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FORMULARZ ROZSTRZYGNIĘCIA UWAG PODCZAS KONSULTACJI  
PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU  WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
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 UWAGI/WNIOSKI ZGŁOSZONE DO PROJEKTU PROGRAMU 
 

Lp. Odwołanie się do 
miejsca  

w dokumencie 
 (rozdział i strona) 

Obecny zapis Powinno być Uzasadnienie zmiany Rozstrzygnięcie 
(TAK/NIE) 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

1. Rozdział V, punkt 5, 
str. 7 

Brak W zależności od sytuacji 
finansowej Samorządu 
wyodrębnienie środków 
finansowych na działania 
z zakresu polityki 
wspierania mniejszości 
narodowych i etnicznych 

Uznanie wielokulturowości 
naszego regionu zapisanej 
w Strategii Rozwoju  
Województwa Opolskiego 
do 2020r.  jako podstawę 
wspierania inicjatyw 
organizacji pozarządowych 

 

NIE 

Uznanie wielokultorowości regionu zostało 
zapisane w Rozdziale VI w priorytecie II w pkt 2g, 
gdzie określono priorytetowe zadania publiczne, 
w ramach których w 2018 r. Samorząd 
Województwa Opolskiego wspierać będzie 
działania na rzecz mniejszości narodowych  
i etnicznych.  

2. Rozdział VI, 
Priorytet II – 2e, 
punkt 5, str. 11 

Promocja  
i wspieranie kultury 
mniejszości 
narodowych  
i etnicznych 

Promocja i wspieranie 
kultury oraz realizowanie 
inicjatyw mniejszości 
narodowych i etnicznych 

Uznanie wielokulturowości 
naszego regionu zapisanej  
w Strategii Rozwoju  
Województwa Opolskiego 
do 2020r. jako podstawę 
wspierania inicjatyw 
organizacji pozarządowych 

 

NIE 

Priorytet wspieranie i upowszechnianie kultury 
 i sztuki realizowany jest m.in. poprzez promocję 
i wspieranie kultury mniejszości narodowych  
i etnicznych.  
W przedmiotowym zakresie mieści się również 
wspieranie realizowania inicjatyw mniejszości 
narodowych i etnicznych, w związku  
z powyższym przeformułowanie obecnego 
zapisu jest bezcelowe. 

3. Rozdział VI, 
Priorytet II – 2f, 
punkt 8, str. 12 

Brak Podnoszenie kwalifikacji 
dydaktyki oraz wspieranie 
działań edukacyjnych 
w środowisku mniejszości 
narodowych i etnicznych 

Kultywowanie tradycji i 
języka na wysokim 
poziomie 

 

NIE 

Realizacja działań edukacyjnych na rzecz dzieci  
i młodzieży woj. opolskiego zawarta jest  
w priorytecie II-2f, pkt.1. Dla podkreślenia 
uznania wielokulturowości naszego regionu 
zostały wprowadzone zapisy priorytetu II-2g 
pkt.1, który mieści w sobie wsparcie działań  
(a więc także edukacyjnych) na rzecz mniejszości 
narodowych i etnicznych w zakresie 
podtrzymywania tożsamości narodowej  
i etnicznej. 

Jednocześnie działania z zakresu dydaktyki 
środowisk mniejszościowych realizowane są 
przez SWO zgodnie z rozporządzeniem MEN  
z dnia 29.09.2016 (poz. 1591) poprzez 
wojewódzką placówkę doskonalenia 
zawodowego – Regionalny Zespół Placówek 



 
Wsparcia Edukacji w Opolu. Zgodnie z §17 ust.3 
pkt. 1b rozporządzenie – doradztwo metodyczne 
dotyczy nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
z j. nauczania mniejszości narodowych  
i etnicznych oraz językiem regionalnym.  
W regionie występują tylko szkoły z językiem 
niemieckim jako językiem nauczania.  
W zakresie wsparcia edukacji mniejszości 
niemieckiej, w obszarze doskonalenie 
zawodowego nauczycieli, Samorząd 
Województwa od 1992 roku realizuje „Program 
Niwki”, poświęcony doskonaleniu nauczycieli 
języka niemieckiego, w szczególności języka 
mniejszości narodowej, jak i uczący  
w języku niemieckim i dwujęzycznie innych 
przedmiotów.  Uczestnikami mogą być także 
nauczyciele rozwijający wśród uczniów wiedzę  
i umiejętności związane z kultywowaniem 
wielokulturowości i historii regionów. W 2017r. 
budżet „Programu Niwki” został określony  
na poziomie 175.000 zł,  z czego 70.000zł 
sfinansowało Województwo Opolskie. 
Proponuje się nie wprowadzania zapisu  
dot. podnoszenia kwalifikacji i dydaktyki. 

4. Rozdział VI, 
Priorytet II – 2j, 
punkt 8, str. 13 

Międzynarodową 
wymianę 
doświadczeń, m.in. 
w dziedzinie kultury, 
sztuki  
i ochrony 
dziedzictwa, 
edukacji, ochrony 
zdrowia, ekologii, 
ochrony przyrody 
i energetyki 
odnawialnej, pomocy 
społecznej  
i polityki senioralnej. 

Międzynarodową 
wymianę doświadczeń, 
m.in. w dziedzinie kultury, 
sztuki i ochrony 
dziedzictwa, edukacji, 
ochrony zdrowia, ekologii, 
ochrony przyrody 
 i energetyki odnawialnej, 
pomocy społecznej  
i polityki senioralnej oraz 
poszanowania praw 
mniejszości. 

Uznanie wielokulturowości 
naszego regionu zapisanej 
w Strategii Rozwoju  
Województwa Opolskiego 
do 2020r. jako podstawę 
wspierania inicjatyw 
organizacji pozarządowych 

 

TAK 

 

- 

5. Rozdział VI, 
Priorytet II – 2k, 
punkt 3, str. 14 

Brak Inicjatywy wykorzystujące 
wielokulturowość 
Województwa 

Wpisanie celów ze 
Strategii Rozwoju  
Województwa Opolskiego 
do 2020 r. 

 

TAK 

 

- 

 


