
 

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 14 grudnia 2021 r. 

Poz. 2302 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA EDUKACJI I  NAUKI1) 

z dnia 13 grudnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.2)) w § 10: 

1) ust. 12ca otrzymuje brzmienie: 

„12ca. W przypadku otrzymywania przez szkołę dotacji na podstawie ust. 12 w miesiącach, o których mowa 

w ust. 12b i 12c, ustalając liczbę uczniów, o których mowa w ust. 12b i 12c, nie wlicza się uczniów spełniających warunek 

ustalony na podstawie art. 26 ust. 2 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

lub ust. 9 i 10.”; 

2) ust. 12e otrzymuje brzmienie: 

„12e. W lipcu i sierpniu danego roku dotacja przysługuje również na uczniów, na których w czerwcu tego samego 

roku szkoła otrzymała dotację z uwzględnieniem warunku, o którym mowa odpowiednio w ust. 9–12d.”; 

3) w ust. 15 wyrazy „2020 r.” zastępuje się wyrazami „2021 r.”; 

4) w ust. 19 wyraz „2021” zastępuje się wyrazem „2022”; 

5) w ust. 20: 

a) w pkt 1 wyraz „2020” zastępuje się wyrazem „2021”, 

b) w pkt 2: 

– w lit. a wyraz „2020” zastępuje się wyrazem „2021”, 

– w lit. b wyraz „2021” zastępuje się wyrazem „2022”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek 

                                                           
1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. 

poz. 1848 i 2335). 
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 

2047, 2111, 2314 i 2382 oraz z 2021 r. poz. 150, 242, 370, 532, 681, 961, 983, 1343, 1525, 1743 i 2047. 
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