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akty prawne

Ustawa z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203)
Ustawa z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)
Ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów pub-
licznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.)
Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) 
Ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.)
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wykaz skrótów

akty prawne

Kn ustawa z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1189 ze zm.)

u.d.f.p. ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311 
ze zm.)

u.f.p. ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 2077)

u.f.z.o. ustawa z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz.U. poz. 2203)

u.p.o. ustawa z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 59 ze zm.)

u.s.o. ustawa z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2198 ze zm.)

piktogramy

szukaj na podanej stronie

! ważne

osoba odpowiedzialna

dokumentacja

termin

podstawa prawna z komentarzem

komentarz

pytanie

uczestnicy

§ podstawa prawna

@  DoStęp  
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materiały dostępne na stronie: www.dotacje-oswiatowe- 
po-zmianach-2018.wolterskluwer.pl
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Słowo wstępne

aBC praktyki prawa oświatowego to seria praktycznych publikacji pomagających 
zrozumieć oraz stosować przepisy prawa dotyczące konkretnych zadań i zakresu 
odpowiedzialności dyrektora placówki oświatowej, uwzględniająca zmiany w syste-
mie oświaty. Przejrzysta forma publikacji dostępnej zarówno w wersji papierowej, 
jak i on-line ułatwia codzienne jej użytkowanie oraz pozwala na edytowanie i dru-
kowanie dokumentów.

Każdy tytuł z serii prezentuje niezbędny zakres wiedzy. Składają się nań:
 • podstawa prawna, czyli przepisy regulujące konkretne zadanie lub obowiązek,
 • praktyczne omówienie przepisów prawa przez ekspertów, zwracające uwagę 

na najważniejsze zagadnienia oraz praktykę stosowania,
 • wzory pism i dokumentów,
 • wzory regulaminów i procedur postępowania,
 • praktyczne odpowiedzi na pytania dyrektorów wynikające zarówno z powta-

rzających się, jak i ze specyficznych problemów,
 • orzecznictwo rozstrzygające najbardziej kontrowersyjne problemy z zakresu 

organizacji i funkcjonowania szkół i przedszkoli oraz praw i obowiązków na-
uczycieli.

Forma publikacji podporządkowana jest zasadzie praktyczności. Służą jej:
 • podział na oddzielne publikacje dedykowane poszczególnym problemom praw-

nym,
 • ustrukturyzowanie materiału, opisane powyżej,
 • graficzne oznakowanie poszczególnych kategorii informacji i dokumentów,
 • marginesy pozwalające na prowadzenie notatek,
 • format zeszytów akademickich, pozwalający na czytelne rozłożenie materiału,
 • duża czcionka i światło między akapitami oraz poszczególnymi kategoriami in-

formacji,
 • wzory dokumentów i regulaminów,
 • procedury opisujące poszczególne zadania i proces postępowania,
 • możliwość edytowania i drukowania dokumentów, regulaminów i procedur 

dzięki dołączonym do zeszytów kodom dostępu do wersji elektronicznej.
Częste zmiany prawa w zakresie organizacji oświaty, szybkość ich wprowadzania, 
niejasność przepisów skutkują problemami interpretacyjnymi, na które zwraca rów-
nież uwagę Biuro Analiz Sejmowych. Niezrozumienie potwierdzają pytania kierowa-
ne do redakcji Lex Prawo Oświatowe wydawnictwa Wolters Kluwer Polska – lidera 
informacji prawnej.

Z drugiej strony dyrektorzy szkół i przedszkoli, jako osoby odpowiedzialne za cało-
kształt zdarzeń występujących na terenie prowadzonych przez nich placówek, po-
winni wiedzieć, że znajomość przepisów oraz umiejętność ich interpretacji wzmacnia 
autonomię, pomaga w realizacji zadań oraz zabezpiecza przed popełnianiem błędów.
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W serii ABC Praktyki Prawa Oświatowego ukazały się następujące tytuły kierowane 
zarówno do szkół, jak i do przedszkoli, a także organów prowadzących:
 • Kontrola zarządcza w oświacie,
 • Rekrutacja do przedszkoli (wydania z 2015 r. i 2016 r.),
 • Rekrutacja do szkół,
 • Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach,
 • Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli,
 • Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych,
 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu,
 • Szkolnictwo branżowe w nowym prawie oświatowym,
 • Ruch kadrowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie reformy 

ustroju szkolnego,
 • Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki w świetle nowych regu-

lacji prawnych,
 • Statuty przedszkola po reformie oświaty,
 • Statut szkoły podstawowej po reformie oświaty,
 • Przekształcanie szkół i zespołów szkół w czasie reformy ustroju szkolnego,
 • Statut branżowej szkoły I stopnia i szkoły policealnej po reformie oświaty.

Życzymy Państwu, aby prawo nie było trudne. Z tym przesłaniem tworzyliśmy 
serię ABC Praktyki Prawa Oświatowego – zachęcamy do lektury oraz wykorzy-
stywania materiałów zgromadzonych w zeszytach i na stronie internetowej 
www.praktykaprawa.oswiata.abc.com.pl. Mamy nadzieję, że przygotowane pub-
likacje pomogą Państwu poznać i zrozumieć obowiązujące przepisy oraz zastosować 
zapisane w nich prawa, obowiązki i procedury.

Elżbieta Piotrowska-Albin
Wolters Kluwer Polska SA
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Komentarz Aneta Majchrzak
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nowe zasady finansowania zadań 
oświatowych – streszczenie

Ustawa z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203) 
– dalej u.f.z.o. – ma stanowić kompleksowy i spójny zbiór przepisów regu-
lujących kwestię finansowania zadań z zakresu kształcenia, wychowania 

i opieki. Jej celem jest także ujednolicenie przepisów dotyczących systemu finan-
sowania oświaty oraz wyeliminowanie przepisów niejasnych. Ustawa ta reguluje 
również inne kwestie związane z oświatą, w tym zawiera przepisy wpływające na 
zasady zatrudniania nauczycieli zawarte w ustawie z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) – dalej KN. Nowe przepisy będą wchodziły w życie 
etapami – m.in. z dniem 1.01.2018 r., 1.04.2018 r. czy też 1.09.2018 r.
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1. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych 
– uwagi wstępne

Przygotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ustawa o finanso-
waniu zadań oświatowych dokonuje zmian w sposobie finansowania zadań 
z zakresu oświaty, a także zmian w Karcie Nauczyciela. Oprócz uporządko-
wania dotychczasowych regulacji pojawiły się w niej nowe rozwiązania dotyczące 
finansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz liczne 
przepisy porządkujące i doprecyzowujące. Ponadto – wbrew nazwie – ustawa ta 
obejmuje również inne kwestie związane z oświatą, w tym wpływa na kształt prze-
pisów regulujących zasady zatrudniania nauczycieli zawarte w Karcie Nauczyciela.
Wśród najważniejszych zmian wprowadzonych w kwestii finansowania zadań oświa-
towych można wymienić:
 1) zmianę sposobu podziału subwencji oświatowej;
 2) nowe zasady udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
 3) zmianę sposobu naliczania dotacji przedszkolnej;
 4) nowe regulacje dotyczące dotacji podręcznikowej;
 5) wprowadzenie nowych regulacji dotyczących finansowania świadczeń pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym.
Najważniejsze zmiany dotyczące nauczycieli obejmują swoim zakresem:
 – awans zawodowy nauczycieli,
 – wynagradzanie,
 – czas pracy,
 – urlop wypoczynkowy,
 – urlop dla poratowania zdrowia,
 – nawiązywanie, zmiany i rozwiązywanie stosunków pracy.
W założeniu zmiany ustawowe w zakresie systemu finansowania zadań oświato-
wych nie miały powodować dodatkowych skutków finansowych dla budżetu pań-
stwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W praktyce oznacza to po-
zostawienie dotacji na niezmienionym poziomie, przy dokonaniu zmian w sposobie 
jej naliczania.
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Wśród najważniejszych zmian wprowadzonych w kwestii finansowania zadań oświa-
towych można wymienić:
 1) zmianę sposobu podziału subwencji oświatowej;
 2) nowe zasady udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
 3) zmianę sposobu naliczania dotacji przedszkolnej;
 4) nowe regulacje dotyczące dotacji podręcznikowej;
 5) wprowadzenie nowych regulacji dotyczących finansowania świadczeń pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym.
Najważniejsze zmiany dotyczące nauczycieli obejmują swoim zakresem:
 – awans zawodowy nauczycieli,
 – wynagradzanie,
 – czas pracy,
 – urlop wypoczynkowy,
 – urlop dla poratowania zdrowia,
 – nawiązywanie, zmiany i rozwiązywanie stosunków pracy.
W założeniu zmiany ustawowe w zakresie systemu finansowania zadań oświato-
wych nie miały powodować dodatkowych skutków finansowych dla budżetu pań-
stwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W praktyce oznacza to po-
zostawienie dotacji na niezmienionym poziomie, przy dokonaniu zmian w sposobie 
jej naliczania.

2. oświatowa subwencja ogólna po zmianach

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa sposób 
ustalania łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla wszyst-
kich jednostek samorządu terytorialnego oraz sposób podziału części 

oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu teryto-
rialnego. W ramach zmian wprowadzonych ustawą o finansowaniu zadań oświa-
towych doprecyzowano wątpliwości związane z wyodrębnieniem przez jednostki 
samorządu terytorialnego środków na zadania wymagające stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości nie mniejszej niż 
wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego na realizację zadań. 

!
Środki otrzymane w ramach samorządu na realizację zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 
mają być przeznaczane na kształcenie specjalne łącznie w ramach jednostki 
samorządu terytorialnego.

Oznacza to, że nie ma obowiązku odnoszenia środków otrzymanych w subwencji 
na ucznia do konkretnego niepełnosprawnego ucznia, podobnie nie ma takiego 
obowiązku w odniesieniu do szkoły.
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P r a w o  n i e  m u s i  b y ć  t r u d n e 

Nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadza wiele zmian m.in. w sposobie finansowania 
zadań z zakresu oświaty. Publikacja Dotacje oświatowe po zmianach omawia najnowsze zmiany dotyczące:
•  sposobu podziału subwencji oświatowej,
•  zasad udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla przedszkoli, szkół  

i placówek oświatowych,
•  dotacji podręcznikowej (wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe) – 

jej wykorzystania i rozliczania,
•  finansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dodatkowo publikacja zawiera:
•  szczegółowe procedury ustalania, rozliczania i kontroli dotacji udzielanych przedszkolom oraz 

szkołom publicznym i niepublicznym,
•  wzory uchwał i dokumentów z zakresu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu powiatu oraz z budżetu 
gminy – dla szkół i przedszkoli publicznych oraz niepublicznych.

Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów szkół i przedszkoli, przedstawicieli organów prowadzących 
oraz wszystkich pozostałych osób zainteresowanych omawianą tematyką.

ABC Praktyki Prawa Oświatowego to seria praktycznych publikacji pomagająca zrozumieć oraz 
stosować przepisy prawa dotyczące konkretnych zadań i zakresu odpowiedzialności dyrektora 
placówki oświatowej. Przejrzysta forma materiałów dostępnych zarówno w wersji papierowej, jak 
i on-line ułatwia codzienne ich użytkowanie oraz pozwala na edytowanie i drukowanie dokumentów.
Każdy zeszyt w serii prezentuje niezbędny w danym temacie zakres wiedzy:
–  podstawę prawną, czyli przepisy regulujące konkretny zakres zadania lub obowiązku,
–  praktyczne omówienia przepisów prawa przez ekspertów, zwracające uwagę na najważniejsze 

zagadnienia oraz praktykę stosowania,
–  wzory pism i dokumentów,
–  wzory regulaminów i procedur postępowania,
–  praktyczne odpowiedzi na pytania dyrektorów wynikające z powtarzających się, jak też specy-

ficznych problemów,
–  orzecznictwo rozstrzygające najbardziej kontrowersyjne problemy z zakresu organizacji i funk-

cjonowania szkół i przedszkoli oraz praw i obowiązków nauczycieli.

www.DyrektorSzkoly.pl 
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