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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie
art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy panią poseł Lidię Burzyńską.
(-) Waldemar Andzel; (-) Barbara Bartuś; (-) Joanna Borowiak; (-) Lidia
Burzyńska;
(-) Kazimierz Choma;
(-) Witold Czarnecki;
(-) Zbigniew
Dolata; (-) Przemysław Drabek; (-) Elżbieta Duda; (-) Jan Duda; (-) Barbara
Dziuk; (-) Grzegorz Gaża; (-) Michał Jach; (-) Henryk Kowalczyk; (-) Ewa
Kozanecka;
(-) Leonard Krasulski;
(-) Krzysztof Lipiec;
(-) Grzegorz
Lorek; (-) Ewa Malik; (-) Jerzy Materna; (-) Marek Matuszewski; (-) Anna
Milczanowska;
(-) Anna
Paluch;
(-) Teresa
Pamuła;
(-) Violetta
Porowska;
(-) Marcin
Porzucek;
(-) Artur
Szałabawka;
(-) Ewa
Szymańska; (-) Adam Śnieżek; (-) Jacek Świat; (-) Mariusz Trepka; (-) Jan
Warzecha; (-) Tomasz Zieliński; (-) Wojciech Zubowski.

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt
USTAWA
z dnia …
o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz.
1327 oraz z 2021 r. poz. 4) po art. 90v dodaje się art. 90w w brzmieniu:
„Art. 90w. 1. W celu realizacji polityki oświatowej państwa minister właściwy do
spraw oświaty i wychowania może ustanowić programy i przedsięwzięcia.
2. W przypadku ustanowienia programu lub przedsięwzięcia minister właściwy do
spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie
podmiotowej komunikat o:
1)

ustanowieniu programu i naborze wniosków;

2)

ustanowieniu przedsięwzięcia.
3. W komunikacie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, określa się w szczególności:

1)

przedmiot programu;

2)

podmioty uprawnione do udziału w programie;

3)

warunki udziału w programie;

4)

tryb przeprowadzania naboru do programu;

5)

szczegółowe kryteria oceny wniosków.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.
U. z 2020 r. poz. 2029 i 2400 oraz z 2021 r. poz. 619) wprowadza się następujące zmiany:
1)

tytuł rozdziału 9 otrzymuje brzmienie:
„Finansowanie programów regionalnych, lokalnych i rządowych oraz programów i
przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania”;

2)

po art. 73 dodaje się art. 73a w brzmieniu:
„Art. 73a. 1. Na programy i przedsięwzięcia, o których mowa w art. 90w ustawy o
systemie oświaty, przeznacza się środki finansowe na oświatę i wychowanie.
2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje środki finansowe
w ramach programów i przedsięwzięć na podstawie umowy.
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3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia w Biuletynie
Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację dotyczącą środków
finansowych przyznanych w ramach programu albo przedsięwzięcia obejmującą:
1)

nazwy podmiotów, które otrzymały środki finansowe;

2)

wysokość przyznanych środków finansowych.
4. Do przyznawania środków finansowych, o których mowa w ust. 1 nie stosuje się

przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735).”.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych umożliwia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania ustanowienie
programów i przedsięwzięć w celu realizacji polityki oświatowej państwa. Programy i
przedsięwzięcia będą ogłaszane przez ww. ministra w Biuletynie Informacji Publicznej w
formie komunikatu, a środki na ten cel będą przekazywane podmiotom uprawnionym na
podstawie umowy i będą pochodzić ze środków finansowych na oświatę i wychowanie.
Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Projekt ustawy wywołuje pozytywne skutki społeczne i prawne.
Projekt ustawy nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa lub budżetów jednostek
samorządu terytorialnego.
Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

