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 Nabór wniosków zostanie
uruchomiony 1 marca br.

 Na dofinansowanie wycieczek 
szkolnych MEiN przeznaczy 
w 2022 r. 100 mln zł!



 Środki finansowe zostaną podzielone 
na województwa proporcjonalnie do liczby 
uczniów w danym województwie.

 Liczba wniosków, którą w ramach programu będzie 
mógł złożyć organ prowadzący, będzie uzależniona 
od typu szkoły (szkoła podstawowa, szkoła 
ponadpodstawowa, zespół szkół) i liczby uczniów 
w danej placówce. 

Założenia programu 
w 2022 r.





Organizacja wycieczek w ramach 
programu „Poznaj Polskę” w 2022 r.

Na każdym ze szlaków znajdują się punkty edukacyjne 
dostosowane do wieku uczniów.

W ramach planowanej wycieczki należy zwiedzić:
 co najmniej 2 punkty edukacyjne 

podczas wycieczki jednodniowej,
 co najmniej 4 punkty edukacyjne 

podczas wycieczki dwudniowej, 
 co najmniej 6 punktów edukacyjnych 

podczas wycieczki trzydniowej. 



 jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,

 dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,

 trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł,

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale 
co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania 
i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może 
przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

W ramach „Poznaj Polskę” 
dofinansowaniu w 80% 
podlegają wycieczki:



Składanie wniosków 
NauczycielNauczyciel

Dyrektor szkoły (formularz na stronie MEIN)Dyrektor szkoły (formularz na stronie MEIN)

Organ prowadzący (formularz w KSDO)Organ prowadzący (formularz w KSDO)

Ministerstwo Edukacji i Nauki Ministerstwo Edukacji i Nauki 



W ramach programu zorganizowano prawie 
5 tys. wycieczek szkolnych (4 827), w tym:

 wycieczki jednodniowe – 2 925, 

 wycieczki dwudniowe – 720, 

 wycieczki trzydniowe – 1 182. 

Łącznie w wycieczkach szkolnych dofinansowanych 
w ramach programu uczestniczyło ponad 215 tys. uczniów. 

„Poznaj Polskę” w 2021 r. 
– podsumowanie



Najchętniej na wycieczki szkolne wyjeżdżali uczniowie 
z województw: 

 małopolskiego – 712 wycieczek, ponad 32 tys. uczniów, 

 podkarpackiego – 574 wycieczki, ponad 24 tys. uczniów,

 śląskiego – 447 wycieczek, ponad 22 tys. uczniów,

 mazowieckiego – 425 wycieczek, ponad 18 tys. uczniów,

 pomorskiego – 364 wycieczki, prawie 17 tys. uczniów.

„Poznaj Polskę” w 2021 r. 
– podsumowanie



Całkowity koszt realizacji wycieczek wyniósł prawie 50 mln zł, 
w tym wsparcie ze środków MEiN to prawie 35 mln zł.

Średnia wnioskowana kwota wsparcia na organizację wycieczki 
wyniosła 7 217 zł, w tym: 

 wycieczka jednodniowa – 3 930 zł,

 wycieczka dwudniowa – 9 325 zł, 

 wycieczka trzydniowa – 14 067 zł. 

Średni całkowity koszt wycieczki wyniósł 10 179 zł. 

Wsparcie MEiN na realizację 
programu „Poznaj Polskę”



 Centrum Nauki Kopernik, Warszawa,
 Zamek Królewski w Warszawie,
 Muzeum Powstania Warszawskiego,
 Łazienki Królewskie w Warszawie,
 Kraków – historyczny zespół miasta,
 Zamek Królewski na Wawelu,
 Hydropolis – Interaktywne Muzeum Wody, Wrocław,
 Zespół cmentarzy na Powązkach, Warszawa,
 Muzeum Toruńskiego Piernika, Toruń,
 Stare i nowe miasto, Toruń.

Najchętniej 
odwiedzane miejsca 
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