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UCHWAŁA NR 197/20 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 13 lutego 2020 roku 

w sprawie przyjęcia zasad wsparcia realizacji zadań wychowawczych szkoły  
w 2020 r. w zakresie budowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich 
Rzeczypospolitej. 

Na podstawie art. 8a, art.11 ust.1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z  dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 512 z późn. zm.) uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się zasady wsparcia gmin i powiatów województwa małopolskiego  
w realizacji zadań wychowawczych szkoły w 2020 r. w zakresie budowania pamięci 
historycznej o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej (załącznik numer 1 do niniejszej 
uchwały). 
 

§ 2. 

Przyjmuje się wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej gminie lub powiatowi na 

wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

w zakresie budowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej 

(załącznik numer 2 do niniejszej uchwały). 

 
§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji. 
 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE                        

Województwo Małopolskie uznaje, iż wiedza o dziedzictwie i historii Kresów 
Wschodnich spełnia niezwykle istotną rolę z punktu widzenia wychowania i edukacji 
młodego pokolenia, a w dalszej perspektywie  całego społeczeństwa, którego 
tożsamość kształtuje się w oparciu o historię i pamięć narodową. Pragnąc docenić 
działania edukacyjne na rzecz budowania pamięci historycznej i tożsamości narodowej 
podejmowane w 2020 r. przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe, 
Województwo Małopolskie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom w zakresie wzmacniania 
pamięci historycznej o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej i - w ramach wsparcia 
realizacji zadań wychowawczych szkoły w 2020 r., - planuje udzielenie pomocy 
finansowej małopolskim gminom i powiatom jako organom prowadzącym szkoły, na 
podstawie stosownej uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego. Działania 
edukacyjne podlegające wsparciu będą miały na celu dalsze kształtowanie 
świadomości historycznej i  literackiej, rozwój kompetencji społecznych, krzewienie 
postaw obywatelskich wśród uczniów oraz pogłębianie wiedzy o wspólnej historii i 
dziedzictwie kulturowym Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej potrzebnej 
zarówno uczniom jak i nauczycielom.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


