
K O M U N I K A T 

M I N I S T R A  E D U K A C J I  I  N A U K I 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

 

o zmianie komunikatu o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” 

Na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1915) ogłasza się, co następuje: 

W komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu  

przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:  

1. W części III ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Wnioskodawca może złożyć dla każdej szkoły, której jest organem prowadzącym 

szkołę: 

1) dla szkoły podstawowej: 

a) maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 

uczniów (jeden wniosek o dofinansowanie wycieczki dla klas I-III, jeden 

wniosek o dofinansowanie wycieczki dla klas IV-VIII); 

b) maksymalnie cztery wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 

do 200 uczniów (dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki dla klas I-III, 

dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki dla klas IV-VIII);  

c) maksymalnie sześć wniosków o dofinansowanie wycieczki – szkoły 

powyżej 200 uczniów (trzy wnioski o dofinansowanie wycieczki dla klas I-

III, trzy wnioski o dofinansowanie wycieczki dla klas IV-VIII); 

 

2) dla szkoły ponadpodstawowej: 

a) jeden wniosek o dofinansowanie wycieczki dla szkoły do 100 uczniów; 

b) maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki dla szkoły od 101 do 

200 uczniów; 

c) maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie wycieczki dla szkoły powyżej 

200 uczniów; 

3) w przypadku zespołu szkół - maksymalnie sześć wniosków o dofinansowanie 

wycieczki dla szkoły podstawowej oraz maksymalnie trzy wnioski o 

dofinansowanie wycieczki dla każdej szkoły ponadpodstawowej, wchodzących w 

skład zespołu z uwzględnieniem założeń wskazanych w ppkt 1 i 2.” 

2. W części III ust. 6 otrzymuje brzmienie:  

„ 6. Za początek realizacji zadania przyjmuje się datę zawarcia odpowiednio umowy 

lub porozumienia o udzielenie dotacji celowej. Zakończenie realizacji zadania – do 



zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach w roku szkolnym 

2021/2022, nie później niż do 24 czerwca 2022 roku.” 

3. W części IV ust. 8 otrzymuje brzmienie:  

„8. Formularz ogólny zawiera: 

1) dane wnioskodawcy (nazwę organu prowadzącego, adres, województwo, 

powiat, gmina), 

2) dane do umowy/porozumienia (nr KRS- jeśli dotyczy, nr NIP, nr Regon, imię i 

nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący, załącznik z 

pełnomocnictwem do podpisania umowy/porozumienia w formie wskazanej w 

części IV ust. 31 zdanie drugie), 

3) dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty 

elektronicznej), 

4) dane do przelewu (nazwę banku, numer rachunku bankowego).”  

4. W części IV uchyla się ust. 14-17. 

5. W części IV ust. 18 otrzymuje brzmienie:  

„18. Wraz z uzupełnionym formularzem ogólnym wnioskodawca składa w systemie 

teleinformatycznym wniosek lub wnioski o dofinansowanie wycieczki, wypełnione 

zgodnie z postanowieniami części III ust. 1 i 2 oraz wnioskiem dyrektora szkoły 

zweryfikowanym zgodnie z postanowieniami ust. 3.”  

6. W części IV ust. 20 otrzymuje brzmienie:  

„20. Wniosek o dofinansowanie wycieczki zawiera: 

1) RSPO szkoły, 

2) kategorię wiekową uczniów uczestników wycieczki – zgodnie z 

postanowieniami część I ust. 6, 

3) czas trwania wycieczki, 

4) wybór punktów edukacyjnych dokonany zgodnie z postanowieniami części III 

ust. 3, 

5) przewidywaną liczbę uczestników (uczniów), 

6) przewidywaną liczbę opiekunów, 

7) całkowity koszt wycieczki, 

8) wnioskowaną kwotę dofinansowania ze środków MEiN, 

9) wysokość wkładu własnego, 



10) paragraf klasyfikacji budżetowej, odpowiedni do formy organizacyjnej 

wnioskodawcy wraz z ewentualnym podziałem na zadania gminne i 

powiatowe.”  

7. W części IV uchyla się ust. 21. 

8. W części IV ust. 22 otrzymuje brzmienie:  

„22. Wniosek o dofinansowanie wycieczki podlega ocenie formalnej, tj. weryfikacji 

prawidłowości i kompletności danych w nim zawartych oraz zgodności z 

postanowieniami części III.” 

9. W części IV ust.24 otrzymuje brzmienie:  

„24. Prawidłowo wypełniony i złożony wniosek o dofinansowanie wycieczki 

otrzymuje w systemie teleinformatycznym status „zaakceptowany”. Wnioskodawca 

ma możliwość edycji danych w formularzu ogólnym do momentu, gdy wniosek o 

dofinansowanie wycieczki otrzyma status „dofinasowany”.” 

10. W części IV po ust. 30 dodaje się ust. 30a w brzmieniu:  

„30a. Wnioskodawca generuje z systemu teleinformatycznego uzupełnioną umowę lub 

porozumienie. Umowy i porozumienia będą gotowe do wygenerowania po zmianie 

statusu wniosku o dofinansowanie na „dofinasowany”.” 

11. W części IV ust. 31 otrzymuje brzmienie: 

„31. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa 

w ust. 29, przekazuje za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra umowę 

albo porozumienie, stosownie do postanowień części I ust. 2, uzupełnione zgodnie z 

zakwalifikowanymi do dofinansowania wnioskami o dofinansowanie wycieczki, wraz 

z załącznikami, podpisane przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego 

upoważnioną podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Umowa i porozumienie, o których mowa w zdaniu poprzednim, wymagają pod 

rygorem nieważności zachowania formy elektronicznej z kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo dokumentowej z podpisem zaufanym.” 

12. W części IV ust. 33 otrzymuje brzmienie:  

„33. W terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, wnioskodawca składa 

sprawozdanie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego komunikatu 

za pomocą systemu teleinformatycznego. Składając sprawozdanie wnioskodawca 

zatwierdza pod względem formalnym, rzeczowym i finansowym sprawozdanie 

dyrektora szkoły, o którym mowa w ust. 34.” 

13. W części IV ust. 35 uchyla się pkt 2.  



12. W części IV uchyla się ust. 36. 

13. Zmianie ulegają załączniki nr 1-5: 1. Wzór umowy, 2. Wzór porozumienia, 3. Wzór 

wniosku dyrektora szkoły, 4. Wzór sprawozdania organu prowadzącego szkołę 

(wnioskodawcy), 5. Wzór sprawozdania dyrektora szkoły.  

 

 

MINISTER EDUKACJI I NAUKI 

PRZEMYSŁAW CZARNEK 

 

 

https://www.gov.pl/attachment/61f42240-fe59-4efc-80c2-9c97497fba6a
https://www.gov.pl/attachment/26679f96-924c-4bad-bde0-6ba66d6c62ab
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