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Ogólne zasady dotowania



Naliczanie dotacji (kwota dotacji, 
aktualizacja, wyrównanie)



Obliczanie dotacji – pojawiające się nieprawidłowości

1. Obliczanie kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych: błędy klasyfikacji

2. Obliczanie kwoty dotacji dla oddziałów gimnazjalnych: błędy klasyfikacji

3. Obliczanie kwoty dotacji na podstawie przedszkola/szkoły będącego 
w zespole szkół. 

4. Obliczanie kwoty dotacji na ucznia przedszkola w wieku 6 lat

5. Obliczanie kwoty dotacji na niepełnosprawnego ucznia przedszkola 
w wieku 6 lat

6. Obliczanie kwoty dotacji na dziecko objęte WWR

7. Obliczanie wskaźnika zwiększającego – błędy klasyfikacji



Obliczanie dotacji – pojawiające się nieprawidłowości

1. Przyjmowanie wskaźnika zwiększającego poniżej 1

2. Niemnożenie wskaźnikiem zwiększającym kwoty wynikającej z 
subwencji na ucznia niepełnosprawnego

3. Błędy przy obliczaniu dotacji będącej sumą wag z algorytmu 
podziału subwencji oświatowej

4. Złe stosowanie tzw. wskaźnika korygującego z algorytmu 
podziału subwencji

5. Błędy przy aktualizacji i wyrównywaniu kwoty dotacji



Wyrównywanie kwoty dotacji

˃ Nowe stawki – miesiąc po miesiącu pierwszej aktualizacji 
i październik, z wyrównaniem od stycznia

˃ Zmiana liczby uczniów w dotowanych placówkach 
a wyrównanie dotacji

˃ Ograniczenie wzrostu i spadku wysokości dotacji



Zmiany w finansowaniu 
zadań oświatowych



Zmiany od 1 stycznia 2019 roku
Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. dotyczy przede wszystkim zmian w szkolnictwie 
zawodowym, ale w art. 44 projekt zmienia ustawę o finansowaniu zadań 
oświatowych:

˃ Doprecyzowanie definicji organu rejestrującego – w zakresie szkół przekazanych 
do prowadzenia na podstawie art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty (wcześniej 
brak przepisu)

˃ Zmiana definicji szkoły, w której jest i nie jest realizowany obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki – branżowa szkoła II stopnia to szkoła, w której nie jest 
realizowany obowiązek szkolny lub nauki (poza tym jak wcześniej: SP dla 
dorosłych, LO dla dorosłych i szkoła policealna)

˃ Art. 8 – doprecyzowanie, bez zmian dla stosowania

˃ Dotacja na niepełnosprawnych (art. 35) – doprecyzowanie wyłączające WWR z 
oddzielnego rozliczenia



Zmiany od 1 stycznia 2019 roku
˃ Zmiana w wyliczaniu wskaźnika zwiększającego: 

˃ W przypadku LO dla młodzieży należy liczyć wskaźniki bez uwzględniania LO dla dorosłych („szkoły 
danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki”)

˃ Wlicza się środki z rezerwy

˃ W mianowniku uwzględnia się liczbę uczniów do subwencji (a nie liczbę uczniów z SIO), tj. liczba 
uczniów z SIO x wskaźniki zmieniające liczbę uczniów z algorytmu 

˃ Zmiany otwartego konkursu ofert przedszkoli: umożliwienie uczęszczania do tej placówki do 
zakończenia wychowania przedszkolnego, wskazanie miejsca kontynuowania wychowania 
przedszkolnego

˃ Dotacja na jednego ucznia placówki wychowania przedszkolnego i szkoły dla dorosłych –
wskazanie placówki do dotowania przez JST po wyczerpaniu drogi ustawowej



Zmiany od 1 stycznia 2019 roku
˃ Dotacja za egzamin:

˃ świadectwo dojrzałości – w LO dla dorosłych i BS II stopnia; 

˃ certyfikat kwalifikacji zawodowej z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – w BS II stopnia;

˃ dyplom zawodowy – w szkole policealnej.

˃ Subwencja wg roku budżetowego ukończenia szkoły przez ucznia

˃ W przypadku BS II stopnia – dotacja odrębnie za świadectwo dojrzałości lub certyfikat kwalifikacji 
zawodowej

˃ Refundacja: 4 lata – LO, 2 lata – BS II stopnia i policealna

˃ Do dokumentów należy załączyć kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o 
uzyskaniu odpowiednio świadectwa dojrzałości, certyfikatu, dyplomu

˃ 50% obecności = 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uczeń nie 
został zwolniony



Zmiany od 1 stycznia 2019 roku

˃ Zmiany w dotowaniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych – dotacja za efekt (zdany 
egzamin) w niepublicznych szkołach

˃ Publiczne KKZ = dotacja za uczestnictwo (art. 31 ust. 1), subwencja wg roku budżetowego 
rozpoczęcia kursu, subwencja wg wagi za uczestnictwo, liczba części należnej dotacji jest równa 
liczbie miesięcy kursu

˃ Publiczne KKZ = dotacja za egzamin (art. 31 ust. 1a), subwencja wg roku budżetowego ukończenia 
kursu przez słuchacza, subwencja wg wagi za zdanie egzaminu

˃ Niepubliczne KKZ = dotacja po zdaniu egzaminu (art. 31a), subwencja wg roku budżetowego, 
ukończenia kursu przez słuchacza, subwencja wg sumy wagi za uczestnictwo oraz wagi za zdanie 
egzaminu

˃ Rozliczanie i kontrola dotacji – uwaga na przepisy przejściowe.



KKZ – przepisy przejściowe
1. Kurs rozpoczął się PRZED 1 STYCZNIA 2019 r. (na podstawie podstawy programowej art. 22 ust. 2 pkt 2a 
ustawy o systemie oświaty oraz art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe)

Nie obowiązuje obowiązek rozliczania takich dotacji oraz nie obowiązuje możliwość kontroli udzielonych 
dotacji przez samorząd.

2. Kurs rozpoczął się PO 31 GRUDNIA 2018 r. (na podstawie podstawy programowej art. 22 ust. 2 pkt 2a 
ustawy o systemie oświaty oraz art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe)

W odniesieniu do szkół niepublicznych oraz publicznych w części dotacji za egzamin – nie obowiązuje 
obowiązek rozliczania takich dotacji oraz nie obowiązuje możliwość kontroli udzielonych dotacji przez 
samorząd.

W odniesieniu do szkół publicznych w części dotacji za uczestnictwo – obowiązuje obowiązek rozliczania takich 
dotacji oraz obowiązuje możliwość kontroli udzielonych dotacji przez samorząd.

3. Kurs rozpoczął się PO 1 WRZEŚNIA 2019 r. (na podstawie podstawy programowej art. 46 ust. 1 ustawy –
Prawo oświatowe)

Stosujemy nowe przepisy. Obowiązują nowe zasady naliczania i wypłacania dotacji. Obowiązuje także 
obowiązek rozliczania dotacji oraz obowiązuje możliwość kontroli udzielonych dotacji przez samorząd.



Zmiany od 1 stycznia 2020 roku

Zmiany w pokrywaniu limitu wynagrodzeń z dotacji:

˃ Roczne wynagrodzenia <=250% lub 150% 12-krotności średniego 
wynagrodzenia

˃ Przeliczenie na maksymalny wymiar czasu pracy

˃ Jeżeli kilka umów w jednej placówce – jeden limit maksymalny (roczny)



Dziękuję za uwagę


