nr BPS/043-30-
1255/21 przekazujące oświadczenie Pana Senatora Aleksandra Szweda złożone podczas 30. 
posiedzenia Senatu RP w dniu 21 września 2021 r. dotyczące przekazania jednostkom 
samorządu terytorialnego (JST) środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 
2021 r. na realizację zajęć wspomagających uczniów przeciwdziałającym skutkom epidemii 
COVID, uprzejmie informuję, co następuje.

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw, w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19, w roku 2021 została zwiększona rezerwa 
części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 187 mln zł. W związku z powyższym, na mocy 
decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, w oparciu o pozytywne opinie 
Sejmowej Komisji Finansów Publicznych w sprawie zmiany przeznaczenia rezerw celowych 
budżetu państwa nr 36 oraz nr 52, dokonano zmian w budżecie państwa na 2021 r. 
i  zwiększono część 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, 
z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy tej części subwencji.   
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Środki te przeznaczone są na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu 
i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości 
etnicznej i języka regionalnego (po okresie kształcenia zdalnego) do końca roku 2021. 
Szczegółowe zasady uprawniające do składania wniosków przez JST zostały określone przez 
Ministra Edukacji i Nauki w rozporządzeniu dotyczącym szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Po analizie złożonych wniosków przez JST i podziale środków na wymienione zajęcia przez 
Ministra Edukacji i Nauki pomiędzy poszczególne JST, Minister Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego poinformował JST o zmianie kwoty części oświatowej 
subwencji ogólnej na 2021 r. z tytułu przekazanych środków na realizację zajęć 
wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka 
mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Zgodnie z art. 7 
ust. 3 wymienionej ustawy o przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu części oświatowej 
subwencji ogólnej (w tym z jej rezerwy 0,4%) decyduje organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego. 

Kwestie dotyczące podjęcia inicjatywy w zakresie ewentualnej kontynuacji w roku 2022 
wsparcia JST i szkół w organizacji zajęć wspomagających uczniów w związku z ich powrotem 
od września 2021 r. do nauczania stacjonarnego pozostają w gestii ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach 
administracji rządowej.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów

Sebastian Skuza
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