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Szanowny Panie Ministrze,

dz«ękuję za pismo z 11 lutego br. (XI.813.1.2016,MS) dotyczące podejmowania 
przez szkoły zaaań umożliwiających podtrzymywanie tcżsaności narodowej, 
etnicznej i jezykowej ucznów należacych do mnieiszośc narodowych 
i etnicznych oraz soofecz^ości posługującej się językiem -egionalnym. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej analizuje pojawiające sie problemy zwiazane 
z realizacją :egc szczególnego zaaania oświatowego i dokłada wiele starań, 
aby je poiytywnie rozwiązywać

Wyjaśnienia i opinie Ministe^twa Edukacji Narodowe dotyczące problemów 
i postuiatcw zgłaszanych przez środowisKO mniejszości ukraińskiej w Polsce 
zostały przedstawione w piśm e DJE-WOK0.442.2016.GP z dnia 12 lutego br., 
przekazanym do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do wadomości (kocię 
pisma przesyłam ponownte w załączeniu).

Uzupełniając informacje zawarte we wspomnianym piśm'e. uprzejmie proszę
o przyjęcie następujących wyjaśnień dotyczących kwestii pod roczni nowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, na mocy z art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), 
corocznie finansuje podręczniki i książki pomocnicze do kształcenia uczniów 
w zakresie niezbednym do podtrzymywania poczucia ich tożsamości 
narodowe j, etnicznej i językowej.
Należy przy tym nadmienić, iż zgodnie z art. 22aa ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty, nauczyciel może zdecydować o realizacji programu 
najeżania z zastosowanem lub cez zastosowania podręcznika, materału 
eduKacyj^egc lub materiału ćwiczeniowego. Wyboru podręcznika lub materiału 
edukacyjregc zastepujacego podręcznik i wyboru matenałów ćwiczeniowych 
dokonuje zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć 
eduKacyjrych.

Nia rynku wydawniczym (komercyjnym) nie ma podręczników przeznaczonych 
dla mniejszości, toteż Minister EduKaoJ Narodowe; zgodnie z art. 13 ust 6
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ustawy o systemie oświaty, podejmuje stosowne działania, wspólnie 
z przedstawicielami poszczególnych mniejszości oraz współpracującymi z nimi 
wydawcaTii. Podręczniki do nauczania języka mniejszości oraz jej własnej 
histoni i kultury są opracowywane sukcesywnie dla kolejnych etapów 
edukacyjrycb przez wydawców wywodzących się z poszczególnych 
mniejszości narodowych. Podręczniki te są zgłaszane przez wydawccw 
do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z wnioskami
o dopuszczenie ich do użytku szkolnego zgodnie z obowiązującą procedurą..
Finansowaniem opjęte sa te pooreczniki, które na podstawie pożyty wnych opinii 
rzeczoznawców uzysxaiy dopuszczenie do użytku szkolnego. Koszty 
opracowania i wydania kolejnych tytułów (części) podręczników oraz Książek 
pomocniczych (które nie poclegają procedurze dopuszczenia na podstawie 
opinii rzeczoznawców) są finansowane w nakładzie zgodnym 
z zapotrzebowaniem szkół, potwierdzonym przez właściwe kuratoria oświaty 
Szkoły o*zymują egzemplarze podręczników zakupionych przez Ministerstwo 
Edukaqi Narodowej za pośrednctwem kuratorów oświaty, a następne 
udostępniają je bezpłatnie uczniom Doprzez biblioteki szkolne.
Ponadto, ooczawszy od 2010 r, wersje elektroniczne podręczników i książek 
pomocniczych dia mniejszości narodowych i etnicznych oraz spoteczncści 
posługującej się językiem regionalnym, sfinansowane przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, sa zamieszczane na portalu edukacyjnym Scholaris 
do nieodpłatnego wykorzystania przez uczriów i nauczycieli oraz inne 
zainteresowane nimi osoby.
Dofinansowanie podręczników dla mniejszości jest formą pomocy udzelonej 
rodzicom ponoszącym zwęKszone, ponadprzeciętne koszty zwiazane 
z udziałem ich dzieci w dodatkowych zajęciach służących pcdtrzymywariu ich 
tożsamości narodowej.
Dotychczas wszystkie podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego oraz 
książki pomocnicze przeznaczone dla mnieiszości narodowych i etnicznych 
oraz społeczności posługującej stę językiem regionalnym zostały sfinarsowa^e 
przez Ministersiwo Edukacji Narodowe, Wyszczególnienie sfinansowanych 
przez Ministerstwo podręczników i książek pomocniczych przeznaczonych dla 
mniejszosci narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się 
językiem regionalnym w latach 2009-2015 (czyli do nowej pocstawy 
programowej) ilustruje poniższa tabela.

Rok
wydania

Liczba
tytułów

'.\yszczeg0lniepie 
sfinansowanych przez MEN podręczników 

i książek pomocniczych

cączra
'iczba
egz

Łączra
wysokoSć

jvydatKowanych
środków

budżetowych
2C09 6 języ* l tewski

5 tytułów 70C egz 
Wyd. AUSRA Sp. z o.o.,
345 250.00 zl 

języK ukraiński
3 tytuły 21CC egz
Wydawnictwa Szkolne Pejagog czne 
36’  738,00 zł.

8 SCO 912 988 0C zł
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,ęzyk kaszubski
6 tytułów 6CGC egz 
Zrzeszenie Kaszubsko-Ponorskie 
200 000,00 zł

2010 3 język litewski
1 tytuł 200 eg?
Wyd. AUŚRft Sp. z o.o.,
133 500 uO zł 

,ęzyF ukraiński 
1 tytu* 9CC egz
.Vydawr’ c(wa Szkolne i Pedagogiczne. 
167 382 00 zł 

,ęzyk kaszubsk
1 tytm 2000 egz
Z-zeszenie Kaszubsko-Porrorskie,
81 000 00 zł

31 0 0 3 8 8 8 2 ,0 0  zł

2011 8 język le.tSKi
4 tytuły 750 egz.
Wyd. AUSRA Sp. z O.O.,
478 960 00 zł 

;ęzyK ukraiński
2tytu*> 1800 egz
'/^dawnictwa Sznolne i Pedagogiczne 
247 5B0 55 zł 

język kaszubski
2 tytuły, 4000 egz
Zrzeszenie Kaszubsko-Po^cskie
204 600,00 zł

6 550 931 140,55 zł

2012 8 język litewsw
5 tytułów 750 egz 
Wyd. AUSRA Sp. z o.o.,
422 000 00 zł 

łemkowsk
1 tytuł “OO egz
ŁeHtowski Zespół pieśni i Tańca Kyczera'. 
13 000,00 z», 

ezy* Kaszubski
2 tytuły, 2700 egz
Zrzeszerie Kaszubsko-Pomorskie,
222 000 00 zł

3 550 657 000 00 zł

2313 10 ,ęzyk bjałorusk dla k^asy i izkpty r?^stawowe 
1 tytu» ■’ 5C0egz
St-Aarz/szenie Na Rzecz 3zied  i Młodzieży 
Jczącyc1’  się ^ęzyka Białoruskiego AB-BA", 
98 595,OC zł 

,ęzyk białoruski dla klasy 1 LO
1 tytuł 1000 egz.
Fundacja im. Księcia Konstantego 
Ostngskiego 
81 000.00 z* 

język litewski
6 tytułów. ^OO egz 
Wyd AUŚR£ Sp. z o.o.,
423 000 zł 

język kaszubski
2 tytuły 300C egz
Zrzesze" ;e Kaszubsko Pomorskie 
215 000 zł

6 60C 81’ 595 OC zł

2014 11 języK bia*oruski
2 tytuły. 700 egz.
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci <Młodzieży 
uczących się _ęzy *a B.ałoruskiego „AB-BA’ , 
173 600,00 zł

4 95C 1 025 800 00 zł

3



język litewski
7 tytufów 155Gegz 
Wyd. AUSRA Sp. z o.o..
579 900,00 zł 

języn kasTJbski
2 iytu*y, 2700 egz
Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie,
272 300 00 z>

2015 9 języK litewski
6 tytmow 1300 egz.
Wyd. AUSRA Sp. z o.o..
408 000 00 zł 

język kaszubski
3 tytuły 2750 eg*
Zrzeszenie Kaszubsko pomorsKie, 
372 200 00 zł

4050 78C 00C00 zł

Jednocześnie naiezy nadmienić, iż w związku z realizacją programu „Cyfrowa 
szkoła’’ zostały uoostępnione podręczniki elektroniczne do edukacji 
wczesnoszkolne;, ezyka polskiego, historii, historii i społeczeństwa, wiedzy
0 społeczeństwie, przyrody, biologii, geografii, fizyki chemii, matematyki, zajęć 
komputerowych, informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa, jak równ:eż 
2,5 tysiąca uzupełniających je zasooow edukacyjnych, które dzięki 
udcsiępnieniu na zasadach pełnej otwaiości, każdy może dowolnie 
modyfikować, w tym np. tłumaczyć na języki mniejszości i wyKo^stywać 
do nauczania zajęć edukacyjnych w języku mniejszości w szkołach, w których 
język mniejszości jest językiem wyKładowym lub drugim językiem nauczania.
Problem zapewnienia brakujących podręczników do nauki jezyKów mniejszości 
narodowych i etnicznych ca z  języka regionalnego, a także do historii i kultury 
mniejszości był poruszany na XLIV posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu
1 Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Podczas posiedzenia Komisji została 
''iowotana grupa robocza do spraw podręczników dla mniejszość narodowych 
i etnicznych oraz języka regjonalnego, której celem jest stworzenie 
obejmującego kilka najDliższych lat, harmonogramu wydawania podręczników 
dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz do nauczania języka 
kaszubskiego. W skład grupy roboczej zostali powołani przedstawiciel 
poszczególnych środowisk mniejszości, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
oraz Ministerstwa Edukacji Narooowej.
W dniu 4 lipca 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji odbyło 
się pierwsze spotkanie grupy roboczej, podczas którego zostały omówione 
możliwe do zastosowania (wynikające z obowiązującego prawa) procedury 
wydawania podręczników dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
soołeczncści posługującej się językiem regionalnym. Obecn na drugim 
spotkaniu przedstawiciele poszczególnych mnie szóści (białoruskiej, litewskiej, 
łemkowskiej, niemieckie; i żydowskie;) oraz społeczności kaszubskiej 
opowiedzieli sie za obecnie stosowanym sposobem finansowania wyoania 
podreczp'KOw i książek pomocniczych, 1j. w trybie postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego z wolne ręki.
Dotychczas odbyły się cztery spotkania grupy robocze: (4 lipca 2014 r. 
17 października 2014 r., 16 stycznia 2015 r., 21 maja 2015 r.). w efekcie których
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powstała tabela przedstawiajaca dotychczas wydane podręczniki i książki 
pomocnicze oraz zaproponowane przez poszczególne mniejszości narodowe 
i etniczne podręczniki i książki pomocnicze zaplanowane do wydania 
w kolejnych latach.
Podsumowanie propozycji wydawniczych podręczników i książek pomocniczych 
przeznaczonych do nauczania języka mniejszości, języka regionalnsgo, własnej 
historii i kultury oraz geografii państwa, z którego obszarem utożsamia się 
mniejszość narodowa zgłoszonych przez przedstawicieli Doszczegolnych 
mniejszości zawiera Protokół z IV spotkania grupy roboczej w dniu 21 maja
2015 r. (w załaczeniu).
W przypadku podręczników do języka ukraińskiego me znoszono żadnego 
planu wydawniczego,
Protokoły ze wszystkich posedzeń grupy roboczej, a także prezentowa ie  
podczas nich i wypracowane w ich wyniku materiały są dostępne obecnie 
na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
www.mswiagov.pl, w zakładce dotyczącej mnie szóści narodowych 
i etnicznych.
Przedstawiciele Związku Ukraińców w Polsce podczas spotkań w Vnbasadz'e 
Ukrainy w Polsce i w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie brakujących 
podręczników do języka ukraińskiego -  poinformowali, że nie posiadają 
środków finansowych pozwalających na prowadzenie prac zwiazanych 
z przygotowaniem takich oodreczników.
W tej sytuacji, Ministerstwo Edukacji Naromcwęi zamierza podjąć działania 
majace na celu pozyskanie autorów tych podręczników w ramach umów 
zawieranych ze szkorami wyższymi lub w ramach konkursów na opracowanie 
"szczególnych podręczników

Z wyrazami szacunku,

Maciej Kopec 
Podsekretarz Stanu

W załączeniu:
1. p>sno DJE WOKO.442.2 2016. GP z 12 lutego 2016 r.,
2. protokó* z IV posieozenia grupy roboczej dc spraw podręczników dla mniejszość, 

narodowych i etnicznych c'az języ«a regionalnego -  Warszawa, 21 naja 2015 r.
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