
Oświadczenie złożone 

przez senatora Sławomira Rybickiego 

na 31. posiedzeniu Senatu 

w dniu 8 października 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka 

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało listę szkół, które otrzymają dofinansowanie w ramach przed-

sięwzięcia „Poznaj Polskę”. Nabór wniosków uruchomiono 6 września br. i miał on trwać do 30 września br. 

lub do wyczerpania środków finansowych. Jednak już 13 września wartość wniosków złożonych w systemie 

teleinformatycznym przekroczyła kwotę zabezpieczonych środków finansowych na projekt i minister zdecy-

dował o zakończeniu przyjmowania wniosków. 

Z analizy opublikowanych danych o przyznanych dofinansowaniach można wywnioskować, że dofinan-

sowań nie otrzymają szkoły publiczne zlokalizowane w dużych miastach, dla których organem prowadzącym 

jest właściwa jednostka samorządu terytorialnego. Na opublikowanych listach nie ma ani jednej publicznej 

szkoły z miasta Gdańska, a z Gdyni zakwalifikowała się tylko 1 niepubliczna placówka. Brakuje również 

szkół z takich miast jak m.in. Warszawa, Kraków, Wrocław czy Poznań. Przedstawiciele samorządów pod-

kreślają, że duże miasta miały relatywnie zdecydowanie mniejsze szanse na uzyskanie środków ze względu 

na znacznie większą liczbę prowadzonych placówek, a więc i bardziej złożoną procedurę przygotowań 

i weryfikacji wniosków przed ich wprowadzeniem do systemu teleinformatycznego. 

W związku z powyższym proszę o następujące informacje. 

1. Czy ministerstwo planuje zwiększyć pulę środków finansowych programu i przeprowadzić dodatkowy 

nabór wniosków? Jeśli tak, to kiedy? Jeśli nie, to z jakich powodów? 

2. Jakie były szczegółowe kryteria przyznawania środków? 

3. Czy wszystkim podmiotom, które złożyły w systemie teleinformatycznym stosowne wnioski przed za-

mknięciem naboru, udało się otrzymać dofinansowanie? Jeśli nie, to jakim oraz z jakich powodów i jakie 

były kryteria odrzucenia wniosku. 

4. Czy przewiduje się wprowadzenie jakiegoś dodatkowego narzędzia, specjalnie dostosowanej procedu-

ry, pewnej puli środków przeznaczonej wyłącznie dla dużych miast lub jakiejkolwiek innej metody wyrów-

nującej szanse dla dużych miast przy składaniu wniosków w naborze? Jeśli tak, to jakiej i kiedy. Jeśli nie, to 

z jakich powodów. 

5. Czy znane są dalsze kierunki rozwoju programu? Jeśli tak, to jakie. 

Z poważaniem 

Sławomir Rybicki 
 


