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Konfiguracja tabeli parametrów naliczania dotacji w podziale na rodzaj dotowanej działalności 

(RDD) oraz dodatkowe powody dotacji (DPD) 

Przed przystąpieniem do pracy w systemie Dotacje, kluczowe jest prawidłowe skonfigurowanie systemu. 

Poniżej zaprezentowane zostały przykładowe sposoby konfiguracji tabeli parametrów naliczania dotacji dla 13 różnych typów jednostek. 

Przykładowe warianty konfiguracji systemu nie wyczerpują zakresu ustawień aplikacji, a sposób konfiguracji systemu zależny jest od intencji i rezultatu, jaki chce 
osiągnąć użytkownik. 

Prawidłowo wykonana konfiguracja ma zapewnić właściwe klasyfikowanie kwot dotacji do poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 

Lp. Typ szkoły Rozdz. klasyf. budżet. Uczeń bez orzeczenia Uczeń z orzeczeniem Konfiguracja 

1 Przedszkole, 
oddziały ogólnodostępne 

80104 Całość kwoty przekazy-
wana jest w ramach 
rozdziału 80104 

Dzieci 2.5/3 – 5 lat 
Całość kwoty przekazy-
wana jest w rozdziale 
80149 

Dzieci ponad 6 lat 
Cześć kwoty przekazy-
wana jest w rozdziale 
80104 oraz część kwoty 
wynikająca z orzeczenia 
w rozdziale 80149 

1. Należy w Konfiguracji -> Słowniki -> Rodzaj dotowanej działalno-

ści utworzyć 3 wartości:   

• Przedszkole – oddziały ogólnodostępne - uczniowie bez orze-

czenia (tutaj będą dzieci bez względu na wiek) 

• Przedszkole – oddziały ogólnodostępne - uczniowie z orzecze-

niem 2,5/3 – 5 letni  

• Przedszkole – oddziały ogólnodostępne - uczniowie z orzecze-

niem 6 letni (tutaj dzieci 6 letnie i więcej) 

2. Następnie w Konfiguracja -> Parametry naliczania dotacji -> 

nowa Tabela parametrów naliczania dotacji zdefiniować odpo-
wiednio:  

Przedszkole – oddziały ogólnodostępne - uczniowie bez orzeczenia 

- Sekcja Parametry naliczania dotacji:  
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80104 
Kwota dotacji RDD:   można zdefiniować kwotę z wyko-
rzystaniem dostępnych w tabeli kolumn 

- Sekcja Dodatkowe powody dotacji:   nie definiujemy  

Dotacje 
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Lp. Typ szkoły Rozdz. klasyf. budżet. Uczeń bez orzeczenia Uczeń z orzeczeniem Konfiguracja 

Przedszkole – oddziały ogólnodostępne - uczniowie z orzeczeniem 

2,5/3 – 5 letni 

- Sekcja Parametry naliczania dotacji:  
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80149 
Kwota dotacji RDD:   0,00 

- Sekcja Dodatkowe powody dotacji:  
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80149 
Kwota dotacji:   definiujemy tutaj kwotę wynikającą z 
orzeczenia 

Przedszkole – oddziały ogólnodostępne - uczniowie z orzeczeniem 

6 letni 

- Sekcja Parametry naliczania dotacji:  
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80104 
Kwota dotacji RDD:   definiujemy wg dostępnych kolumn 
kwotę bazową 

- Sekcja Dodatkowe powody dotacji:   
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80149 
Kwota dotacji:   definiujemy kwotę zwiększającą stawkę 
bazową (kwotę wynikającą z orzeczenia) 

2 Przedszkole specjalne 80105 Nie dotyczy, wyjątek 
patrz kolumna obok 

Całość kwoty przekazy-
wana jest w ramach roz-
działu 80149 (bez wzglę-
du na wiek dziecka).  

Zauważyliśmy, że klienci 
kwotę dotacji przekazują 
w rozdziale 80105 do 
momentu, w którym 
dziecko nie dostało orze-
czenia. Jeżeli dziecko już 
dostało orzeczenie, to 
całość kwoty jest przeka-
zana w 80149. 

1. Należy w Konfiguracji -> Słowniki -> Rodzaj dotowanej działalno-

ści utworzyć wartość:   

• Przedszkole specjalne – dzieci z orzeczeniem 

• Przedszkole specjalne – dzieci bez orzeczenia 

2. Następnie w Konfiguracja -> Parametry naliczania dotacji -> 

nowa Tabela parametrów naliczania dotacji zdefiniować odpo-
wiednio:  

Przedszkole specjalne – dzieci z orzeczeniem 

- Sekcja Parametry naliczania dotacji:  
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80149 
Kwota dotacji RDD:   definiujemy 0,00  

- Sekcja Dodatkowe powody dotacji:  
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Lp. Typ szkoły Rozdz. klasyf. budżet. Uczeń bez orzeczenia Uczeń z orzeczeniem Konfiguracja 

Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80149 
Kwota dotacji:   definiujemy kwotę wynikającą z orze-
czenia 

Przedszkole specjalne – dzieci bez orzeczenia 

- Sekcja Parametry naliczania dotacji:  
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80105 
Kwota dotacji RDD:   0,00 

- Sekcja Dodatkowe powody dotacji:   nie definiujemy 

Użytkownik ma możliwość dowolnego wyboru rozdziału, więc 
może zarówno wskazać w RDD i DPD rozdział 80149 jak i 
80105. 

3 Przedszkole  
z oddziałami  
integracyjnymi 

80104 Całość kwoty przekazy-
wana jest w ramach 
rozdziału 80104 

Dzieci 2.5/3 – 5 lat 
Całość kwoty przekazy-
wana jest w rozdziale 
80149 

Dzieci ponad 6 lat  
Cześć kwoty przekazy-
wana jest w rozdziale 
80104 oraz część kwoty 
wynikająca z orzeczenia 
w rozdziale 80149 

1. Należy w Konfiguracji -> Słowniki -> Rodzaj dotowanej działalno-

ści utworzyć 3 wartości:   

• Przedszkole z oddziałami integracyjnymi - uczniowie bez orze-

czenia (tutaj będą dzieci bez względu na wiek) 

• Przedszkole z oddziałami integracyjnymi - uczniowie z orzecze-

niem 2,5/3 – 5 letni  

• Przedszkole z oddziałami integracyjnymi - uczniowie z orzecze-

niem 6 letni (tutaj dzieci 6 letnie i więcej) 

2. Następnie w Konfiguracja -> Parametry naliczania dotacji -> 

nowa Tabela parametrów naliczania dotacji zdefiniować odpo-
wiednio:  

Przedszkole z oddziałami integracyjnymi - uczniowie bez orzeczenia 

- Sekcja Parametry naliczania dotacji:  
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80104 
Kwota dotacji RDD:   można zdefiniować kwotę z wyko-
rzystaniem dostępnych w tabeli kolumn 

- Sekcja Dodatkowe powody dotacji:   nie definiujemy  

Przedszkole z oddziałami integracyjnymi - uczniowie z orzeczeniem 

2,5/3 – 5 letni  

- Sekcja Parametry naliczania dotacji:  
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Lp. Typ szkoły Rozdz. klasyf. budżet. Uczeń bez orzeczenia Uczeń z orzeczeniem Konfiguracja 

Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80149 
Kwota dotacji RDD:   definiujemy 0,00 

- Sekcja Dodatkowe powody dotacji:     
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80149 
Kwota dotacji:   definiujemy tutaj kwotę wynikającą z 
orzeczenia 

Przedszkole z oddziałami integracyjnymi - uczniowie z orzeczeniem 

6 letni 

- Sekcja Parametry naliczania dotacji:  
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80104 
Kwota dotacji RDD:   definiujemy wg dostępnych kolumn 
kwotę bazową 

- Sekcja Dodatkowe powody dotacji:  
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80149 
Kwota dotacji:   definiujemy kwotę zwiększającą stawkę 
bazową (kwotę wynikającą z orzeczenia) 

4 Szkoła podstawowa – 
oddział przedszkolny 

80103 Całość kwoty przekazy-
wana jest w ramach 
rozdziału 80103 

Dzieci 2.5/3 – 5 lat 
Całość kwoty przekazy-
wana jest w rozdziale 
80149 

Dzieci ponad 6 lat i 
Cześć kwoty przekazy-
wana jest w rozdziale 
80103 oraz część kwoty 
wynikająca z orzeczenia 
w rozdziale 80149 

1. Należy w Konfiguracji -> Słowniki -> Rodzaj dotowanej działalno-

ści utworzyć 3 wartości:   

• Szkoła podstawowa – oddział przedszkolny - uczniowie bez 

orzeczenia (tutaj będą dzieci bez względu na wiek) 

• Szkoła podstawowa – oddział przedszkolny - uczniowie z orze-

czeniem 5 letnie 

• Szkoła podstawowa – oddział przedszkolny - uczniowie z orze-

czeniem 6 letni (tutaj dzieci 6 letnie i więcej uczęszczające 
do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) 

2. Następnie w Konfiguracja -> Parametry naliczania dotacji -> 

nowa Tabela parametrów naliczania dotacji zdefiniować odpo-
wiednio:  

Szkoła podstawowa – oddział przedszkolny - uczniowie bez orze-

czenia 

- Sekcja Parametry naliczania dotacji:  
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80103 
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Lp. Typ szkoły Rozdz. klasyf. budżet. Uczeń bez orzeczenia Uczeń z orzeczeniem Konfiguracja 

Kwota dotacji RDD:   można zdefiniować kwotę z wyko-
rzystaniem dostępnych w tabeli kolumn 

- Sekcja Dodatkowe powody dotacji:   nie definiujemy  

Szkoła podstawowa – oddział przedszkolny - uczniowie z orzecze-

niem 5 letnie  

- Sekcja Parametry naliczania dotacji:  
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80149 
Kwota dotacji RDD:   definiujemy 0,00 

- Sekcja Dodatkowe powody dotacji:     
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80149 
Kwota dotacji:   definiujemy tutaj kwotę wynikającą z 
orzeczenia 

Szkoła podstawowa – oddział przedszkolny - uczniowie z orzecze-

niem 6 letni 

- Sekcja Parametry naliczania dotacji:  
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80103 
Kwota dotacji RDD:   definiujemy wg dostępnych kolumn 
kwotę bazową 

- Sekcja Dodatkowe powody dotacji:    
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80149 
Kwota dotacji:   definiujemy kwotę zwiększającą stawkę 
bazową (kwotę wynikającą z orzeczenia) 

5 Inna forma wychowania 
przedszkolnego 

80106 Całość kwoty przekazy-
wana jest w ramach 
rozdziału 80106 

Dzieci 2.5/3 – 5 lat 
Całość kwoty przekazy-
wana jest w rozdziale 
80149 

Dzieci ponad 6 lat 
Cześć kwoty przekazy-
wana jest w rozdziale 
80106 oraz część kwoty 
wynikająca z orzeczenia 

1. Należy w Konfiguracji -> Słowniki -> Rodzaj dotowanej działalno-

ści utworzyć 3 wartości:   

• Inna forma wychowania przedszkolnego - uczniowie bez orze-

czenia (tutaj będą dzieci bez względu na wiek) 

• Inna forma wychowania przedszkolnego - uczniowie z orzecze-

niem 2,5/3 – 5 letni  

• Inna forma wychowania przedszkolnego - uczniowie z orzecze-

niem 6 letni (tutaj dzieci 6 letnie i więcej) 

2. Następnie w Konfiguracja -> Parametry naliczania dotacji -> 

nowa Tabela parametrów naliczania dotacji zdefiniować odpo-
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Lp. Typ szkoły Rozdz. klasyf. budżet. Uczeń bez orzeczenia Uczeń z orzeczeniem Konfiguracja 

w rozdziale 80149 wiednio:  

Inna forma wychowania przedszkolnego - uczniowie bez orzeczenia 

- Sekcja Parametry naliczania dotacji:  
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80106 
Kwota dotacji RDD:   można zdefiniować kwotę z wyko-
rzystaniem dostępnych w tabeli kolumn 

- Sekcja Dodatkowe powody dotacji:   nie definiujemy  

Inna forma wychowania przedszkolnego - uczniowie z orzeczeniem 

2,5/3 – 5 letni 

- Sekcja Parametry naliczania dotacji:  
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80149 
Kwota dotacji RDD:   0,00 

- Sekcja Dodatkowe powody dotacji:   
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80149 
Kwota dotacji:   definiujemy tutaj kwotę wynikającą z 
orzeczenia 

Inna forma wychowania przedszkolnego - uczniowie z orzeczeniem 

6 letni 

- Sekcja Parametry naliczania dotacji:  
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80106 
Kwota dotacji RDD:   definiujemy wg dostępnych kolumn 
kwotę bazową 

- Sekcja: Dodatkowe powody dotacji:    
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80149 
Kwota dotacji:   definiujemy kwotę zwiększającą stawkę 
bazową (kwotę wynikającą z orzeczenia) 

6 Szkoła podstawowa/ 
gimnazjum – oddziały 
ogólnodostępne 

80101 – szkoła podsta-
wowa, oddziały ogólno-
dostępne  

80110 – gimnazjum, 
oddziały ogólnodostępne  

Całość kwoty dotacji 
przekazywana jest w 
ramach rozdziału: 

• szkoła podstawowa, 
oddziały ogólnodo-
stępne – 80101 

Cześć kwoty dotacji 
przekazywana jest w 
rozdziale: 

• szkoła podstawowa, 
oddziały ogólnodo-
stępne – 80101  

Przykład dla szkoły podstawowej, oddziały ogólnodostępne. 
Przypadek gimnazjum realizowany jest analogicznie, należy 
tylko odpowiednio dodać nazwy dla rodzaju dotowanej działal-
ności. 

1. Należy w Konfiguracji -> Słowniki -> Rodzaj dotowanej działalno-

ści utworzyć wartość Szkoła podstawowa – oddziały ogólnodo-
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Lp. Typ szkoły Rozdz. klasyf. budżet. Uczeń bez orzeczenia Uczeń z orzeczeniem Konfiguracja 

• gimnazjum, oddziały 
ogólnodostępne – 
80110 

• gimnazjum, oddziały 
ogólnodostępne – 
80110  

oraz część kwoty wyni-
kająca z orzeczenia w 
rozdziale:  

• szkoła podstawowa, 
oddziały ogólnodo-
stępne – 80150 

• gimnazjum, oddziały 
ogólnodostępne – 
80152 

stępne  

2. Następnie w Konfiguracja -> Parametry naliczania dotacji -> 

nowa Tabela parametrów naliczania dotacji zdefiniować dla tej 
wartości:  

- Sekcja Parametry naliczania dotacji:  
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80101 
Kwota dotacji RDD:   można zdefiniować kwotę bazową 
z wykorzystaniem dostępnych w tabeli kolumn 

- Sekcja Dodatkowe powody dotacji:   
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80150 
Kwota dotacji:   definiujemy kwotę zwiększającą stawkę 
bazową (kwotę wynikającą z orzeczenia) 

7 Szkoła podstawowa/ 
gimnazjum – oddziały 
integracyjne 

80101 – szkoła podsta-
wowej, oddziały inte-
gracyjne  

80110 – gimnazjum, 
oddziały integracyjne 

Całość kwoty przekazy-
wana jest w ramach 
rozdziału 

• szkoła podstawowa, 
oddziały integracyjne 
– 80101 

• gimnazjum, oddziały 
integracyjne – 80110 

Cześć kwoty dotacji 
przekazywana jest w 
rozdziale: 

• szkoła podstawowa, 
oddziały ogólnodo-
stępne – 80101 

• gimnazjum, oddziały 
ogólnodostępne  – 
80110 

oraz część kwoty wyni-
kająca z orzeczenia w 
rozdziale: 

• szkoły podstawowa, 
oddziały ogólnodo-
stępne – 80150 

• gimnazjum, oddziały 
ogólnodostępne – 
80152 

Realizacja alogiczna do wiersza 6. Należy tylko odpowiednio 
dodać nazwy dla rodzaju dotowanej działalności. 

8 Szkoła podstawowa 
specjalna/ gimnazjum 
specjalne  

80102 – szkoła podsta-
wowa specjalna  

Całość kwoty przekazy-
wana w rozdziałach: 

Całość kwoty przekazy-
wana w rozdziałach: 

Poniżej przykład dla szkoły podstawowej specjalnej. Przypadek 
gimnazjum specjalnego realizowany jest w sposób analogiczny 
(należy tylko odpowiednio zdefiniować nazwę rodzaju dotowa-
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Lp. Typ szkoły Rozdz. klasyf. budżet. Uczeń bez orzeczenia Uczeń z orzeczeniem Konfiguracja 

80111 – gimnazjum 
specjalne  

• dzieci bez orzeczenia 
w szkole podstawo-
wej specjalnej – 
80102 

• dzieci bez orzeczenia 
w gimnazjum spe-
cjalnym – 80111 

• dzieci z orzeczeniem 
w gimnazjum spe-
cjalnym – 80150  

• dzieci z orzeczeniem 
w szkole podstawo-
wej specjalnej  – 
80152 

nej działalności oraz wskazać rozdziały klasyfikacji budżetowej 
odpowiednie dla gimnazjum specjalnego). 

1. Należy w Konfiguracji -> Słowniki -> Rodzaj dotowanej działalno-

ści utworzyć wartość:   

• Szkoła podstawowa specjalna – uczniowie bez orzeczenia  

• Szkoła podstawowa specjalna – uczniowie z orzeczeniem  

2. Następnie w Konfiguracja -> Parametry naliczania dotacji -> 

nowa Tabela parametrów naliczania dotacji zdefiniować odpo-
wiednio:  

Szkoła podstawowa specjalna – uczniowie bez orzeczenia  

- Sekcja Parametry naliczania dotacji  
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80102 
Kwota dotacji RDD:   definiujemy stawkę bazową 

- Sekcja Dodatkowe powody dotacji  
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   nie definiujemy 
Kwota dotacji:   nie definiujemy 

Szkoła podstawowa specjalna – uczniowie z orzeczeniem  

- Sekcja Parametry naliczania dotacji  
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80150 
Kwota dotacji RDD:   0,00 

- Sekcja Dodatkowe powody dotacji   
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80150 
Kwota dotacji:   definiujemy kwotę wynikającą z orze-
czenia 

Użytkownik ma możliwość dowolnego wyboru rozdziału, więc 
może zarówno wskazać rozdział w RDD i DPD jako 80150 i 
80102. 

9 Przedszkole – oddziały 
ogólnodostępne  
z wczesnym  
wspomaganiem rozwoju 

80104 – przedszkole – 
oddziały ogólnodostępne 

85404 – wczesne 
wspomaganie rozwoju  

Dziecko nie będące 
uczniem danej jednostki, 
ale uczęszczające na 
WWR – jednostka 

Dziecko nie będące 
uczniem jednostki – 
jednostka otrzymuje 
kwotę WWR w rozdziale 

1. Należy w Konfiguracji -> Słowniki -> Rodzaj dotowanej działalno-

ści utworzyć 4 wartości:   

• Przedszkole – oddziały ogólnodostępne - uczniowie bez orze-

czenia (tutaj będą dzieci bez względu na wiek) 
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otrzymuje tylko kwotę 
WWR w rozdziale 85404. 
Dziecko będące uczniem 
danej jednostki – jed-
nostka otrzymuje kwotę 
WWR w rozdziale 85404 
i kwotę dotacji w roz-
dziale 80104 

85404 
 
Dziecko będące uczniem 
tej jednostki – jednostka 
otrzymuje: 

• kwotę WWR w roz-
dziale 85404  

• jeżeli uczeń ma 
2,5/3-5 lat otrzymuje 
dotację (kwota ba-
zowa + kwota z orze-
czenia) w rozdziale 
80149 

• jeżeli uczeń ma po-
wyżej 6 lat otrzymuje 
kwotę dotacji w po-
dziale na rozdziały 
80104 (kwota bazo-
wa) oraz 80149 
(kwota z orzeczenia) 

• Przedszkole – oddziały ogólnodostępne - uczniowie z orzecze-

niem 2,5/3 – 5 letni  

• Przedszkole – oddziały ogólnodostępne - uczniowie z orzecze-

niem 6 letni 

• Wczesne wspomaganie rozwoju  
W tym RDD będzie możliwe wykazanie uczniów, którzy 
nie są uczniami jednostki, tylko uczestniczą w zajęciach 
wczesnego wspomagania rozwoju. 

2. W Konfiguracji -> Słowniki -> Dodatkowe powody dotacji należy 
zdefiniować wartość Wczesne wspomaganie rozwoju – będzie 
ona wykorzystana w przypadku dzieci będących uczniami 
danej placówki, którzy dodatkowo uczęszczają na zajęcia 
wczesnego wspomagania rozwoju. 

3. Następnie w Konfiguracja -> Parametry naliczania dotacji -> 

nowa Tabela parametrów naliczania dotacji należy zdefiniować 
odpowiednio:  

Przedszkole – oddziały ogólnodostępne - uczniowie bez orzeczenia 

- Sekcja Parametry naliczania dotacji  
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80104 
Kwota dotacji RDD:   można zdefiniować kwotę z wyko-
rzystaniem dostępnych w tabeli kolumn 

- Sekcja Dodatkowe powody dotacji  
Rozdział klasyfikacji budżetowej dla WWR:   85404 
Kwota dotacji:   definiujemy tutaj kwotę WWR 

Przedszkole – oddziały ogólnodostępne - uczniowie z orzeczeniem 

2,5/3 – 5 letni 

- Sekcja Parametry naliczania dotacji 
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80149 
Kwota dotacji RDD:   0,00 

- Sekcja Dodatkowe powody dotacji     
Rozdział klasyfikacji budżetowej dla orzeczeń:   80149 
Kwota dotacji:   definiujemy tutaj kwotę wynikającą z 
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orzeczenia 
Rozdział klasyfikacji budżetowej dla WWR:   85404 
Kwota dotacji:   definiujemy tutaj kwotę WWR 

Przedszkole – oddziały ogólnodostępne - uczniowie z orzeczeniem 

6 letni 

- Sekcja Parametry naliczania dotacji  
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80104 
Kwota dotacji RDD:   definiujemy według dostępnych ko-
lumn kwotę bazową 

- Sekcja Dodatkowe powody dotacji 
Rozdział klasyfikacji budżetowej dla orzeczeń:   80149 
Kwota dotacji:   definiujemy tutaj kwotę wynikającą z 
orzeczenia 
Rozdział klasyfikacji budżetowej dla WWR:   85404 
Kwota dotacji:   definiujemy tutaj kwotę WWR 

Wczesne wspomaganie rozwoju 

- Sekcja Parametry naliczania dotacji  
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   85404 
Kwota dotacji RDD:   definiujemy według dostępnych ko-
lumn kwotę bazową WWR 

- Sekcja Dodatkowe powody dotacji:   nie definiujemy 

10  Przedszkole specjalne  
z wczesnym  
wspomaganiem rozwoju 

80105 – przedszkole 
specjalne  

85404 – wczesne 
wspomaganie rozwoju 

Dziecko nie będące 
uczniem danej jednostki 
– jednostka otrzymuje 
tylko kwotę za WWR w 
rozdziale 85404 

Dziecko nie będące 
uczniem jednostki – 
jednostka otrzymuje 
tylko kwotę za WWR w 
rozdziale 85404 

Dziecko będące uczniem 
tej jednostki – jednostka 
otrzymuje: 

• kwotę dotacji w 
rozdziale 80149 wy-
nikającą z orzeczeń 

1. Należy w Konfiguracji -> Słowniki -> Rodzaj dotowanej działalno-

ści utworzyć wartość:   

• Przedszkole specjalne  - uczniowie z orzeczeniami 

• Przedszkole specjalne – uczniowie bez orzeczeń  

• Wczesne wspomaganie rozwoju  
W tym RDD będzie możliwe wykazanie uczniów, którzy 
nie są uczniami jednostki, tylko uczestniczą w zajęciach 
wczesnego wspomagania rozwoju. 

2. W Konfiguracji -> Słowniki -> Dodatkowe powody dotacji należy 
zdefiniować wartość Wczesne wspomaganie rozwoju, będzie 
ona wykorzystana w przypadku dzieci będących uczniami 
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(dziecko bez orze-
czeń otrzymuje kwo-
tę dotacji w rozdziale 
80105) (bez względu 
na wiek) 

• kwotę WWR w roz-
dziale 85404  

danej placówki, którzy dodatkowo uczęszczają na zajęcia 
wczesnego wspomagania rozwoju. 

3. Następnie w Konfiguracja -> Parametry naliczania dotacji -> 

nowa Tabela parametrów naliczania dotacji zdefiniować odpo-
wiednio:  

Przedszkole specjalne - uczniowie z orzeczeniami 

- Sekcja Parametry naliczania dotacji  
Rozdział klasyfikacji budżetowej:  80149 
Kwota dotacji RDD:   definiujemy 0,00 

- Sekcja Dodatkowe powody dotacji 
Rozdział klasyfikacji budżetowej dla orzeczeń:   80149 
Kwota dotacji:   definiujemy tutaj  kwotę wynikającą z 
orzeczenia  
Rozdział klasyfikacji budżetowej dla WWR:   85404 
Kwota dotacji:   definiujemy tutaj kwotę WWR 

Przedszkole specjalne uczniowie bez orzeczeń 

- Sekcja Parametry naliczania dotacji  
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80105 
Kwota dotacji RDD:   definiujemy kwotę bazową 

- Sekcja Dodatkowe powody dotacji 
Rozdział klasyfikacji budżetowej dla orzeczeń:   nie defi-
niujemy 
Kwota dotacji:   nie definiujemy 
Rozdział klasyfikacji budżetowej dla WWR:   85404 
Kwota dotacji:   definiujemy tutaj kwotę WWR 

Użytkownik ma możliwość dowolnego wyboru rozdziału, 
więc może zarówno wskazać w RDD i DPD rozdział 80149 
jak i 80105. 

Wczesne wspomaganie rozwoju 

- Sekcja Parametry naliczania dotacji  
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   85404 
Kwota dotacji RDD:   definiujemy według dostępnych ko-
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lumn kwotę bazową WWR 

- Sekcja Dodatkowe powody dotacji:   nie definiujemy 

11 Przedszkole z oddziałem 
integracyjnym  
z wczesnym  
wspomaganiem rozwoju 

80104 – przedszkole, 
oddziały integracyjne 

85404 – wczesne 
wspomaganie rozwoju  

Dziecko nie będące 
uczniem jednostki – 
jednostka otrzymuje 
dotację wynikającą z 
WWR w rozdziale 85404 

Dziecko będące uczniem 
tej jednostki – jednostka 
otrzymuje dotację wyni-
kającą z kwoty WWR w 
rozdziale 85404 i kwotę 
dotacji wynikającą ze 
stawki bazowej w roz-
dziale 80104 

Dziecko nie będące 
uczniem jednostki – 
jednostka otrzymuje 
tylko kwotę WWR 
w rozdziale 85404 

Dziecko będące uczniem 
tej jednostki – jednostka 
otrzymuje dotację w 
postaci: 

• kwoty za WWR w 
rozdziale 85404 

oraz: 

• jeżeli dziecko 2,5/3 – 
5 lat – kwotę w roz-
dziale 80149 (stawka 
bazowa + kwoty z 
orzeczenia)  

• jeżeli dziecko powy-
żej 6 lat – kwotę ba-
zową w rozdziale 
80104 oraz kwoty z 
orzeczeń w rozdziale 
80149 

Realizujemy analogicznie jak Przedszkole - oddziały ogólnodo-
stępne z wczesnym wspomaganiem rozwoju 

12 Szkoła podstawowa 
specjalna z wczesnym 
wspomaganiem rozwoju 

80102 – szkoła podsta-
wowa specjalna 

85404 – wczesne 
wspomaganie rozwoju  

Dziecko nie będące 
uczniem jednostki – 
jednostka trzymuje tylko 
kwotę dotacji za WWR 
w rozdziale 85404 

Dziecko nie będące 
uczniem jednostki – 
jednostka otrzymuje 
kwota dotacji za WWR w 
rozdziale 85404 

Dziecko z orzeczeniem 
będące uczniem tej 

Realizujemy analogicznie jak Przedszkole specjalne.  

Użytkownik ma możliwość dowolnego wyboru rozdziału, więc 
może zarówno wskazać w RDD i DPD rozdział 80150 jak i 
80102. 
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jednostki – jednostka 
otrzymuje dotację za 
WWR w rozdziale 85404 
oraz kwotę z orzeczeń w 
rozdziale 80150.  

Dziecko bez orzeczeń 
będące uczniem tej 
jednostki – jednostka 
otrzymuje dotację za 
WWR w rozdziale 85404 
oraz kwotę dotacji w 
rozdziale 80102 

13 Szkoła podstawowa  
z oddziałem  
integracyjnym  
z wczesnym  
wspomaganiem rozwoju 

80101 – szkoła podsta-
wowa z oddziałem inte-
gracyjnym specjalna  

85404 – wczesne 
wspomaganie rozwoju  

Dziecko nie będące 
uczniem jednostki – 
jednostka otrzymuje 
dotację w postaci kwoty 
WWR w rozdziale 85404 

Dziecko nie będące 
uczniem jednostki – 
jednostka otrzymuje 
dotację wynikającą z 
kwoty WWR w  rozdziale 
85404 

Dziecko będące uczniem 
tej jednostki – jednostka 
otrzymuje dotację w 
postaci:  

• kwoty WWR w roz-
dziale 85404 

• stawki bazowej w 
rozdziale 80101 

• kwoty wynikającej z 
orzeczeń w rozdziale 
80150 

Przykład dla szkoły podstawowej – oddziały integracyjne z 
wczesnym wspomaganiem rozwoju.  
Przypadek gimnazjum realizowany jest analogicznie, należy 
tylko odpowiednio dodać nazwy dla rodzaju dotowanej działal-
ności. 

1. Należy w Konfiguracji -> Słowniki -> Rodzaj dotowanej działalno-

ści utworzyć wartość:   

Szkoła podstawowa – oddziały integracyjne 

Wczesne wspomaganie rozwoju  
W tym RDD będzie możliwe wykazanie uczniów, którzy nie 
są uczniami jednostki, tylko uczestniczą w zajęciach wcze-
snego wspomagania rozwoju. 

2. W Konfiguracji -> Słowniki -> Dodatkowe powody dotacji należy 
zdefiniować wartość Wczesne wspomaganie rozwoju. Będzie 
ona wykorzystana w przypadku dzieci będących uczniami 
danej placówki, którzy dodatkowo uczęszczają na zajęcia 
wczesnego wspomagania rozwoju. 

3. Następnie w Konfiguracja -> Parametry naliczania dotacji -> 

nowa Tabela parametrów naliczania dotacji zdefiniować odpo-
wiednio:  
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Szkoła podstawowa – oddziały integracyjne 

- Sekcja Parametry naliczania dotacji  
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   80101 
Kwota dotacji RDD:   można zdefiniować kwotę bazową 
z wykorzystaniem dostępnych w tabeli kolumn 

- Sekcja Dodatkowe powody dotacji   
Rozdział klasyfikacji budżetowej dla orzeczeń:   80150 
Kwota dotacji:   definiujemy tutaj  kwotę wynikającą z 
orzeczenia 
Rozdział klasyfikacji budżetowej dla WWR:   85404 
Kwota dotacji:   definiujemy tutaj kwotę WWR 

Wczesne wspomaganie rozwoju 

- Sekcja Parametry naliczania dotacji  
Rozdział klasyfikacji budżetowej:   85404 
Kwota dotacji RDD:   definiujemy według dostępnych ko-
lumn kwotę bazową za WWR 

- Sekcja Dodatkowe powody dotacji:   nie definiujemy 

 


