
Opinia nr 2/16 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim 
z dnia 31 marca 2016 r. 
 
w sprawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 
roku 2016 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2294) 
 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i 2 w związku z art. 42 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 24 lipca 

2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1240) strona pracowników, strona pracodawców i strona samorządowa Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego w województwie mazowieckim zwraca uwagę, że wprowadzenie zmiany w zasadach 

subwencjonowania uczniów szkół zawodowych, polegającej na stworzeniu dwóch odrębnych wag, tj. 

P11 - 0,23 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe, w tym na 

realizację praktycznej nauki zawodu oraz P12 - 0,08 dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych 

będących młodocianymi pracownikami, realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy może 

doprowadzić do eliminacji ze szkół zawodowych uczniów, których nauka zawodu organizowana jest 

na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Przyjęta zmiana degraduje formę 

organizacji zajęć praktycznych uczniów - młodocianych pracowników na podstawie umów o pracę, 

które zwiększają szansę na zatrudnienie po zakończeniu nauki zawodu. 

Ponadto wprowadzone zmiany są sprzeczne z przyjętym Międzyresortowym Porozumieniem 

o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego z dnia 23.01.2015, w tym kształcenia 

zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców. 

W związku z powyższym Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie 

mazowieckim proponuje zrównanie wag P11 i P12, aby zapewnić równe traktowanie obu grup 

uczniowskich i nie deprecjonować żadnej formy kształcenia zawodowego. 

Warto również podkreślić, że ww. Rozporządzenie różni się od projektu poddawanego 

konsultacjom społecznym, bowiem projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 

roku 2016 nie przewidywał zmiany wagi ustalonej dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych dla 

dzieci i młodzieży, będących młodocianymi pracownikami, realizującymi praktyczną naukę zawodu u 

pracodawcy. 
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