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Szanowny Panie, 

odpowiadając na wniosek z 18 stycznia 2022 r., złożony w trybie ustawy o dostępie do 
informacji publicznej1, dotyczący pomocy psychologicznej dla uczniów w szkołach w roku 2020 
i 2021, w tym finansowania działań w tym zakresie przekazuję poniższe informacje.

W algorytmicznym podziale części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego na rok 20202 uwzględnione zostały dodatkowe wagi na realizację 
działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, obejmujące uczniów szkół 
ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży, realizujących obowiązek szkolny lub nauki:

 P49=0,025 – dla uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, ogólnokształcących 
szkół muzycznych I stopnia oraz dotychczasowych gimnazjów dla dzieci i młodzieży,

 P50=0,012 – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży oraz szkół 
ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży. 

W roku 2020 w ramach wagi P49 zastała naliczona część oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 
ok. 458.480 tys. zł, natomiast w ramach wagi P50 – ok. 104.970 tys. zł.

W algorytmicznym podziale części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego na rok 20213 uwzględnione zostały dodatkowe wagi na realizację działań z zakresu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, obejmujące uczniów szkół ogólnodostępnych dla dzieci 
i młodzieży, realizujących obowiązek szkolny lub nauki:

 P49=0,025 – dla uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, ogólnokształcących 
szkół muzycznych I stopnia oraz dotychczasowych gimnazjów dla dzieci i młodzieży,

 P50=0,012 – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży oraz szkół 
ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży. 

1 Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2176 ze zm.).
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu 
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 
2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2446).
3 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 
2021 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2384)
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W roku 2021 w ramach wagi P49 zastała naliczona część oświatowej subwencji ogólnej 
w kwocie ok. 474.596 tys. zł, natomiast w ramach wagi P50 – ok. 107.975 tys. zł.

Dla uczniów wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz 
długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole, szkoła 
może zorganizować oddziały terapeutyczne, zgodnie z przepisami §13 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach4. 

W roku 2020, w ramach części oświatowej subwencji ogólnej na uczniów tych klas 
naliczono ok. 8.257 tys. zł (waga P40=0,6).

W roku 2021, w ramach części oświatowej subwencji ogólnej na uczniów tych klas 
naliczono ok. 8.038 tys. zł (waga P40=0,6).

Jednocześnie pragnę poinformować, że jednostki samorządu terytorialnego miały (i mają) 
możliwość ubiegania się o dodatkowe środki finansowe w ramach podziału rezerwy części 
oświatowej subwencji ogólnej, wyodrębnionej zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego5. 

W 2021 r., zrealizowane zostało kompleksowe wsparcie uczniów w powrocie do szkoły 
po okresie epidemii. Jednym z elementów tego wsparcia było zapewnienie uczniom pomocy w 
nauce w formie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i 
umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. 
Finansowanie tych zajęć nastąpiło ze środków ww. rezerwy na rok 2021, która została zwiększona 
o kwotę 187 mln zł.

Ponadto w projekcie „Kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 
na rok 2022” przewidywane jest dofinansowanie dodatkowych zajęć w szkołach, z zakresu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uruchomienie kryterium nastąpi po zwiększeniu 
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 180 mln zł, po wejściu w życie nowelizacji 
rozporządzenia 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-196.

Dodatkowo w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów uwzględnia się ponad 
1 mld zł na realizację zadań pozaszkolnych powiatowych, w ramach których finansowane są 
m.in poradnie psychologiczne pedagogiczne.

Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej są corocznie 
opracowywane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz opiniowane przez Zespół ds. Edukacji, 
Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Po zaopiniowaniu przez 
Zespół, kryteria podziału rezerwy są publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji 
i Nauki w zakładce finansowanie edukacji-subwencja ogólna dla jst. Obecnie „Kryteria…” są na 
etapie konsultacji z Ministerstwem Finansów. Następnie zostaną przekazane stronie 
samorządowej reprezentowanej przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Po ustaleniu ostatecznego kształtu ww. kryteriów, MEiN poinformuje wszystkie 
jednostki samorządu terytorialnego o terminach składania wniosków z poszczególnych kryteriów, 
ich wzorach i wymaganych załącznikach.

4 Dz.U. z 2020 r., poz. 1280
5 Dz.U. z 2021, poz. 38 ze zm.
6 Dz.U. poz. 493 ze zm.
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Informuję również, że zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
należy do kompetencji dyrektora szkoły7, który w porozumieniu z organem prowadzącym 
podejmuje decyzje m.in. dotyczące zatrudnienia nauczycieli i specjalistów wykonujących zadania 
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psychologów, pedagogów, 
logopedów i doradców zawodowych. Przy zatrudnianiu ww. osób powinny być brane pod uwagę 
rozpoznane potrzeby uczniów. 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne 
i nieodpłatne8.

Według danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO), na dzień 21 marca 2021 r., z 
zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzonych w 
szkołach i placówkach systemu oświaty, korzystało łącznie 1 326 692 dzieci i młodzieży.

Jak wskazują dane z SIO od 2014 r. systematycznie zwiększa się liczba nauczycieli 
specjalistów zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty. 

liczba nauczycieli specjalistów w poszczególnych latachobowiązki 
nauczyciela 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

doradcy 
zawodowego 1 603 1 857 1 992 5 544 7 326 8 069 8 565

logopedy 11 631 12 923 14 117 15 203 16 642 18 147 18 089

pedagoga 19 647 20 082 20 602 20 839 21 158 21 530 21 455

psychologa 7 987 8 416 8 806 9 323 9 920 10 874 11 062

terapeuty 
pedagogicznego

dane 
zbierane 
od 2017

dane 
zbierane 
od 2017

dane 
zbierane 
od 2017

1 614 2 308
brak 
danych
 w SIO

brak 
danych 
w SIO

W celu zwiększenia dostępności do pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci 
i młodzieży, po raz pierwszy w podziale subwencji oświatowej na rok 2019 wprowadzone zostały 
dwie wagi9 na realizację działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach10. 
Wagi obejmują wszystkich uczniów z kategorii dzieci i młodzież realizujących obowiązek 
szkolny lub nauki.

Jednocześnie, przepisy prawa oświatowego gwarantują wszystkim uczniom możliwość 
korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, świadczonej przez poradnie 

7 Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 
zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1280).
8 § 3 ww. rozporządzenia. 
9 P46 = 0,025 dla uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, ogólnokształcących szkół 
muzycznych I stopnia oraz dotychczasowych gimnazjów dla dzieci i młodzieży (waga nie obejmuje 
uczniów szkół specjalnych),
P47 = 0,012 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży oraz szkół ponadpodstawowych 
dla dzieci i młodzieży (waga nie obejmuje uczniów szkół specjalnych oraz szkół policealnych).
10 Określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w 
sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 
roku 2019 (Dz.U. z 2018 r. poz. 2446).
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psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne11. W każdej sytuacji wymagającej 
wsparcia czy interwencji specjalistów, rodzice/opiekunowie dziecka/ucznia mogą zwrócić się do 
poradni psychologiczno-pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie badań dziecka/ucznia i 
wydanie opinii lub orzeczenia, co pozwoli dyrektorowi szkoły na podjęcie bardziej 
ukierunkowanych działań związanych z procesem edukacyjnym dziecka/ucznia. 

Do zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych12 należy m.in. diagnozowanie dzieci 
i młodzieży, udzielanie pomocy bezpośredniej uczniom oraz rodzicom, wspomaganie 
przedszkoli, szkół i placówek.

Udzielanie bezpośredniej pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzicom przez nauczycieli 
specjalistów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych polega w szczególności na: 

1. prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
2. wspieraniu dzieci i młodzieży wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3. udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i możliwości 

psychofizycznych dzieci, rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. 

Mając na uwadze potrzebę wzmocnienia profilaktyki występowania zaburzeń 
psychicznych u dzieci i młodzieży oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, Ministerstwo 
Edukacji i Nauki podejmuje działania ukierunkowane, zarówno na poprawę dostępu do pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, rozwijanie kompetencji kadr, jak również przygotowanie 
systemowych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości kształcenia, z uwzględnieniem 
zróżnicowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz ich problemów w 
zakresie zdrowia psychicznego.

Przygotowywane obecnie w resorcie edukacji i nauki rozwiązania uwzględniają m.in. 
standard zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli specjalistów, np. psychologów. 
Planuje się zwiększenie środków finansowych przeznaczanych na pomoc psychologiczno-
pedagogiczną w szkołach. Już w 2022 r. na ten cel zaplanowano 700 mln zł.

Z poważaniem

11 Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych 
poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199, z późn. zm.).
12 § 10 ust. 3 i § 11 ww. rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

Anna Maria Ostrowska
Zastępca Dyrektora

/ – podpisany cyfrowo/
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