
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 

Warszawa, 31 maja 2017 r. 
DKO-WOK.4030.129.2017.AT 

Pan 
Marek Michalak 
Rzecznik Praw Dziecka 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

odpowiadając na Pana pismo nr ZEW.422.12.2017.MP w sprawie problemów 
z dostępem do edukacji przedszkolnej dzieci 3-letnich, uprzejmie informuję, że 
zadanie gmin polegające na zapewnieniu miejsc wszystkim dzieciom od 3. roku 
życia, których rodzice podjęli decyzję  o korzystaniu z edukacji przedszkolnej, 
jest — jak sam Pan przyznał  — znane od 2013 r.1  Niezasadne są  zatem 
argumenty zgłaszane przez, co należy podkreślić, jedynie niektóre jednostki 
samorządu terytorialnego, że było zbyt mało czasu na przygotowanie się  do 
realizacji tego zadania. Sygnalizowane problemy wynikają  zazwyczaj 
z braku wypracowanej gminnej polityki oświatowej. 

Należy pamiętać, że zakładanie i prowadzenie przedszkoli jest zadaniem 
własnym gmin, na które gmina ma m.in. udziały we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz z podatku dochodowego od osób 
prawnych (CIT). Dodatkowo, od września 2013 r. gminy otrzymują  z budżetu 
państwa dodatkowe środki na rozwój edukacji przedszkolnej i podnoszenie jej 
jakości, w formie dotacji przedszkolnej. Jest ona przekazywana na każde 
dziecko, niezależnie od czasu korzystania przez nie z wychowania 
przedszkolnego, a także od tego czy korzysta z publicznego, czy też  
niepublicznego przedszkola. Corocznie na ten cel przekazywana jest kwota 
ponad 1,5 mld zł. Dodatkowo, od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono, zgodnie 
z postulatami przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, subwencję  
„przedszkolną" na dzieci 6-letnie i starsze, objęte obowiązkiem przygotowania 
przedszkolnego. 
Ponadto, zadania w zakresie wychowania przedszkolnego były i są  nadal 
finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na ten cel 

„ ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektótych innych 
ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827 ze zm.). 
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przewidziano ok. 335,6 mln euro na lata 2014 — 2020 z EFS, jako 84,28% 
całości środków przewidzianych na realizację  zadania oraz 15,72% środków 
z budżetu państwa (ich wielkość  będzie uzależniona od kursu euro). 

W gminach, w których podjęto właściwe decyzje dotyczące wydatkowania 
otrzymywanych dodatkowo środków finansowych, nie ma j problemu 
z zapewnieniem miejsca edukacji przedszkolnej wszystkim dzieciom 
uprawnionym i zobowiązanym do korzystania z wychowania prze szkolnego. 
Tylko w ostatnim roku oddano do użytku blisko 420 nowych przedszkoli, z tego 
na obszarach wiejskich blisko 230. 

W ocenie Ministerstwa Edukacji Narodowej obowiązujące obecnie prawo 
oświatowe nie wymaga zmian. Jest ono efektem szerokich] konsultacji 
prowadzonych w ubiegłym roku. Ważne jest jednak, by jednostki samorządu 
terytorialnego we Właściwy sposób realizowały zapisy tego prawą, by lokalna 
polityka oświatowa uwzględniała potrzeby najmłodszego pokoleillia, a dobro 
dziecka było postrzegane także jako zapewnienie mu miejsca realizacji 
wychowania przedszkolnego i wysokiej jakości oferty edukacyjnej. 

Z poważaniem 

Z upoważnienia 
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

Maciej Kopeć  
Podsekretarz Stanu 
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