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PODYSKUTUJMY O ????
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Skąd się biorą pieniądze na 

funkcjonowanie oświaty?
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Jaka jest definicja  wydatków 

związanych ze specjalną 

organizacją nauki                                       

i metodami pracy ?
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Bezpieczne przejście 

przez zmiany 

planowania, finansowania            

i rozliczania 

zadań oświatowych 

w rozdziałach 80149 i 80150 



Czym zajmuje się samorząd ?

Redystrybucją środków publicznych od podatnika przez budżet państwa, budżet jst
do obywateli,  aby realizować  zadania, w tym usługi społeczne,  np. na opiekę społeczną, edukację itd.



Usługa społeczna –związana  ze stosowaniem specjalnej 

organizacji nauki  i metod pracy dla dzieci i młodzieży 
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Skąd się biorą pieniądze na 

funkcjonowanie oświaty?



Źródła finansowania oświaty w JST

Subwencja 
oświatowa

Środki            
z UE

Dochody 
własne 

JST

Dotacje 
celowe



Finanse oświaty 

Subwencja ogólna                                                   

(w tym jej część oświatowa)                      

jest zatem 

jedną z form uzupełnienia dochodów 

jednostek samorządu terytorialnego



Finanse oświaty 

W ustawie budżetowej na rok 2016 
z 25 lutego br. (Dz. U. z 2016 r., poz. 278) 

w części 82 „Subwencje ogólne dla jednostek 
samorządu terytorialnego

w dziale 758 „Różne rozliczenia”, 
w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji 

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” 
łączna kwota subwencji oświatowej na rok 2016 

określona została w wysokości: 

41 496 952 zł



Finanse oświaty 

Określona w ustawie budżetowej na rok 2016 
łączna kwota części oświatowej subwencji ogólnej ustalona 

została - zgodnie 
z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 198) 

w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej 
nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej             

w roku bazowym (2015), 
skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany 

realizowanych zadań oświatowych. 

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały 
uwzględnione skutki zmian w strukturze awansu zawodowego 

nauczycieli oraz skutki zmiany w liczbie etatów nauczycieli.



Finanse oświaty 

Część oświatowa subwencji ogólnej                          
jest naliczana wg określonego algorytmu

Subwencja oświatowa została podzielona   
w 2016 roku na poszczególne jst zgodnie                

z rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dn. 22.12.2015 r. w sprawie 

sposobu podziału części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego w roku 2016 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2294)



Finanse oświaty 

Z perspektywy całego kraju – subwencja 

jest dzielona

Zatem zmiany wielkości poszczególnych wag 

nie muszą mieć żadnego wpływu na budżet 

państwa



Finanse oświaty 

Z punktu widzenia konkretnej JST 
subwencja jest 

naliczana 

na podstawie danych ze 
sprawozdań SIO wg stanu na 30 
września roku poprzedzającego 

dany rok budżetowy



Rozporządzenie przewiduje, 
że subwencja oświatowa uzależniona jest od 
liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej 

przez zastosowanie 
zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii 

uczniów, typów i rodzajów szkół 
oraz wskaźnika korygującego, 

uwzględniającego stopnie awansu 
zawodowego nauczycieli

Finanse oświaty 



SO = SOA + SOB + SOC

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) SO – część oświatowa, po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 

2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego;

2) SOA – kwota bazowa części oświatowej według finansowego standardu A 

podziału

części oświatowej na realizację zadań szkolnych;

3) SOB – kwota uzupełniająca części oświatowej według wag P 

zwiększających

finansowy standard A na realizację zadań szkolnych;

4) SOC – kwota części oświatowej na realizację zadań pozaszkolnych.

Finanse oświaty 



Finanse oświaty 

Kluczowym elementem podziału ustalonej 
kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 

dany rok budżetowy jest tzw. 
finansowy   standard  A  na ucznia   

modyfikowany przez system wag 
w zależności od rodzaju realizowanego 

zadania oświatowego 
oraz wskaźnik korygujący uwzględniający 

stopnie awansu zawodowego nauczycieli (Di)



Finansowy standard podziału 

uzyskany przez podzielenie 

ogólnej kwoty subwencji                         
(po odliczeniu od niej rezerwy która w 2016 r. 

wynosi 0,4 proc. kwoty subwencji) 

przez ogólną liczbę uczniów 

przeliczeniowych

Finanse oświaty 



Standard A w 2016 roku

Finansowy standard A wynosi:

5.362 zł
co oznacza, że jest  o niecałe 2% (ok. 103 zł) 

wyższy od kwoty obowiązującej w ubiegłym roku 
(5258,68 zł).



Subwencja oświatowa wstępna

Planowane (wstępne) kwoty części oświatowej subwencji 
ogólnej na dany rok budżetowy (np. 2016 r.) określane są dla 
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie:

projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w 
sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu terytorialnego w danym roku (2016 r.), 

danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w 
systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 
września i dzień 10 października roku poprzedniego – 2015 r.) 
zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i 
placówki, 



Subwencja oświatowa ostateczna

Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla 
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na dany 
rok (np. 2016 r.) określane są na podstawie:

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego w danym roku (2016 r.), 

danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w 
systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 
września i dzień 10 października roku poprzedniego – 2015r.) 
zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące 
(dotujące) szkoły i placówki oświatowe. 



Subwencja oświatowa ostateczna

danych statystycznych dotyczących liczby uczniów          
w bieżącym roku szkolnym, wykazanych w systemie 
informacji oświatowej (według stanu na dzień               
30 września i dzień 10 października roku 
poprzedniego – 2015 r.), zweryfikowanych przez 
organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki,             
z uwzględnieniem zwiększenia o 3,4 % liczby 
uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży 
oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół 
muzycznych I stopnia. 



Uczeń - nośnikiem pieniędzy

Oddział - źródłem kosztów 



Średnia roczna kwota subwencji dla JST na ucznia 
(wskaźnik korygujący Di=1)

SZKOŁY
P2 = upośledzenie umysłowe          w 
stopniu lekkim, niedostosowanie społeczne, 
zaburzenia zachowania, zagrożenie 
uzależnieniem, niedostosowaniem 
społecznym,             z chorobami 
przewlekłymi
P3 = niewidomi, słabowidzący, 
niepełnosprawni ruchowo, w tym         z 
afazją, zaburzenia psychiczne
P4 = niesłyszący i słabosłyszący, 
upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym
P5 = upośledzenie umysłowe          w 
stopniu głębokim, niepełnosprawności 
sprzężone oraz autyzm, w tym zespół  
Aspergera

PRZEDSZKOLA
P32 = niesłyszący, słabosłyszący, 
niewidomi, słabowidzący, z 
niepełnosprawnością ruchową w tym z 
afazją, z upośledzeniem umysłowym
P40 = niepełnosprawności sprzężone 
oraz autyzm, w tym zespół  Aspergera, 
wychowankowie OREW



7362,15

15250,16
18931,23

49957,42

4206,94

21034,70

49957,42

0

ZŁOTE

P4 P5 P6 P 8P 7 P 34 P 42

Standard finansowy A Kwota uzupełniająca z tytułu niepełnosprawności

P1, P2....P42 Wagi ( bez uwzględnienia Di )

A= 5.362

Kwota subwencji 2016 

A= 5.362 A= 5.362 A= 5.362 A= 5.362 A= 5.362 A= 5.362



Wagi subwencji oświatowej

P34 = 4,000 dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych,

słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym,

znacznym lub głębokim – objętych wychowaniem i kształceniem

specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także w innych 

formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń,            

o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 

rozporządzenia) oraz dla dzieci w przedszkolach specjalnych i 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych 

zorganizowanych w podmiotach leczniczych – N34,i,,

21034,70



Wagi subwencji oświatowej

P42 = 9,500 dla wychowanków ośrodków 

rewalidacyjno-wychowawczych oraz dla

dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi                 

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, będących 

wychowankami przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także 

innych form wychowania przedszkolnego (na podstawie 

orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy 

wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N42,i,

50391



ROK 2015



„Stare” zadanie, „nowe” wyliczenia

Tzw. ustawa okołobudżetowa nałożyła     

od 1 stycznia 2015 roku na jednostki samorządu 

terytorialnego obowiązek przeznaczenia                           

na zadania związane

ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki                      

i metod pracy dla dzieci i młodzieży 

środków w wysokości nie mniejszej niż zostały 

na te zadania naliczone w części oświatowej 

subwencji ogólnej

artykuł 32  



Terminy wdrożenia

„Jednostki samorządu terytorialnego miały 

trzy miesiące na dostosowanie uchwały 

budżetowej do nowych przepisów 

rozporządzenia w sprawie klasyfikacji 

budżetowej, która wprowadziła powyższe 

rozdziały” 



ROK 2016



W ustawie z dnia 16 grudnia 2015 r. 

o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 

ustawy budżetowej na rok 2016 - ) 

znalazł się art. 13, który podtrzymał dotychczasowe  

rozwiązanie 



„w roku 2016 na realizację zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży 

jednostka samorządu terytorialnego przeznacza 

środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca                 

z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego, 

określonego w przepisach wydanych na podstawie 

art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.                 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,       

w zakresie tych zadań”



Skąd się wzięło to rozwiązanie?



Uzasadnienie zmian

„Przepis ustawy okołobudżetowej 
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 

rodziców, którzy od dawna zgłaszali ten 
problem, że środki z subwencji nie trafiają 

do ucznia, ale idą na inne cele” – mówił 
podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu 

Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób 
niepełnosprawnych.



Uzasadnienie zmian 

Na ucznia niepełnosprawnego kwota subwencji jest 

uzupełniona o dodatkową kwotę, wynikającą z rodzaju 

niepełnosprawności: 

stanowi ona od 1,4- do 9,5-krotności stawki bazowej na 

ucznia.

Owa kwota uzupełniająca zwana wagą przeliczeniową 

naliczana jest dla samorządu na podstawie orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego przedstawionego przez 

danego ucznia



Uzasadnienie zmian

Do tej pory samorząd miał pełną dowolność w wydatkowaniu kwoty            

z subwencji poza przypadkami, kiedy uczeń trafiał do placówki 

niepublicznej, kiedy to subwencja zamienia się w dotację. 

Przykładowy uczeń z autyzmem (waga 9,5), który trafił do pierwszej 

klasy publicznej ogólnodostępnej szkoły obwodowej we wrześniu 2013 

r. i został wykazany w systemie informacji oświatowej to dodatkowe 

49798 zł dla gminy. 

Jednocześnie całkowicie zgodnie z obowiązującym prawem uczeń ten 

może mieć tylko dwie godziny zajęć rewalidacyjno-wychowawczych                 

w tygodniu  i nic więcej. 

Może też mieć, przy staraniach rodziny i dobrej woli samorządu, 

indywidualnego nauczyciela wspomagającego.   Niezależnie od tego, 

jakiego wsparcia potrzebuje, jak i co ważniejsze jakie wsparcie otrzyma 

w rzeczywistości gmina otrzyma taką samą kwotę. 



Uzasadnienie zmian

Takie sygnały docierały do Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. 

Subwencja naliczana jest w systemie wag;                

i tak np. na ucznia   z upośledzeniem             
w stopniu lekkim mamy 7,5 tys. więcej 

środków rocznie, na ucznia z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi –

ponad 50 tys. rocznie



Uzasadnienie zmian

W uzasadnieniu zmian resort finansów podkreśla, 

że edukacja tej grupy uczniów wymaga 

odpowiednio wyższych nakładów finansowych, co 

jest uwzględniane w algorytmie podziału subwencji 

oświatowej na dany rok poprzez system wag. 

„Uzasadnione jest więc, aby jednostki samorządu 

terytorialnego na te zadania przeznaczały środki 

w wysokości nie niższej niż naliczone 

w subwencji”.



Uzasadnienie zmian 

Wprowadzony przepis ma uregulować 

„nieprawidłowości” 

w wydatkowaniu  subwencji oświatowych 

dla dzieci  z niepełnosprawnościami. 



Uzasadnienie zmian

Według MF „proponowane rozwiązanie jest 

wynikiem uwag zgłaszanych w trakcie obrad 

komisji sejmowych w 2014 roku przez opiekunów 

osób (dzieci) „niepełnosprawnych” oraz wynikiem 

raportów pokontrolnych w tym obszarze, w tym 

raportu NIK. 



Uzasadnienie zmian 

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli, powstałego po kontroli 
organów prowadzących szkoły w 2012 roku, wynika, że 

19 proc. objętych kontrolą samorządów nie wykorzystało               
w 100 proc. środków na finansowanie zadań w zakresie 
kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami, które to 
środki przyznano im w ramach części oświatowej subwencji 
ogólnej. 

62 proc. samorządów przeznaczyło zaś na realizację zadań            
w zakresie kształcenia specjalnego kwoty wyższe niż 
otrzymana subwencja, 

a 19 proc. – dokładnie tyle, ile naliczono im w subwencji.



Uzasadnienie zmian  

Jak wyjaśnia MF – trzeba umożliwić
odrębne ewidencjowanie przez j.s.t. 

oraz poszczególne szkoły, dla których organem 
prowadzącym są j.s.t., wydatków 

ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży
wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy, 
w szczególności uczniów 

niepełnosprawnych



Rozliczanie subwencji oświatowej

Samorządy nie kwestionują konieczności 

specjalnej troski nad dziećmi 

niepełnosprawnymi i pomocy jaka powinna 

być udzielona ich opiekunom. 

Ale sposób realizacji jest bardzo wątpliwy.                                    

To krok w tył  w dziedzinie samodzielności 

finansowej samorządów i zmiana ustrojowa. 



Rozliczanie subwencji oświatowej

Subwencja  dla samorządu zmieni się w coś  

w rodzaju dotacji. Taki zapis jest też niezgodny z art. 7 ust. 

3 ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, i prawdopodobnie  niezgodny                       

z konstytucją.

Art. 32  dzieli dzieci na te, które mają zapewnioną opiekę                  

i edukację z budżetu i te, które takiej gwarancji nie 

otrzymają.



Rozliczanie subwencji oświatowej

W przypadku subwencji ogólnej - w tym 
części oświatowej subwencji ogólnej –

o jej przeznaczeniu decyduje, zgodnie z art. 
7 ust. 3  ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego, 
organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego.



Czy taki sposób to jeszcze aby subwencja 

a nie dotacja?



Subwencja (w tym oświatowa) różni się od 

dotacji co najmniej dwoma aspektami: 

subwencja w przeciwieństwie do dotacji ma 

charakter roszczenia prawnego oraz nie 

podlega żadnemu rozliczeniu (w tym żadnym 

warunkom) 

- decyzję co do jej rozdysponowania, podejmuje 

organ, który ją otrzymał. 



Rozróżnienie to znajduje odzwierciedlenie                   

w doktrynalnych definicjach subwencji ogólnej. 

Subwencja ogólna to transfer środków finansowych     

z budżetu państwa do budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego o charakterze:
1. ogólnym

2. bezzwrotnym

3. nieodpłatnym

4. bezwarunkowym

5. obiektywnie określanym w celu uzupełnienia 

dochodów własnych tych budżetów, o którego sposobie 

wykorzystania decydują samodzielnie organy stanowiące 

tych jednostek 



Czy w 2016 roku samorządy 

będą rozliczane                                                               

z subwencji oświatowej naliczonej na 

uczniów niepełnosprawnych?



Czy samorząd może dokonać rozdziału  

środków pomiędzy poszczególne jednostki  

wg uznania – w taki sposób, aby suma 

środków na realizację w/w zadań była nie 

mniejsza niż  wynikająca z części oświatowej 

subwencji ogólnej? 

Czy raczej powinien te środki  uwzględnić w 

planach finansowych każdej z jednostek wg 

wag charakteryzujących odpowiednio każdą 

jednostkę?



Co oznacza przepis art. 13 ustawy okołobudżet.?

Czy w ramach samorządu suma planów 

finansowych rozdziałów  80149 i 80150 ma być 

równa sumie wag z subwencji oświatowej, 

czy też w tej sumie  należy uwzględnić inne 

rozdziały- np. 80102, 80105, 80111?  



Co oznacza przepis art. 13 ustawy okołobudżet.?

Jakie sankcje grożą samorządom  za nie 

zaplanowanie i nie przeznaczenie ( wydatkowanie) 

środków w wysokości nie mniejszej niż wynikająca 

z subwencji oświatowej?   



80102 – szkoły podstawowe specjalne, 

80105 – przedszkola specjalne, 

80111 – gimnazja specjalne, 

80121 – licea ogólnokształcące specjalne, 

80124 – licea profilowane specjalne, 

80134 – szkoły zawodowe specjalne. 



W w/w dotychczasowych rozdziałach znajdują się wydatki 

na zadania z art. 71b ustawy o systemie oświaty – w tym 

również dotacje z budżetu JST dla tego rodzaju 

specjalnych szkół i placówek prowadzonych przez osoby 

fizyczne i osoby prawne inne niż JST z art. 80 i art. 90 

ustawy o systemie oświaty.



Dowodem spełnienia  przez JST wymogów z art. 13 

ustawy okołobudżetowej jest kwota planowanych 

wydatków budżetu JST i ich wykonanie 

(wydatkowanie) w nowych rozdziałach 80149 i 80150, 

ale i także plan i wykonanie budżetu JST w 

związanych z ww. częścią subwencji oświatowej w 

dotychczasowych rozdziałach:



POJAWIAJĄCE 
SIĘ PYTANIA ? 



Definicja  

specjalnej organizacji nauki   

i metod pracy ?



Definicje

Art. 71b. 1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci              

i młodzież, o których mowa w art.1pkt 5 i 5a, wymagające 

stosowania specjalnej organizacji nauki   i metod pracy. 

Kształcenie to może być prowadzone  w formie nauki                     

w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, 

przedszkolach i szkołach lub oddziałach integracyjnych, 

integracyjnych przedszkolach i szkołach lub oddziałach 

specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego                                               

ośrodkach, o których mowa w art.2 pkt 5.



Inne problemy



Problem dotacji oświatowych z art. 80 i 90 
ustawy o systemie oświaty  na uczniów 
niepełnosprawnych.

Gdzie planować dotację dla przedszkola 
specjalnego - ile w rozdziale "przedszkola 
specjalne" a ile w "nowym rozdziale" 
klasyfikacji budżetowej?



Problem dotacji oświatowych z art. 80 i 90 ustawy o 
systemie oświaty  na uczniów niepełnosprawnych.

Do tej pory planowano je i wydatkowano z rozdziału 
ogólnego na przedszkole i odziały przedszkole.
Jak  planować dotację podmiotową - rozbijać ją w 
dwóch rozdziałach?



W jakim rozdziale umieścić środki które otrzymuje 

gmina w ramach subwencji na dzieci 

niepełnosprawne uczęszczające do 

niepublicznych szkół czy przedszkoli skoro 

przekazuje je jako dotację podmiotową?           

Czy niepubliczne szkoły i przedszkola też mają 

obowiązek wydać te środki tylko na wydatki 

związane z realizacją zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy?



Co również istotne to konsekwencja, że w nowym rozdziale 80149 

planujemy i ewidencjonujemy wykonanie wypłaty dotacji podmiotowej 

(oświatowej) dla przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego oraz oddziałów wychowania przedszkolnego – w tej 

części, jaka dotyczy wypłat kwot na uczniów niepełnosprawnych.

Kwota dotacji na uczniów innych niż niepełnosprawni planowana jest 

w dotychczasowych rozdziałach: 

80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 

80104 – przedszkola, 

80106 – inne formy wychowania przedszkolnego. 

Natomiast kwota na uczniów niepełnosprawnych z ww. jednostek 

planowana jest w nowym rozdziale 80149.





Samorządy w trakcie 2015 roku budżetowego musiały  przeprowadzić 
skomplikowaną operację rewizji swoich budżetów poprzez ich 

rozdrobnienie pomiędzy istniejące oraz nowe rozdziały.

Również w szkołach i przedszkolach dyrektorzy i główni księgowi  
musieli w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej 

odpowiedniego dla swojej jednostki rozdziału 80149 lub 80150 
wyodrębnić wydatki na zadania związane 

ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki                                                            
i metod pracy dla dzieci i młodzieży .
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Czy możliwe zatem będzie precyzyjne 

ujęcie wszystkich wydatków związanych ze specjalną 

organizacją nauki i metodami pracy 

placówkach ogólnodostępnych? 



Najistotniejszą pozycją będą oczywiście koszty osobowe.

O ile ich wyodrębnienie nie będzie trudne w przypadku 
nauczycieli, którzy są zatrudnieni wyłącznie w związku            
ze specjalną organizacją nauki dzieci i młodzieży,                      
to problemy pojawią się w odniesieniu do nauczycieli, 
których zakres obowiązków obejmuje zarówno ten obszar 
jak i „zwykłą” dydaktykę.



Lista płac ujmuje wynagrodzenie nauczyciela,               

dzieląc je w ramach właściwego wymiaru zatrudnienia               

na składniki wynagrodzenia (wynagrodzenie 

zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek 

motywacyjny czy dodatek funkcyjny),  

a nie na obowiązki.



Zatem wyodrębnienie części wynagrodzenia (oraz 

pochodnych) z pewnej jednolitej struktury wymaga 

znacznego nakładu pracy (niejednokrotnie być może 

nawet „ręcznego” wyodrębniania kosztów).



Wyodrębnienie kosztów związanych z edukacją 
dzieci niepełnosprawnych w klasach specjalnych  
na ogół faktycznie niekoniecznie musi być 
trudne.
Zdecydowanie trudniejsze jest wyodrębnienie 
kosztów kształcenia specjalnego w klasach 
integracyjnych i  ogólnodostępnych, 
gdzie w związku z orzeczeniami o potrzebie 
kształcenia specjalnego uczniowi przyznaje się 
pewną liczbę godzin, bardzo często z różnymi 
nauczycielami, u których kształcenie specjalne 
stanowi tylko część ich wymiaru zatrudnienia.



Jeszcze trudniejsze, będzie wyodrębnienie 

kosztów zużycia energii elektrycznej, energii 

cieplnej (lub kosztu zużycia opału), wody            

w odniesieniu do ucznia, któremu specjalna 

organizacja nauki będzie „świadczona”             

w placówce i związana będzie z dłuższym 

pobytem tego ucznia w szkole.



W zależności od przyjętej formy specjalnej 

organizacji nauki, mogą występować 

zwiększone koszty zużycia różnego rodzaju 

materiałów.



Problem z wyliczeniem kosztów 

jednostkowych ?



O ile na poziomie jednostkowego sprawozdania 
Rb-28S jednostki prostej można będzie jeszcze 

dokonać zsumowania (np. rozdział 80101 i 
80150 by otrzymać całkowity koszt prowadzenia 

szkoły podstawowej), to już np. na poziomie 
zespołu gimnazjalno-licealnego, czy zespołu 
liceum i technikum- ulegnie to całkowitemu 

zatarciu nawet na poziomie jednostki. 



W takiej jednostce sprawozdawczej oprócz 

wyodrębnionych kosztów prowadzenia 

gimnazjum (rozdział 80110) oraz liceum 

(rozdział 80120), pojawi się rozdział 80150 

który będzie zawierał koszty zarówno 

gimnazjum jak i liceum (w części dotyczącej 

specjalnych metod nauki). A zatem nie będzie 

możliwe wyliczenie  ile kosztuje tak naprawdę 

gimnazjum, a ile liceum.



W przypadku zespołu szkół złożonego z 

liceum (rozdział 80120) i technikum (rozdział 

80130) wprowadzenie dodatkowego rozdziału 

wspólnego dla obu (80150) prowadzi do 

utrudnienia  ustalenia rzeczywistych kosztów 

ucznia liceum i ucznia technikum, co jest 

niezbędne np. do ustalenia stawki dotacji dla 

szkół prowadzonych przez podmioty inne niż 

samorząd.



Jak zatem księgować wydatki 

w szkole, czy w przedszkolu ?



Dwie metody

1. Algorytmem- wg liczby uczniów 

statystycznych.

2.Algorytmem wg liczby uczniów 

przeliczeniowych



Metoda 1 

algorytmem- wg liczby uczniów 

statystycznych.



Wg liczby uczniów statystycznych 

Szkoła ogólnodostępna:

- w szkole np. 180 uczniów, w tym 10 z ORZECZENIEM do 

kształcenia specjalnego.

- - uczniów`: w kl. I - 2, III - 1, IV - 2, V-5 

Zatem wszystkie koszty związane z utrzymaniem szkoły (gaz, prąd, 

woda, środki czystości, itd) dzielimy przez 180 i mnożymy przez 10



Wg liczby uczniów statystycznych 

Szkoła ogólnodostępna:

- w szkole np. 180 uczniów, w tym 10 z ORZECZENIEM do 

kształcenia specjalnego.

- - uczniów`: w kl. I - 2, III - 1, IV - 2, V-5 

- 170 – 94%

- 10 – 5%

Zatem wszystkie koszty związane z utrzymaniem szkoły (gaz, prąd, 

woda, środki czystości, itd) dzielimy udziału procentowego 



Jak policzyć koszty pracy dyrektora, v-ce, księgowej, 

obsługi: dyrektor i v-ce ma pensum raczej 18 , księgowa i 

obsługa 40 godz. ( niepełnoetatowi mniej niż 40 ) 

tygodniowo

Dla dyrektora oraz prac admin-obsługi, pedagoga, 

bibliotekarza - wg powyższego schematu - wg liczb 

procentowych uczniów w pełni sprawnych do uczniów 

niepełnosprawnych z orzeczeniami do kształcenia  

specjalnego 

Wg liczby uczniów statystycznych 



 1. Nauczyciel uczy w oddziale ogólnodostępnym w 

którym uczy się 25 uczniów, w tym 3 z orzeczeniami do 

kształcenia specjalnego 

 - etat 18/18, w tym 6 godzin z uczniami 

niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie

 6 godzin podzielić proporcjami 22:3

Wg liczby uczniów statystycznych 



Metoda 2 

algorytmem- wg liczby uczniów 

przeliczeniowych.



Do szkoły ogólnodostępnej uczęszcza 

529 uczniów , z czego 10 uczniów 

posiada orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego.  

Na uczniów  posiadających orzeczenia 

naliczono środki finansowe przy 

zastosowaniu wag określonych w 

poniższej tabeli:  

Wg liczby uczniów przeliczeniowych 



WAGI ALGORYTMU PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ*

P4 P5 P6 P7 P8 P34 P42

Wskaźnik wagi 1,4 2,9 3,6 9,5 0,8 4 9,5

Liczba uczniów w

szkole z daną wagą

2 1 1 3 3

Liczba uczniów

przeliczeniowo**

2+2x1,4 1+1x2,9 1+1x3,6 3+3x9,5 3+3x4

Przeliczeniowo

4,8 3,9 4,6 31,5 15

Wg liczby uczniów przeliczeniowych 



Wg liczby uczniów przeliczeniowych 

W związku z powyższym przeliczeniowo w w/w szkole mamy:

519 uczniów „ nie wymagających specjalnej organizacji nauki i metod

pracy” oraz 59,80 uczniów „wymagających specjalnej organizacji nauki i

metod pracy”( suma 4,8 +3,9+4,6+31,5+15).

Łącznie przeliczeniowo w szkole mamy 578.80 uczniów ( 519+59,80)

Zatem 578,80 =100% uczniów przeliczeniowych

519 uczniów „ nie wymagających specjalnej organizacji nauki i metod

pracy” = 89% ( 519:578,80x100)

59,80 uczniów „ wymagających specjalnej organizacji nauki i metod

pracy” = 11 % ( 59,80 :578,80x100)



Wg liczby uczniów przeliczeniowych 

Klasyfikacji wydatków rzeczowych w szkole ( za wyjątkiem

tych wydatków, które są dedykowane wyłącznie i w całości

uczniom „ wymagających specjalnej organizacji nauki

i metod pracy”- np. pomoce dydaktyczne dla tych uczniów)

dokonujemy rozdzielając je wg powyższych proporcji

procentowych odpowiednio w rozdziałach 80101 i 80150

W rozdziale 80101- księgujemy 89%

W rozdziale 80150 – księgujemy 11%



Wg liczby uczniów przeliczeniowych 

W rozdziale 80150 – księgujemy 11%

Jakie to wydatki ? – związane z utrzymaniem szkoły np. 

media - energia, woda, zakup środków czystości, inne 

zakupy, itd., itd. 

Również wynagrodzenie i oczywiście pochodne od 

wynagrodzeń  dyrektorów , pracowników administracji I 

obsługi, nauczycieli biblioteki, logopedów, pedagogów, 

psychologów - księgujemy  uwzględniając w/w podział 

procentowy 89% do 11%. 



Wg liczby uczniów przeliczeniowych 

Oczywiście wydatki dedykowane tylko uczniom „

wymagających specjalnej organizacji nauki i metod

pracy”-np. likwidacja barier architektonicznych, czy koszty

konserwacji i utrzymania wind księgujemy w całości w

rozdziale 80150.



A co z wynagrodzeniem nauczycieli?



Wg liczby uczniów przeliczeniowych 

Jeśli godziny pracy nauczyciela są w całości i wyłącznie

dedykowane uczniom „ wymagających specjalnej

organizacji nauki i metod pracy” – np. nauczanie

indywidulne ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia

specjalnego – wówczas wynagrodzenie za te godziny i

pochodne w całości klasyfikujemy w rozdziale 80150.

Również w przypadku nauczyciela tzw. wsparcia

w oddziale integracyjnym - wynagrodzenie i pochodne

w całości klasyfikujemy w rozdziale 80150.



Wg liczby uczniów przeliczeniowych 

Natomiast w przypadku pozostałych nauczycieli realizujących

godziny nauczania w oddziale ogólnodostępnym, do którego

uczęszczają uczniowie z posiadający orzeczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego – wynagrodzenie i pochodne za ich

godziny klasyfikujemy wg metody przeliczeniowej

analogicznie, jak w przypadku całej szkoły ale

w odniesieniu do przeliczeniowej liczby uczniów „

wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy”

i nie wymagających w danym oddziale.



Wg liczby uczniów przeliczeniowych 

Przykład :

Nauczyciel j. angielskiego uczy 2 godziny tygodniowo w

klasie 5, w której jest ogółem 24 uczniów, w tym 3 uczniów

z orzeczeniami o kształceniu specjalnym wg następujących

wag:

P4 - 1 uczeń x 1,4 = 1,4

P5 - 2 uczniów x 2,9 = 5,8

Razem przeliczeniowo: 10,2 uczniów „ wymagających

specjalnej organizacji nauki i metod pracy”-



Wg liczby uczniów przeliczeniowych 

Razem przeliczeniowo: 21 uczniów„ nie wymagających

specjalnej organizacji nauki i metod pracy”

31, 2 uczniów przeliczeniowych = 100%

21 uczniów =67 %

10,2 uczniów = 33%

Tymi proporcjami klasyfikujemy wynagrodzenie za 2 godziny

w/w nauczyciela- 67 % w rozdziale 80101,

33% w rozdziale 80150.



oddział ogólnodostępny:

Nauczyciel j. angielskiego uczy 2 godziny tygodniowo                

w klasie I, w której jest ogółem 24 uczniów, w tym 3 uczniów          

z orzeczeniami o kształceniu specjalnym wg następujących 

wag:

P4 - 1 uczeń    x 1,4 = 1,4

P5 - 2 uczniów x 2,9 = 5,8

przeliczeniowo 

21 spraw

niepełnosprawnych  3+   7,2 = 10,2 

Razem przeliczeniowo: 31,2

67 % - 80101

33% -80150



Nauczyciel uczy w tym oddziale 2 h – zatem te jego dwie 

godziny należy  rozbić  na:

21 – 67%  - rozdział 80101

i 10 ,2 – 33%  - rozdział  80150 

3 ( 24-3uczniów ) i 7,5 

P4 - 1 uczeń    x 1,4 = 1,4

P5 - 2 uczniów x 2,9 = 5,8

Razem                10 ,2

31,2= 100%



Jak policzyć płace dyrektora, v-ce, księgowej, obsługi:

dyrektor i v-ce ma pensum raczej 18 , księgowa i obsługa 

40godz. ( niepełnoetatowi mniej niż 40 ) tygodniowo

Dla dyrektora oraz prac admin-obsługi, pedagoga, 

bibliotekarza - wg powyższego schematu ale wg liczb 

procentowych uczniów w pełni sprawnych do uczniów 

niepełnosprawnych z orzeczeniami do kształcenia  

specjalnego wg liczby uczniów przeliczeniowych 



Przykład zastosowania 
dwóch metod



Do szkoły ogólnodostępnej uczęszcza 529 uczniów,

z czego 10 uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego.

529 uczniów =100%  uczniów 

519 uczniów  „ nie wymagających specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy” =  98%                                          

10  uczniów „ wymagających specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy” =  2 %         



METODA  1

WG LICZBY UCZNIÓW 

STATYSTYCZNYCH 



W przypadku 1 metody - klasyfikacji wydatków 

rzeczowych w szkole ( za wyjątkiem tych 

wydatków, które są dedykowane wyłącznie i w 

całości uczniom „ wymagających specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy”- np. pomoce 

dydaktyczne dla tych uczniów) dokonujemy 

rozdzielając je wg powyższych proporcji 

procentowych odpowiednio w rozdziałach 80101 

i 80150.

W rozdziale 80101- księgujemy 98%

W rozdziale 80150 – księgujemy 2%     



METODA  2 

WG LICZBY UCZNIÓW 

PRZELICZENIOWYCH 



Do szkoły ogólnodostępnej uczęszcza 529 uczniów , z czego 10 uczniów posiada 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Na uczniów  posiadających orzeczenia naliczono środki finansowe przy zastosowaniu wag 
określonych w poniższej tabeli:   

 WAGI ALGORYTMU PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ 
SUBWENCJI OGÓLNEJ* 

 P4 P5 P6 P7 P8 P34 P42 

Wskaźnik wagi 1,4 2,9 3,6 9,5 0,8 4 9,5 

Liczba uczniów 
w szkole z daną 
wagą 

2 1 1 3  3  

Liczba uczniów 
przeliczeniowo** 

2+2x1,4 1+1x2,9 1+1x3,6 3+3x9,5  3+3x4  

 
Przeliczeniowo  

4,8 3,9 4,6 31,5  15  

 



W związku z powyższym przeliczeniowo  w w/w szkole mamy:

519 uczniów „ nie wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy” 

oraz 

59,80 uczniów „wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy”( 

suma 4,8 +3,9+4,6+31,5+15).

Łącznie  przeliczeniowo w szkole mamy 578.80 uczniów ( 519+59,80) 

Zatem  578,80 =100%  uczniów przeliczeniowych

519 uczniów  „ nie wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy” 

=  89%                                          ( 519:578,80x100)

59,80 uczniów „ wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy” =  

11 %                                         ( 59,80 :578,80x100)



Klasyfikacji wydatków rzeczowych w szkole ( za wyjątkiem tych 

wydatków, które są dedykowane wyłącznie i w całości uczniom „ 

wymagających specjalnej organizacji nauki       i metod pracy”-

np. pomoce dydaktyczne dla tych uczniów) dokonujemy 

rozdzielając je wg powyższych proporcji procentowych 

odpowiednio w rozdziałach 80101 i 80150.

W rozdziale 80101- księgujemy 89%

W rozdziale 80150 – księgujemy 11%

Jakie to wydatki ? – związane z utrzymaniem szkoły np. media -

energia, woda, zakup środków czystości, inne zakupy, itd., itd. 

Również wynagrodzenie i oczywiście pochodne od wynagrodzeń  

dyrektorów , pracowników administracji I obsługi, nauczycieli 

biblioteki, logopedów, pedagogów, psychologów - księgujemy  

uwzględniając w/w podział procentowy 89% do 11%. 



Porównanie zastosowania metod:

Księgowanie faktury za energię elektryczną 

Kwota to zapłaty 580 złotych 



 

Metoda  Rozdział 80101  Rozdział 80150  

WG LICZBY UCZNIÓW STATYSTYCZNYCH              
W SZKOLE (`proporcje 98% do 2% ) 

568,40 11,60 

WG LICZBY UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH           
W SZKOLE ( proporcje 89% do 11% ) 

516,20 63,80 

 
 



Gdzie opisać sposób rozdzielania kosztów?

W polityce  rachunkowości.

W wielu samorządach wydano w tym 

zakresie stosowne zarządzenie organu 

wykonawczego  ( Prezydenta wójta 

burmistrza, czy uchwałę zarządu powiatu)



Dziękujemy za uwagę

Marta Górka Tadeusz Konarski


