
 

Informacja 

o ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku                                        

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

 

Regulacje dotyczące oświaty i wychowania zawarte są w art. 50-59. Przepisy ustawy 

przewidują między innymi: 

1. W roku 2022 w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji 

dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką 

nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, rezerwa części oświatowej 

subwencji ogólnej, może ulec zwiększeniu o środki pochodzące z budżetu państwa. 

Ponadto jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymać środki z Funduszu 

Pomocy.  

 

2. Ustawa przewiduje wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na zapewnienie 

kształcenia i wychowania dzieciom lub uczniom będącym obywatelami Ukrainy.                     

W tym celu będą mogły być tworzone inne lokalizacje prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowane organizacyjnie 

szkołom lub przedszkolom.  

Utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć podporządkowanej szkole lub 

przedszkolu prowadzonemu przez JST następuje w drodze uchwały organu 

stanowiącego tej jednostki, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Opinia 

jest wydawana w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Uchwała 

nie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

 

3. Osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna 

prowadząca publiczne lub niepubliczne przedszkole lub publiczną lub niepubliczną 

szkołę będzie mogła również utworzyć inne lokalizacje prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowane organizacyjnie 

odpowiednio temu przedszkolu lub tej szkole po zawarciu porozumienia z jednostką 
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samorządu terytorialnego będącą odpowiednio dla tego przedszkola lub dla tej szkoły 

organem rejestrującym.   

 

4. Statut przedszkola lub szkoły, której jest podporządkowana inna lokalizacja 

prowadzenia zajęć, ulega niezwłocznemu dostosowaniu. 

 

5. Jednostka samorządu terytorialnego, na terenie której zapewnia się kształcenie, 

wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi i obywatelami Ukrainy, może 

zapewnić im bezpłatny transport do miejsca, w którym zapewnione jest kształcenie, 

wychowanie i opieka. W przypadku zorganizowania transportu JST jest obowiązana                  

w czasie przewozu zapewnić dzieciom i uczniom opiekę. 

 

6. Nauczanie w oddziale przygotowawczym, o którym mowa w art. 165 ust 11 ustawy 

Prawo oświatowe, może być prowadzone w grupie międzyszkolnej, tworzonej                             

w ramach jednej jednostki samorządu terytorialnego, a po zawarciu porozumienia  

jednostki samorządu terytorialnego mogą kierować uczniów do innej jednostki 

samorządu terytorialnego. 

 

7. W roku szkolnym 2021/2022 w szkole, w której utworzono dodatkowy oddział w celu 

zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki dzieciom i uczniom będącym 

obywatelami Ukrainy, nauczycielowi mogą być przydzielone, za jego zgodą, godziny 

ponadwymiarowe w wymiarze wyższym niż 1/2 tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć. 

 

8. W roku szkolnym 2021/2022 na stanowisku pomocy nauczyciela może być zatrudniona 

osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, jeżeli posiada znajomość języka 

polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie zna 

języka polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.  

 

9. Od dnia 24 lutego 2022 r. na stanowisku: 

 pomocy nauczyciela, o którym mowa w art. 165 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe, 

 nauczyciela, jeżeli w szkole utworzono dodatkowy oddział w celu zapewnienia  

kształcenia, wychowania i opieki dzieciom i uczniom będącym obywatelami 

Ukrainy,  
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będą mogli zostać zatrudnieni nauczyciele przebywający na nauczycielskim 

świadczeniu kompensacyjnym. 

 

Zespół Polityki Edukacyjnej ZG ZNP 

 

Warszawa, marzec 2022 r. 


