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2020 r. - Projekt

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. 
w projekcie budżetu:

49.735.775 tys. zł

wzrost ok. 2.8 mld zł, tj. o 6,0 %

Standard finansowy A: 5 986, ale to do wstępnej.
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Co to jest standard finansowy A i jak go 
interpretować?

Co to jest Di i jak go interpretować?
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Ważne do szacunków



Naliczenie subwencji na nowym SIO -
potwierdzanie prawdziwości danych 

wprowadzonych w nowym SIO do naliczenia 
subwencji oświatowej dla samorządu: 
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Art. 50 w praktyce
1) udostępnienie zestawień subwencyjnych wg stanu na dzień 30 września (raport w strefie dla 
zalogowanych – stan i data aktualizacji; techniczne narzędzie w SIO)

2) do 15 grudnia – sprawdzenie poprawności danych w zestawieniu przesz szkoły i przez jst na 
podstawie danych posiadanych przez szkoły i przez jst, weryfikacja danych, w listopadzie/grudniu 
sprawdzenie zestawienia pod kątem aktualnych wag subwencyjnych na dany rok

3) 30 dni – potwierdzanie danych subwencyjnych

a)potwierdzenie danych subwencyjnych przez szkoły

b)potwierdzenie danych subwencyjnych przez samorządy – jeżeli błędne, to odesłanie do korekty do 
szkoły i ponownego potwierdzenia przez szkołę

4) zamknięcie baz subwencyjnych po potwierdzeniu – naliczenie subwencji, uwaga (!) skutki błędów: 
uwaga na zmianę danych przez szkoły po potwierdzeniu zestawień, brak dodatkowych środków z 
tytułu błędu, zwrot środków z tytułu nienależnie pobranej subwencji, kontrola do 5 lat wstecz
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W celu potwierdzenia prawdziwości danych, dane zawarte w
zestawieniach SIO, są porównywane z danymi, którymi dysponuje
jednostka samorządu terytorialnego, w szczególności z danymi
posiadanymi w związku ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością
prowadzonej szkoły lub placówki oświatowej w zakresie spraw
finansowych i administracyjnych oraz w związku z udzielaniem i
rozliczaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji dla
publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
oraz dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych.
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JST musi zweryfikować dane ze szkół



Uwaga na błędy szkół
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1. Usuwanie uczniów, nauczycieli, uchylonych orzeczeń, usuwanie orzeczeń z utraconą ważnością, 
nadpisywanie tygodniowego wymiaru zajęć, nadpisywanie przypisania do oddziału 

2. Brak okresu obowiązywania orzeczeń

3. Internaty a pobyt w ośrodku, wychowankowie internatu spoza szkoły

4. Nauczanie domowe mylone z innymi danymi

5. Nauczanie indywidualne: błędnie przydzielane (bez orzeczenia), daty rozpoczęcia i zakończenia zajęć

6. WWR – przypisywanie jeżeli nie prowadzą, brak przypisywania do oddziału dodatkowego, 
przypisywanie do oddziału podstawowego, gdy uczestniczy tylko w WWR

7. Uczeń w ORW

8. Uczeń w szkole przyszpitalnej

9. Niedodawanie TWZ nauczyciela, jeżeli jest nieobecny



Terminarz subwencyjny
Dane do systemu wprowadza się w terminie 7 dni od dnia zmiany, oprócz wyjątków, które 
zostały określone w art. 30 ustawy o systemie informacji oświatowej.

Wprowadzając dane do subwencji oświatowej należy w szczególności starannie wprowadzać 
dane do SIO we wrześniu każdego roku:

•do 8 września wprowadzenie danych do subwencji wstępnej

•stan 30 września – stan do subwencji ostatecznej

•do 7 października – wprowadzenie zmian we wrześniu, z szczególnym naciskiem na stan do 
subwencji ostatecznej (30 września)

•do 15 grudnia – udostępnienie raportu subwencyjnego, sprawdzenie zgodności raportu ze 
stanem faktycznym, korekty (poprawa błędów)

•30 dni – potwierdzenie przez samorząd raportu subwencyjnego
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Z jakiego dnia wzięto stan uczniów 
i nauczycieli do subwencji wstępnej?

A jak to było w poprzednich latach?

Wielkie plusy obecnego rozwiązania.

Ale uwaga na ten rok. Jeszcze jest dużo błędów w SIO.

9



10

1. Wpływ liczby nauczycieli na wysokość subwencji.

2. Czy dodatkowy etat to zawsze wyższa subwencja?

3. Wpływ awansu zawodowego na wysokość subwencji.



1. Subwencja wstępna, a subwencja ostateczna. 
Dlaczego się różnią?

2. Co można wiedzieć już w październiku o tym co 
zobaczymy jako ostateczne kwoty subwencji?
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Po potrzymaniu informacji o kwotach subwencji 
wstępnej JST zna:

•liczbę uczniów, która zostanie przyjęta do kalkulacji kwot 
ostatecznych;

•strukturę awansu zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w JST.

Co wiemy w połowie października?
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•Struktura awansu zawodowego w kraju.

•Wysokość standardu finansowego A.

Pozostaje do oszacowania
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A teraz trochę policzmy



Dziękuję za uwagę

Prawa autorskie – Grzegorz Pochopień i Daria Pietrzykowska
Centrum Doradztwa i Szkoleń OMNIA
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