
projekt Nr 6 

UCHWAŁA NR …………… 

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia …………. 2021 r. 

 

w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na 

prowadzenie w Technikum Nr 1 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku  

oddziału przygotowania wojskowego 

 

Na podstawie art. 28a ust. 5 i ust. 7 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) Rada Powiatu 

Otwockiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się złożyć wniosek do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na 

utworzenie od dnia 1 września 2021 roku oddziału przygotowania wojskowego w Technikum 

Nr 1 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława 

Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3. 

2. Przyjmuje się zobowiązanie do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale 

przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia  

w pozostałych oddziałach Technikum Nr 1. 

§ 2. 1. Zobowiązuje się Starostę Otwockiego do przygotowania wniosku, o którym mowa 

w § 1 ust. 1. Jego wzór określa Załącznik do niniejszej uchwały. 

 2. Upoważnia się Starostę Otwockiego do podpisania wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

oraz oświadczenia zawierającego zobowiązanie, o którym mowa w § 1 ust. 2. 

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Otwocku. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

 

Łukasz Banaszek adwokat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe jednostki samorządu 

terytorialnego, prowadzące publiczne szkoły ponadpodstawowe, w tym 5-letnie technika, mogą 

podjąć starania w kierunku uruchomienia  oddziału przygotowania wojskowego. Dotychczas  

tzw. klasy wojskowe czy „mundurowe”, prowadzone  przez Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych, funkcjonowały w przestrzeni edukacyjnej jako klasy realizujące programy 

innowacji pedagogicznej tj. autorskie programy szkolenia wojskowego, których treści i metody  

realizacji nie były nadzorowane pod względem organizacyjnym - dydaktycznym przez 

Ministerstwo Obrony Narodowej. W ZSEG klasy te cieszyły się dużym zainteresowaniem 

uczniów. Programy klas wojskowych były opracowywane przez nauczycieli w oparciu o różne 

standardy szkolenia wojskowego. Ministerstwo podjęło więc starania w kierunku ujednolicenia 

programów  

z zakresu edukacji wojskowej poprzez uwzględnienie w przepisach prawa oświatowego nowego 

typu klas tj. oddziałów przygotowania wojskowego. W oddziale przygotowania wojskowego 

utworzonego w technikum nadal będzie realizowane kształcenie ogólne i także zawodowe, 

natomiast program szkolenia z przygotowania wojskowego będzie realizowany na dodatkowych 

zajęciach w oparciu o odrębny ramowy plan nauczania (tzw., siatkę godzin) oraz odrębny ramowy 

rozkład materiału szkolenia. Minister Obrony Narodowej wydał  Rozporządzenie z dnia 21 maja 

2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego (Dz.U. 2020 poz.977), które 

określa program szkolenia a także organizację i formy zajęć organizowanych  w ramach programu 

szkolenia, a także warunki realizacji zajęć praktycznych. Po zakończeniu szkolenia  

z przygotowania wojskowego uczeń uzyska status żołnierza rezerwy. Następnie będzie mógł 

wstąpić do czynnej służby wojskowej w siłach zbrojnych RP oraz rozpocząć studia na wyższej 

uczelni wojskowej. Absolwenci oddziałów przygotowania wojskowego otrzymają dodatkowe 

punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok studiów w tych uczelniach. 

Zgodnie z Prawem Oświatowym utworzenie oddziału przygotowania wojskowego  

w 5-letnim technikum wymaga zezwolenia Ministra Obrony Narodowej. Każdego roku  

ww. resort określa w drodze rozporządzenia limit możliwych do wydania zezwoleń na 

prowadzenie takiego oddziału. Na 2021 rok, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony 

Narodowej z dnia  

24 listopada 2020 r. w sprawie określenia  limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów 

przygotowania wojskowego (Dz.U.2020 poz.2099), zaplanowano uruchomienie maksymalnie 20 

tego typu oddziałów w całej Polsce. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej  

z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania 

wojskowego (Dz.U.2020 poz.1390), MON może udzielić wsparcia w formie dotacji celowej  

w wysokości do 80% kosztów na zakup, m.in. umundurowania, hełmów obronnych, busoli lub 

kompasów, kamizelek taktycznych, replik broni palnej, kabur do replik, masek przeciwgazowych 

czy noszy medycznych, z których uczniowie będą korzystać podczas zajęć praktycznych. 

Dotacja ma być udzielana w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej i – ewentualnie - 

także, gdy zajdzie potrzeba wymiany lub uzupełnienia zniszczonego umundurowania w trakcie 

trwania nauki. Dofinansowane mają być także dojazdy na zajęcia w jednostce wojskowej 

oddalonej od szkoły o ponad 60 km. Jednostka samorządu terytorialnego, która uzyska 

zezwolenia na prowadzenie takiego oddziału będzie miała naliczoną dodatkową subwencje 

oświatową na ww. oddział. 

Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenie Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych w zakresie prowadzenia tzw. klas mundurowych a przede wszystkim udział  

w pilotażu MON Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, a także zacieśnienie 

współpracy z wojskowymi jednostkami patronackimi, zasadne jest podjęcie przedmiotowej 

uchwały.  

 



Hanna Majewska-Smółka dyrektor Oświaty Powiatowej, Andrzej Solecki Sekretarz 

 

Załącznik do uchwały nr ………………….. 

Rady Powiatu Otwockiego z dnia ………………. 2021 r. 

 

…………………………………………. 

(miejscowość, data) 

 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
(nazwa organu prowadzącego szkołę) 
 

…………………………………………. 
…………………………………………. 
(adres organu prowadzącego szkołę) 

 
…………………………………………. 
(dane kontaktowe) 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ 
 

00-911 Warszawa, Al. Niepodległości 218 
 

 
WNIOSEK  

O ZEZWOLENIE NA UTWORZENIE 
ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO 

 
Na podstawie art. 28a ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.),  
 
wnioskuję o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania 
wojskowego 
w………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa placówki) 

 
1. Data rozpoczęcia funkcjonowania oddziału przygotowania wojskowego 

 
 

2. Organizacja kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego 
 
 

 
Załączniki: 

1. Opinia rady pedagogicznej placówki, w której prowadzony będzie oddział 
przygotowania wojskowego. 

2. Zobowiązanie organu prowadzącego szkołę do ponoszenia kosztów kształcenia w 
oddziale przygotowania wojskowego, przekraczających wydatki bieżące ponoszone 
na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły.  

3. Uchwała odpowiednio rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa1 w sprawie 
złożenia wniosku o zezwolenie na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego. 

 
………….……………………………………. 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji  
organu prowadzącego szkołę

2
) 

                                                           
1
 Na podst. art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 

1680, 1681, 1818, 2197 i 2248). 
2
 Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie umocowania do reprezentowania organu prowadzącego 

szkołę. 



                                                                                                                                                                                     

 


