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Rozliczanie VAT 
przez jednostki oświatowe 
w ramach centralizacji rozliczeń 
VAT w samorządach –
praktyczne aspekty



Agenda

1. Kalkulacja i stosowanie pre-współczynników i współczynników VAT –
praktyczne zagadnienia.

2. Kasy fiskalne w jednostkach oświatowych, w tym planowana zmiana 
przepisów.

3. Problemy z oświadczeniami o kwalifikowalności VAT w projektach 
unijnych.

4. Wyżywienie, opieka nad dziećmi ponad ustawowy limit, wydawanie 
duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz inne czynności związane 
z edukacją a VAT– praktyka organów podatkowych i orzecznictwo.

5. Planowe, istotne dla samorządów, zmiany przepisów podatkowych.



Kalkulacja i stosowanie 
pre-współczynników 
i współczynników VAT –
praktyczne zagadnienia



Prawo do odliczenia VAT pre-współczynnikiem i współczynnikiem

Brak prawa do odliczenia 

VAT

Stosowanie proporcji VAT

Brak prawa do 
odliczenia VAT

Czynności opodatkowane 

VAT (0% 5%, 8%, 23%)

Czynności niepodlegające 

ustawie o VAT
Czynności zwolnione z VAT

Brak prawa do odliczenia 

VAT
Pełne prawo do odliczenia 

VAT
Brak prawa do odliczenia 

VAT

Brak prawa do odliczenia 

VAT Prawo do odliczenia VAT pre- współczynnikiem

Prawo do odliczenia VAT współczynnikiem



Art. 86 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.)

§ 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 
2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania 
nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej 
w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r., poz. 2193, 
dalej: Rozporządzenie). 

Kalkulacja prewspółczynnika VAT –
podstawa prawna



Metoda kalkulacji prewspółczynnika VAT

§ 3 ust. 3 Rozporządzenia zawiera wzór obliczania pre-proporcji 
dla jednostki budżetowej:

Oznaczenie symboli:
X – pre-proporcja określona procentowo, zaokrąglona w górę do najbliższej liczby 
całkowitej,
A – roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez jednostkę 
budżetową, stanowiący część rocznego obrotu jednostki samorządu terytorialnego 
z działalności gospodarczej,
D – dochody wykonanej jednostki budżetowej



Kalkulacja pre-współczynnika – dochody wykonane

I. Dochody
Rb-27S Rb-34S

0,00 0,00

II.

Kwota stanowiąca równowartość środków przeznaczonych na 

zasilenie jednostki celem realizacji zadań Gminy (w tym kwoty 

zasiłków, zapomóg i świadczeń o podobnym charakterze) – Rb-28S

0,00

III. Zmniejszenia (suma poniższych) 0,00

III. 1 odsetki od środków na rachunkach bankowych, 0,00

III. 2
odsetki od udzielonych pożyczek i od posiadanych papierów 

wartościowych,
0,00

III. 3 dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych; 0,00

III. 4
spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek 

sektora finansów publicznych;
0,00

IV.
Środki przeznaczone na wypłatę, na podstawie odrębnych 

przepisów, zasiłków, zapomóg, świadczeń o podobnym 

charakterze na rzecz osób fizycznych

0,00

V.
Zbycie środków trwałych podlegających amortyzacji, 

wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej
0,00

I+II-

III+IV-V
Dochody wykonane jednostki 0,00



Prewspółczynnik – Przykładowa kalkulacja

Dochody
Rb-27S Rb-34S

57 917,03 0,00

Kwota stanowiąca równowartość środków 

przeznaczonych na zasilenie jednostki celem realizacji 

zadań Gminy (w tym kwoty zasiłków, zapomóg 

i świadczeń o podobnym charakterze)- Rb-28S

5 927 477,46

Zmniejszenia 0,00

Środki przeznaczone na wypłatę, na podstawie 

odrębnych przepisów, zasiłków, zapomóg, świadczeń 

o podobnym charakterze na rzecz osób fizycznych
0,00

Zbycie środków trwałych podlegających amortyzacji, 

wykorzystywanych na potrzeby działalności 

gospodarczej
0,00

Dochody wykonane jednostki 5 985 394,49



Roczny obrót z działalności gosp. 49 146,57

Dochody wykonane 5 985 394,49

Wartość pre-współczynnika 0,82%

Wartość pre-współczynnika po zaokrągleniu 1%

Prewspółczynnik – Przykładowa kalkulacja



Wartości do obliczania prewspółczynnika VAT

˃ Art. 86 ust. 2d ustawy o VAT – W celu obliczenia kwoty podatku 
naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje 
się dane za poprzedni rok podatkowy.

˃ § 8 Rozporządzenia o pre-współczynniku – W celu obliczenia 
kwoty podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w 
§ 3–7, mogą być przyjęte dane za rok podatkowy poprzedzający 
poprzedni rok podatkowy.



Art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.)

Kalkulacja współczynnika VAT –
podstawa prawna



Kalkulacja współczynnika VAT

Obrót z tytułu sprzedaży opodatkowanej wg stawki

Rok zwol. 8% 23%
Odwrotne obciążenie -

sprzedaż
razem

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Razem



Współczynnik VAT – Przykładowa kalkulacja

Obrót z tytułu sprzedaży opodatkowanej wg stawki

2018 zwol. 8% 23%
Odwrotne obciążenie -

sprzedaż
razem

styczeń 0,00 0,00 708,94 0,00 708,94

luty 0,00 0,00 708,94 0,00 708,94

marzec 0,00 0,00 708,94 0,00 708,94

kwiecień 333,00 0,00 708,94 0,00 1 041,94

maj 0,00 0,00 708,94 0,00 708,94

czerwiec 0,00 0,00 708,94 0,00 708,94

lipiec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sierpień 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wrzesień 0,00 0,00 552,84 0,00 552,84

październik 333,00 0,00 650,40 0,00 983,40

listopad 0,00 0,00 652,03 0,00 652,03

grudzień 0,00 0,00 652,03 0,00 652,03

Razem 666,00 0,00 6 760,94 0,00 7 426,94



Wartość sprzedaży opodatkowanej 6 760,94 zł

Wartość sprzedaży zwolnionej 666,00 zł

Obrót całkowity 7 426,94 zł

Zbycie środków trwałych podlegających amortyzacji, 

wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej 0,00 zł

Współczynnik 91,03%

Wartość współczynnika po zaokrągleniu 92%

Współczynnik VAT – Przykładowa kalkulacja



Kasy fiskalne w jednostkach 
oświatowych, w tym 
planowana zmiana 
przepisów



Rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 
zwolnień z obowiązku prowadzenia 
ewidencji przy zastosowaniu kas 
rejestrujących (Dz. U. z 2018 r., poz. 2519)



§ 3. ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia
Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej
jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.:

5) jednostki samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez
ich jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września
2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz
dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów
finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez
jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 280):

a) które na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art.
8 ust. 2 tej ustawy, albo

b) jeżeli ich jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze
zwolnienia z takiego obowiązku.



Przykładowe zwolnienia przedmiotowe

˃ Poz. 2 załącznika nr I – Energia elektryczna, paliwa gazowe, 
para wodna, gorąca woda i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych.

˃ Poz. 3 załącznika nr I – Woda w postaci naturalnej; usługi 
związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody.

˃ Poz. 4 – Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem 
ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych.



Przykładowe zwolnienia przedmiotowe

˃ Poz. 25 załącznika nr I – Wynajem i usługi zarządzania 
nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, jeżeli 
świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane 
fakturą lub świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za 
wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio 
na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika 
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest 
członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę 
jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.



Przykładowe zwolnienia przedmiotowe

˃ Poz. 30 załącznika nr I – Usługi w zakresie edukacji –
z wyłączeniem: 

˃ usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć 
sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),  

˃ usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 
85.52.11.0), 

˃ usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).



Przykładowe zwolnienia przedmiotowe

˃ Poz. 37 załącznika nr I – Świadczenie usług na rzecz osób 
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz 
rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w 
całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem 
poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub 
na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów 
dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej 
konkretnie czynności dotyczyła.



Kasy fiskalne online



Kasy fiskalne online

• wprowadzenie nowego typu kas fiskalnych, tzw. kas on-line, które 
stopniowo zastąpią dotychczasowe kasy z elektronicznym lub 
papierowym zapisem kopii oraz umożliwią przesyłanie danych o 
sprzedaży z tych kas do nowo utworzonego Centralnego 
Repozytorium Kas (CRK)

istota zmiany 

• dalsze uszczelnienie systemu VAT - przeciwdziałanie zjawisku szarej 
strefy w tym zobligowanie w pierwszej kolejności do wprowadzenia 
tych kas przedsiębiorców działających w branżach szczególnie 
narażonych na nadużycia

• wzmocnienie kontroli prawidłowości rozliczania VAT, połączone z 
uproszczeniem tego procesu (zdalne monitorowanie przez KAS 
ewidencjonowanej na kasach sprzedaży) 

cel zmiany

• Ustawa podpisana przez prezydenta – wejście w życie 1 maja 2019 r.

planowana 
data wejścia 

w życie



zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie w czasie rzeczywistym danych
z kasy (informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie
rejestrującej) do CRK – nałożenie na podatnika obowiązku zapewnienia
połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą a CRK

kasy „starego” rodzaju będą generalnie funkcjonowały obok kas on-
line, aż do momentu ich wyeksploatowania się, przy czym ich zakup
będzie możliwy jedynie przez określony w ustawie czas (kasy
z papierowym zapisem kopii nie będą mogły mieć wymienianej pamięci
fiskalnej)

w wybranych branżach wymiana starych kas nastąpi szybciej
(w terminach określonych wprost w ustawie)

dane z systemu teleinformatycznego w postaci CRK będą odbierane
i gromadzone przez Szefa KAS, będą przedmiotem analizy i kontroli organów KAS,
mogą być udostępniane przez Szefa KAS – MF, dyrektorom IAS, naczelnikom US
i UCS, dla celów ich zadań

założenia systemu 
opartego na 

kasach on-line i CRK 



Kwalifikowalność VAT 
w projektach unijnych



Brak prawa do odliczania VAT a brak odliczenia 
VAT

Art. 90 ust. 10 ustawy o VAT.

W przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2–8: 

1) przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego 
niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej 
proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma 
prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%; 

2) nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja 
ta wynosi 0%. 



Wyżywienie, opieka nad dziećmi 
ponad ustawowy limit, wydawanie 
duplikatów świadectw i legitymacji 
szkolnych oraz inne czynności 
związane z edukacją a VAT–
praktyka organów podatkowych 
i orzecznictwo



Czynność Organy podatkowe Sądy administracyjne

Wyżywienie 
uczniów i dzieci 
w przedszkolu

- podleganie ustawie o VAT; np. 
w interpretacjach: 

• z dnia 4 marca 2019 r. o sygn. 0113-KDIPT1-
3.4012.31.2019.1.ALN;

• z dnia 11 września 2018 r. o sygn. 0115-
KDIT1-1.4012.502.2018.1.JP;

• z dnia 8 lutego 2018 r. o sygn. 0115-KDIT1-
1.4012.874.2017.1.BS.

„Powiat z tytułu zapewnienia posiłków dzieciom 
w przedszkolu jest podatnikiem 
w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, 
a świadczone przez Wnioskodawcę czynności 
spełniają definicję świadczenia usług określoną 
w art. 8 ust. 1 ustawy.”

- niepodleganie ustawie o VAT; wyroki sądów
administracyjnych, m.in.:

• WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 
marca 2019 r. o sygn. I SA/Go 555/18;

• WSA w Gliwicach z dnia 15 marca 2019 r. 
o sygn. III SA/Gl 1088/18;

• WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 
marca 2019 r. o sygn. I SA/Go 26/19.

„Sąd podziela stanowisko skargi, iż w przypadku 
świadczeniu polegającego na 
wyżywieniu uczniów Gmina realizuje zadania 
w zakresie edukacji i z tej przyczyny nie będzie 

podatnikiem VAT”.



Czynność Organy podatkowe Sądy administracyjne

Zapewnienie 
opieki 
w przedszkolu 
powyżej 5 godz.

- podleganie ustawie o VAT; np. 
w interpretacjach: 

• z dnia 5 października 2018 r. o sygn. 0113-
KDIPT1-1.4012.640.2018.1.RG;

• z dnia 10 stycznia 2018 r. o sygn. 0114-
KDIP4.4012.675.2017.1.EK;

• z dnia 17 marca 2017 r. o sygn. 1462-
IPPP1.4512.40.2017.1.MPE.

„pobieranie przez Gminę opłaty za pobyt
i nauczanie dzieci w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych powyżej 5 godzin dziennie oraz 
opłat za korzystanie przez dzieci i nauczycieli 
z wyżywienia podczas pobytu w przedszkolu czy 
szkole - podlega opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług.”

- niepodleganie ustawie o VAT; wyroki sądów
administracyjnych, m.in.:

• WSA w Rzeszowie z dnia 3 lipca 2018 r. 
o sygn. I SA/Rz 399/18;

• WSA w Gliwicach z dnia 23 maja 2018 r. 
o sygn. III SA/Gl 149/18;

• WSA w Gdańsku z dnia 16 maja 2018 r. 
o sygn. I SA/Gd 286/18.

„Świadczenie dodatkowych godzin pobytu
w przedszkolu nie ma charakteru samoistnego, 
nie jest przedmiotem swobodnej konkurencji 
miedzy podmiotami działającymi na rynku, a 
tym samym kwoty otrzymywane przez gminę nie 

podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.”



Czynność Organy podatkowe Sądy administracyjne

Wydawanie 
duplikatów 
świadectw 
i legitymacji 
szkolnych

- podleganie ustawie o VAT; np. 
w interpretacjach: 

• z dnia 11 września 2018 r. o sygn. 0115-
KDIT1-1.4012.505.2018.1.RH;

• z dnia 2 lipca 2018 r. o sygn. 0115-KDIT1-
1.4012.290.2018.1.RH;

• z dnia 9 stycznia 2018 r. o sygn. 0114-
KDIP4.4012.664.2017.2.PR.

„Gmina wydając za pośrednictwem placówek 
oświatowych duplikaty świadectw szkolnych 
i legitymacji uczniowskich po centralizacji 
rozliczeń VAT ze swoimi jednostkami 
organizacyjnymi – wbrew stanowisku 
Wnioskodawcy – działa jako podatnik VAT.”

- niepodleganie ustawie o VAT; wyroki sądów
administracyjnych, m.in.:

• WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 
marca 2019 r. o sygn. I SA/Go 482/18;

• WSA w Krakowie z dnia 20 lutego 2019 r. 
o sygn. I SA/Kr 1138/18;

• WSA w Gliwicach z dnia 29 stycznia 2019 r. 
o sygn. III SA/Gl 1145/18.

„Sąd podziela również stanowisko skarżącej
Gminy, iż nie jest ona podatnikiem podatku VAT 
w odniesieniu doświadczeń polegających na 
odpłatnym wydawaniu dokumentów duplikatów 
dokumentów legitymacji uczniowskich oraz 
świadectw szkolnych.”



Lorem ipsum wykres
Czynność Organy podatkowe Sądy administracyjne

Wyżywienie 
nauczycieli

- podleganie ustawie o VAT; np. w 
interpretacjach: 

• z dnia 22 marca 2019 r. o sygn. 0112-
KDIL4.4012.32.2019.1.EB;

• z dnia 1 grudnia 2017 r. o sygn. 0115-
KDIT1-1.4012.710.2017.1.JP;

• z dnia 21 lutego 2017 r. o sygn. 1061-
IPTPP3.4512.684.2016.1.MJ.

„W odniesieniu do powołanych 
przepisów prawa należy wskazać, 
że Gmina świadcząc 
usługi wyżywienia dla dzieci 
i nauczycieli, wykonuje za 
pośrednictwem jednostek oświatowych 
czynności podlegające opodatkowaniu 
podatkiem VAT.”

- niejednolita linia orzecznicza; w części wyroków 
sądowych – niepodleganie VAT, w pozostałych –
zwolnienie z VAT:

• WSA w Gdańsku z dnia 16 października 2018 r. o sygn. I 
SA/Gd 845/18;

„Z kolei usługi wyżywienia, świadczone przez stołówkę dla nauczycieli, należy
uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi
i młodzieżą, polegające na ich żywieniu. Mają one bowiem charakter
pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności
opiekuńczej szkoły w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne, przy
czym ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez
szkołę. W konsekwencji usługi te również podlegają zwolnieniu od podatku do
towarów i usług, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT.”.

• WSA w Łodzi z dnia 12 kwietnia 2019 r. o sygn. I SA/Łd
723/18;

„Jak wskazano, z posiłków oferowanych w stołówkach szkolnych korzystają,

poza uczniami, także nauczyciele. Zapewnienie wyżywienia dla tej grupy osób
należy uznać za świadczenia ściśle związane za czynnościami w zakresie opieki
nad dziećmi i młodzieżą polegającymi na ich żywieniu , mają one jak słusznie
podniesiono, charakter pomocniczy w stosunku do prowadzonej działalności
opiekuńczej szkoły w tym zakresie”.



Planowe, istotne dla 
samorządów, zmiany 
przepisów podatkowych



NIP na paragonach



Faktura VAT do paragonu

• wystawienie faktury dotyczącej sprzedaży na rzecz nabywcy
posługującego się NIP, która została udokumentowana paragonem,
możliwe wyłącznie gdy paragon potwierdzający dokonanie tej
sprzedaży, zawiera ten numer

co się zmieni?

• wyeliminowanie przypadków, w których faktury są wystawiane na
„zaprzyjaźnione firmy” na podstawie zebranych paragonów,
pozostawionych przez innych klientów

cel zmiany

• sankcja dla wystawcy faktury - dodatkowe zobowiązanie
podatkowe w wysokości 100% kwoty podatku widocznej na tej
fakturze

• Uwaga! sankcja obejmie także nabywcę, który taką fakturę ujmie w
swojej ewidencji

konsekwencje 
niezastosowania się 

do przepisu 

planowana data wejścia w życie

• obecny etap prac nad nowelizacją –
opiniowanie

• w projekcie nowelizacji założono, że zmiana 
wejdzie w życie 1 lipca 2018 r. 

?



Obowiązkowy Split Payment



Obowiązkowy Split Payment

• obowiązkowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w
przypadku dostaw w określonych branżachco się zmieni?

• uszczelnienie systemu VAT w tzw. „wrażliwych” branżachcel zmiany

planowana 

data wejścia w życie

• obecny etap prac nad nowelizacją – prace nad projektem 
ustawy

• termin wejścia w życie nie jest jeszcze znany –
najprawdopodobniej 1 stycznia 2020 r.?



Przykłady branż, które mają być objęte 
obowiązkowym split paymentem:
˃ wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;

˃ odpady, złom, surowce wtórne

˃ elektronika – m.in.: telefony, tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier, 
tusze, tonery, dyski twarde;

˃ paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe;

˃ prawa do emisji gazów cieplarnianych;

˃ roboty budowlane;

˃ węgiel;

˃ części do samochodów i motocykli.



Dziękujemy za uwagę

Tomasz Maicher
Partner Associate

Tomasz.Maicher@pl.ey.com

+48 660 440 207 

Adrianna Rudziak
Manager

Adrianna.Rudziak@pl.ey.com

+48 789 407 404 



Wydatkowanie 
i rozliczanie środków 
na kształcenie 
specjalne

Grzegorz Pochopień



Subwencja na kształcenie specjalne – regulacje dotyczą 
przedszkoli i szkół samorządowych i są zawarte w art. 8 ustawy 
o finansowaniu zadań oświatowych (ufzo).

Dotacja na kształcenie specjalne – regulacje dotyczą przedszkoli 
i szkół dotowanych i są zawarte w art. 35 ufzo. 



Historia obowiązującego przepisu

˃ Przepis dotyczący samorządów po raz pierwszy dodany 
w ustawie okołobudżetowej na 2015 r.

˃ Jego wprowadzenie wynikało z rosnącej świadomości rodziców 
dzieci niepełnosprawnych na temat wysokości finansowania 
kształcenia specjalnego w subwencji i przeświadczenia, że 
kwoty te nie są wydatkowane na kształcenie ich dzieci w takiej 
wysokości.



Historia obowiązującego przepisu

˃ Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła 
istotne zmiany i  doprecyzowania przepisu dotyczącego 
samorządy i rozliczania subwencji na kształcenie specjalne 
(obowiązują od 1 stycznia 2018 r.) – art. 8 ufzo.

˃ Ustawa o finasowaniu zadań oświatowych wprowadziła także 
obowiązek wydatkowania i rozliczania dotacji na kształcenie 
specjalne, którą otrzymują przedszkola i szkoły dotowanie 
(obowiązują od 1 stycznia 2019 r.) – art. 35 ufzo.



Subwencja na kształcenie 
specjalne (art. 8 ufzo)



Rozliczenie subwencji na kształcenie specjalne (art. 8 ufzo)



Jak wygląda kwota subwencji na ucznia?



Jak wygląda rozliczenie art. 8 w różnych oddziałach szkół 
i przedszkoli ogólnodostępnych?
˃ Oddział specjalny w szkole – cała subwencja na uczniów niepełnosprawnych

˃ Oddział integracyjny w szkole – cała subwencja na uczniów niepełnosprawnych i na uczniów 
pełnosprawnych

˃ Oddział ogólnodostępny w szkole – tylko część subwencji w zakresie wag na niepełnosprawność

˃ Oddział przedszkolny – tylko część subwencji w zakresie wag na niepełnosprawność

GDZIE MOŻNA WIĘC ROZLICZAĆ WYDATKI NIEWYNIKAJĄCE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?

˃ Oddział specjalny w szkole – TAK, standard na uczniów niepełnosprawnych. Wzór.

˃ Oddział integracyjny w szkole – TAK, standard na uczniów niepełnosprawnych i cała subwencja na uczniów 
pełnosprawnych. Wzór.

˃ Oddział ogólnodostępny w szkole – NIE, tu jest tylko część subwencji w zakresie wag na niepełnosprawność

˃ Oddział przedszkolny – NIE, tu jest tylko część subwencji w zakresie wag na niepełnosprawność



Wydatki na kształcenie specjalne, które 
klasyfikuje szkoła/organ prowadzący. 

Wydatkami na kształcenie specjalne są 
te wydatki, które NIE byłyby ponoszone, 
gdyby uczeń był pełnosprawny.



Wydatki na kształcenie specjalne

Wydatkami na kształcenie specjalne są te wydatki, które NIE byłyby 
ponoszone, gdyby uczeń był pełnosprawny.

ZAPEWNIENIEW WARUNKÓW REALIZACJI ORZECZEŃ – CZY DANA POMOC 
PEDAGOGICZNA WYNIKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?

˃ Czy gdyby uczeń był pełnosprawny to potrzebowałby ławki?

˃ Czy gdyby uczeń był pełnosprawny to potrzebowałby specjalnej ławki dla dziecka na wózku?

˃ Czy gdyby uczeń był pełnosprawnych to potrzebowałby klocków sensorycznych?

˃ Czy gdyby uczeń był pełnosprawny to potrzebowałby klocków?

˃ Czy gdyby uczeń był pełnosprawny to potrzebowałby komputera w pracowni komputerowej?

˃ Czy gdyby uczeń był pełnosprawny to potrzebowałby specjalistycznego komputera?



Wydatki na kształcenie specjalne
Bezsporne:

˃ nauczyciel wspomagający

˃ pomoc nauczyciela (dla ucznia niepełnosprawnego)

˃ zajęcia rewalidacyjne

˃ zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

˃ zajęcia indywidualne 

˃ zajęcia w grupie do 5 osób, jeśli uczeń takich wymaga

˃ zajęcia wyrównawcze z dzieckiem

˃ pomoce dydaktyczne dla niepełnosprawnych (komputer, książka)

˃ wydatki na dostosowanie budynków (naklejki brajla, podnośniki, modernizacja 
toalety – tylko bieżące?)



Wydatki na kształcenie specjalne

Pozostałe:

˃ Pedagog, logopeda, psycholog (część etatu)

˃ Dodatek motywacyjny (na podstawie KN), nagroda, dodatek do wynagrodzenia (na 
podstawie KP w placówkach dotowanych) – należy zachować ostrożność

˃ Doskonalenie nauczycieli związane z niepełnosprawnością

˃ Ogrzewanie i wynajem sali specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych (np. do SI)

˃ Eksploatacja windy (proporcja)

˃ Nauczanie indywidualne ucznia niepełnosprawnego



W jakich rozdziałach wydatki klasyfikuje szkoła?
˃ 80149, 80150, 80152 – podstawowe rozdziały dla szkół i przedszkoli 

niebędących specjalnymi

˃ 80146 – doskonalenie i dokształcenie związane z kształceniem specjalnym

˃ Inne – jeżeli są tam wydatki na niepełnosprawnych

W jakich rozdziałach są koszty wspólne (media, wynagrodzenie nauczycieli 
itp.) na ucznia niepełnosprawnego?

˃ Szkoły i przedszkola niebędące specjalnymi nie wykazują kosztów 
wspólnych w 80149, 80150, 80152

˃ Koszty wspólne są w rozdziałach ogólnych – jest tam kwota która jest 
wyliczona przez JST na podstawie ustawowego wzoru z art. 8



Jak wykazać RIO spełnienie art. 8?
1. Punktem odniesienia jest metryczka – kwota na uczniów 
niepełnosprawnych 

2. Należy pokazać, że suma wydatków na kształcenie specjalne (UWAGA! dla 
całego samorządu) jest równa albo większa niż kwota w metryczce.

Do tej sumy wydatków należy uwzględnić:

A) wszystkie wydatki w przedszkolach i szkołach specjalnych (wszystkie 
rozdziały) – art. 8 ust. 2 pkt 1

B) koszty wspólne w szkołach z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi, tj. 
wzór z art. 8 ust. 2 pkt 3

C) rozdziały 80149, 80150, 80152, ewentualnie inne jak 80146 w odpowiedniej 
części – art. 8 ust. 2 pkt 2



Dotacja na kształcenie 
specjalne (art. 35 ufzo)



Konsekwencje nierozliczenia

Niewydatkowane zgodnie z przeznaczeniem kwoty będą 
podlegały zwrotowi do budżetu samorządu – podstawa prawna 
art. 252 ustawy o finansach publicznych (dotacje udzielone z 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu 
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia zdarzenia). 



Rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne (art. 35 ufzo)



Wydatki na kształcenie specjalne
Podstawa prawna – art. 35 ust. 5 pkt 2 ufzo

„Wydatki na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach 
o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych, indywidualnych programach zajęć, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego, oraz indywidualnych programach edukacyjno-
terapeutycznych, o których mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, oraz 
zapewnienie warunków ich realizacji.”

Katalog wydatków – omówiony wcześniej.

Opis faktur.



Rozliczenie kosztów wspólnych w przedszkolu
Postawa prawna art. 35 ust. 5 pkt 3

„oprócz wydatków, o których mowa w pkt 2, także wydatki na realizację 
zadań innych niż określone w pkt 2, w wysokości niezbędnej dla realizacji 
zadań tych placówek wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, 
wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, w odniesieniu do uczniów 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub uczestników 
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych”

Ustalenie wskaźników – proporcja uczniów.

Opis faktur.



Rozliczenie kosztów wspólnych w szkole

Postawa prawna art. 35 ust. 5 pkt 4

„oprócz wydatków, o których mowa w pkt 2, także wydatki na 
realizację zadań innych niż określone w pkt 2, w wysokości 
wyrażonej wzorem:                                                          ”



Uchwała dotacyjna

˃ Wskaźniki dla przedszkoli?

˃ Informacje dotyczące opisów faktur?

˃ W jakich rozdziałach klasyfikacji budżetowej przekazywać 
dotację na uczniów niepełnosprawnych?

˃ Wzór rozliczenia dotacji na kształcenie specjalne (tabela)



Dziękuję za uwagę



Zmiany w finansowaniu 
zadań oświatowych 

Grzegorz Pochopień



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


