
      

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. 

Poz. 1022 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 7 lipca 2015 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej 

i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą 

oraz dzieci pracowników migrujących 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2009 r. w sprawie 

warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów 

nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1306), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przed-

miotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników 

migrujących (Dz. U. poz. 608); 

2) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przed-

miotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników 

migrujących (Dz. U. z 2015 r. poz. 7). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje: 

1) § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przed-

miotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników 

migrujących (Dz. U. poz. 608), który stanowi:  

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”; 

2) § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przed-

miotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników 

migrujących (Dz. U. z 2015 r. poz. 7), który stanowi:  

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”. 

Minister Edukacji Narodowej: J. Kluzik-Rostkowska
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Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 7 lipca 2015 r. (poz. 1022) 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
1) 

z dnia 24 września 2009 r. 

w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej 

i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą 

oraz dzieci pracowników migrujących 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub upoważniona przez niego jednostka organizacyjna, 

zwani dalej „jednostką kierującą”, kierują nauczycieli do pracy za granicą w celu wspomagania wśród Polonii i Polaków 

zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury 

polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych 

państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą. 

2. Kierowanie nauczycieli odbywa się na podstawie: 

1) umowy zawartej między ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania a właściwym organem państwa, do 

którego nauczyciele mają być kierowani, albo 

2) wniosku organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą, prowadzących szkoły albo nauczanie języka polskie-

go, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, określającego miej-

sce, termin i warunki zatrudnienia nauczyciela, zakres jego obowiązków oraz warunki bytowe, przekazanego za po-

średnictwem przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej wraz z opinią 

tego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego dotyczącą treści wniosku. 

§ 2. O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający: 

1) kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu; 

2) znajomość języka danego kraju lub jednego z następujących języków: rosyjskiego, angielskiego, francuskiego 

i niemieckiego, w przypadku gdy jest on powszechnie stosowany w kraju, o skierowanie do którego nauczyciel się 

ubiega; 

3)
3)

 co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę 

dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli; 

4) stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy w charakterze nauczyciela w określonym kraju. 

§ 3. 1. Nauczyciel ubiegający się o skierowanie do pracy za granicą składa następujące dokumenty: 

1) list motywacyjny; 

                                                           
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej − oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej 

(Dz. U. poz. 1255). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, 

z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, 

poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, 

z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, 

poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 

i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 

811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357. 
3)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej 

i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników 

migrujących (Dz. U. z 2015 r. poz. 7), które weszło w życie z dniem 13 stycznia 2015 r. 
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2) życiorys; 

3) dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela danego 

przedmiotu; 

4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze nauczyciela w określonym kraju wystawio-

ne nie wcześniej niż miesiąc przed jego złożeniem. 

2. Po złożeniu wymaganych dokumentów z nauczycielem jest przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna, w czasie 

której jest sprawdzana w szczególności znajomość języka obcego, o którym mowa w § 2 pkt 2. 

3. Nauczyciele zakwalifikowani do pracy za granicą odbywają kursy przygotowujące do podjęcia pracy wśród Polo-

nii i Polaków zamieszkałych za granicą, organizowane przez urząd zapewniający obsługę ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania lub przez publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. 

§ 4. 1. Jednostka kierująca zawiera z nauczycielem umowę cywilnoprawną o skierowanie do pracy za granicą. 

2. Umowa o skierowanie do pracy za granicą określa w szczególności: 

1) pracodawcę zagranicznego; 

2) okres, na który nauczyciel jest skierowany do pracy za granicą; 

3) świadczenia przyznane nauczycielowi na podstawie przepisów w sprawie zakresu i warunków przyznawania świad-

czeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą. 

3. Jednostka kierująca może wypowiedzieć umowę o skierowanie do pracy za granicą w przypadku, gdy: 

1) nauczyciel nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub jego postępowanie uchybia godności zawodu nauczyciela; 

2) nauczyciel naruszył przepisy prawa obowiązujące w Polsce lub państwie, do którego został skierowany; 

3) choroba nauczyciela trwa dłużej niż miesiąc. 

4. Wypowiedzenie umowy o skierowanie do pracy za granicą z przyczyn, o których mowa w ust. 3: 

1) pkt 1 i 2 − następuje z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, po przeprowadzeniu przez jednostkę 

kierującą postępowania wyjaśniającego; 

2) pkt 3 − następuje z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

5. Nauczyciel może wypowiedzieć umowę o skierowanie do pracy za granicą w przypadku, gdy jednostka kierująca 

nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z tej umowy lub z innych ważnych przyczyn, z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

6. Umowa o skierowanie do pracy za granicą wygasa w razie zakończenia stosunku pracy u pracodawcy zagranicz-

nego. 

7. Wypowiedzenie umowy o skierowanie do pracy za granicą lub jej wygaśnięcie powoduje wstrzymanie udzielania 

przyznanych świadczeń. 

§ 5. 1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz 

dzieci pracowników migrujących organizują w kraju i za granicą publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu 

ogólnokrajowym. 

2. Dla nauczycieli organizuje się w szczególności: studium metodyczne, seminaria, konferencje, wykłady, kursy  

on-line, warsztaty i praktyki metodyczne. 

3.
4)

 Doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci 

pracowników migrujących może być również realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 

1138 i 1146), mające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowni-

ków migrujących, w trybie określonym w przepisach tej ustawy. 

                                                           
4)  Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów 

nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (Dz. U. 

poz. 608), które weszło w życie z dniem 15 maja 2014 r. 
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4.

4)
 Zadanie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może również zlecić pu-

blicznym lub niepublicznym szkołom wyższym w trybie określonym w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. − Pra-

wo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.
5)

). 

5.
6)

 Zadanie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może również zlecić jed-

nostkom samorządu terytorialnego w drodze porozumienia. 

§ 6. 1. Na wniosek organizacji społecznej zarejestrowanej za granicą albo innych podmiotów organizujących za gra-

nicą nauczanie języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, a także nauczycieli pracujących 

wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących, mogą być przekazywane za 

granicę podręczniki i pomoce dydaktyczne służące temu nauczaniu. 

2. Podręczniki i pomoce dydaktyczne, o których mowa w ust. 1, pozyskuje i przekazuje za granicę upoważniona 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jednostka organizacyjna, zajmująca się wspomaganiem nau-

czania za granicą języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku pol-

skim oraz posiadająca doświadczenie we współpracy z Polonią i Polakami zamieszkałymi za granicą oraz dziećmi pra-

cowników migrujących. 

§ 7. 1.
7)

 Organizowanie w Polsce kolonii, obozów lub innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonij-

nej minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienio-

nym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mającym do-

świadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących, w trybie 

określonym w przepisach tej ustawy. 

1a.
8) 

Zadanie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może również zlecić jed-

nostkom samorządu terytorialnego w drodze porozumienia. 

2.
9)

 Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 1a, organizujące kolonie, obozy oraz inne formy letniego wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży polonijnej są obowiązane w szczególności spełniać wymogi dla organizatorów wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, 

jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania 

i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.
10)

). 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
11)

.
12) 

                                                           
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 

1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357 i 860. 
6) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. 
7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4. 
8) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. 
9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. 
10) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 18, poz. 102, z 2009 r. Nr 218, poz. 1696 oraz 

z 2015 r. poz. 109. 
11) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5 października 2009 r. 
12) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 marca 2002 r. 

w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania 

historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym 

w tym celu do pracy za granicą (Dz. U. Nr 44, poz. 409), które utraciło moc z dniem 23 sierpnia 2008 r. na podstawie art. 6 

ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy − Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu 

w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145, poz. 917). 
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