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Rozdział 1. Wstęp, geneza 
problematyki dotacji oświatowych 
od 1991 r. 

Wojciech Lachiewicz 

1.1. Charakterystyka dotacji jako wydatku 
publicznego 

 y  Dotacja i subwencja jako wydatki transferowe

Słowo „dotacja” wywodzi się z  łaciny średniowiecznej, w  której dotatio oznaczało 
wyposażenie kogoś w  dobra materialne. W  językach współczesnych pojęcie „dotacja” 
stosowane jest zamiennie z pojęciem „subwencja”. Zarówno pierwsze jak i drugie słowo 
w języku potocznym służy do określenia szczególnych przypadków zaopatrzenia kogoś 
lub dostarczenia komuś środków pieniężnych stanowiących środki publiczne pochodzą-
ce z  budżetu lub funduszu celowego. Według definicji słownikowych dotacja to „dar, 
darowizna, zapis ustanowiony przez donatora, fundatora na rzecz donatariusza”1. Z kolei 
słowo „subwencja” stosowane jest dla określenia „pomocy finansowej udzielanej przez 
państwo przedsiębiorcom, instytucjom, osobom fizycznym”2. Nawiązanie w  pojęciu 
„dotacja” do darowizny, w konfrontacji do jego znaczenia w prawie rzymskim, wskazuje, 
że „dotacja” jest pojęciem bardziej ogólnym od pojęcia „subwencja”. Z „subwencją” wią-
że się łacińskie pojęcie „subsydium” i polskie słowo „subsydiować”, które oznacza pomoc 
w  rozumieniu materialnym (stąd polskie pojęcie „zapomoga”). Subwencjonowanie to 
takie dotowanie, które dostarcza środki celem uzupełnienia (subsydiowania) do innych 

1 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wydanie internetowe: http://www.slownik-online.pl/
index.php.
2 Tamże.
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posiadanych lub pozyskiwanych przez subsydiowanego środków. Istotnym faktem jest 
to, że subwencja stanowi dofinansowanie, podczas gdy dotacja oznaczać może również 
pełne sfinansowanie czegoś. Dlatego pojęcie „dotacja” ma charakter pojęcia podstawo-
wego, zaś „subwencja” okazuje się być szczególnym rodzajem takiej dotacji w jej znacze-
niu ogólnym. W języku potocznym „dotacja” pochłania zatem pojęcie „subwencja”.

Pochodzenie dotacji i subwencji z budżetu lub funduszu celowego przesądza o tym, aby 
nauka finansów publicznych zaliczyła je do tzw. wydatków transferowych. 

W nauce finansów publicznych rozróżnia się:
–  wydatki realne (rzeczywiste, nabywcze lub inaczej: wydatki bezpośrednie);
–  wydatki transferowe (przelewowe)3.

 y  Wydatki transferowe 

Wydatki transferowe (wydatki przelewowe) nauka finansów dzieli na transfery we-
wnętrzne (przelewy między jednostkami sektora finansów publicznych) oraz zewnętrzne 
(przelewy na rzecz jednostki spoza sektora finansów publicznych). Transfery zewnętrz-
ne stanowią wyraz zasilania podmiotów prywatnych ze środków publicznych i  mogą 
być związane z realizowaniem przez władze publiczne ważnych celów społecznych lub 
gospodarczych4.

Dotacja to oparty na przepisach prawa publicznego wydatek transferowy dokony-
wany na rzecz jednostki sektora finansów publicznych lub jednostki spoza sektora 
finansów publicznych, który związany jest z  dostarczeniem beneficjentowi dotacji 
środków publicznych na ważne cele społeczne lub gospodarcze. Subwencje są w tym 
ujęciu rodzajem dotacji, a  o  różnicach między subwencjami i  dotacjami przesądzają 
szczegółowe rozwiązania prawne danego państwa. 

1.1.1. Definicje prawne dotacji
Powstające w nauce finansów publicznych rozwiązania modelowe (konstrukcyjne) dla 
wydatków transferowych oddziałują na treści prawa finansowego dotyczącego wydat-
ków transferów. Dlatego o różnicach między dotacją i subwencją można mówić jedynie 
na gruncie konkretnego systemu prawno-finansowego funkcjonującego w określonym 

3 S. Owsiak, Finanse Publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 1997, s. 176 i nast. Wydatki realne (wydatki bezpośrednie) to 
wynikające z norm prawa prywatnego, finansowane ze środków publicznych, zakupy dóbr i usług, wypłacanie płac i po-
chodnych od wynagrodzeń oraz dokonywane wydatki inwestycyjne (zakupy lub sfinansowanie zamówionej inwestycji) 
na potrzeby jednostek sektora finansów publicznych. Do wydatków bezpośrednich należy również zaliczać dokonywane 
ze środków publicznych wypłaty na rzez osób fizycznych świadczeń pieniężnych niebędących wynagrodzeniem (np. die-
ty). Cechuje je w większości ekwiwalentność dokonywanej zapłaty w zamian za świadczenie otrzymywane przez jednost-
kę publiczną. Wydatkami takimi nie są transfery finansowe, które stanowią wyraz świadczenia jednostronnego (niewza-
jemnego) i z zasady nieekwiwalentnego (brak równowartości). 
4 Tamże, s. 177.
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państwie i  związanych z  tym prawem poglądów nauki finansów publicznych5. Jednak 
i tutaj poglądy nauki finansów publicznych odpowiadają niekiedy konkretnym treściom 
aktualnego prawa, jakie przewiduje określoną dotację lub subwencję. 

W  aktualnym prawie przepis art.  124 ust.  1 pkt  1 ustawy z  27.8.2009  r. o  finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) – dalej: FinPublU – dotacje traktuje od-
dzielnie od subwencji. Przy czym dla dotacji prawo stwarza definicje w art. 126, art. 127, 
art. 130 i art. 131 FinPublU. Tymczasem dla subwencji brak jest obecnie definicji nor-
matywnej. Uznać w konsekwencji należy, że subwencją w prawie polskim jest taki rodzaj 
wydatków, które ustawa nazywa subwencją – a zarazem subwencje, zgodnie z art. 124 
ust. 1 pkt 1 FinPublU, nie są dotacjami.

Dotacją będzie każdy wydatek dokonywany w trybie władczym (publicznoprawnym) na 
rzecz osób trzecich, oparty na normach prawa budżetowego lub normach finansowych 
ustawodawstwa szczególnego. Natomiast subwencją jest wydatek dokonywany na rzecz 
innego (niż udzielający) podmiotu publicznoprawnego, mający przyczynę w  podziale 
zadań między państwo a te podmioty6. 

Przedstawione powyżej określenie dotacji wiąże ją ze środkami publicznymi i  celami 
publicznymi. Dotacja jest więc szczególnym rodzajem wydatku ze środków publicznych 
o  charakterze transferowym. Natomiast dalsze cechy takiego wydatku wynikają już 
z przepisów prawno-finansowych danego państwa.

 y  Ogólna (wspólna) definicja dotacji

Definicja prawna dotacji znajduje się obecnie w przepisie art. 126 FinPublU. Zgodnie 
z  powołanym przepisem dotacje to podlegające szczególnym zasadom rozliczania 
środki z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST) 
czy z państwowego funduszu celowego, które są przeznaczone, na podstawie przepi-
sów FinPublU, ustaw odrębnych lub umowy międzynarodowej, na finansowanie lub 
dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Podstawą prawną udzielenia dotacji z  budżetu państwa, budżetu JST lub z  funduszu 
celowego musi być zawsze przepis zawarty w ustawie bądź w umowie międzynarodo-
wej. W przypadku braku tego rodzaju podstaw nie jest możliwe, aby w miejsce dotacji 
organ, jako reprezentant osoby prawnej (Skarbu Państwa lub samorządu terytorialne-
go), udzielał darowizny pieniężnej z poleceniem na podstawie art. 888 i nast. Kodeksu 
cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – dalej: KC. Właśnie fakt zamiesz-
czenia w prawie publicznym przepisów o wydatkach transferowych (np. o nagrodach, 

5 Terminologiczne rozróżnianie dotacji i subwencji jest zabiegiem sztucznym, gdyż niektóre dotacje wbrew ich znaczeniu 
mają niekiedy charakter ogólny (E. Malinowska-Misiąg i W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce, Warszawa 2007, s. 152–
153; podobnie: A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, Warszawa 1997, s. 117–119. Pogląd zbliżony 
reprezentują również: E. Chojna-Duch, Struktura dotacji budżetowej – studium teoretyczno-prawne, Warszawa 1988, s. 29 
oraz T. Dębowska-Romanowska, Zagadnienia prawne wydatków na rzecz osób trzecich, Łódź 1993, s. 44 i nast.).
6 Tamże.
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zasiłkach, stypendiach i o dotacjach) jest dowodem na brak podstaw do udzielania ze 
środków publicznych darowizny pieniężnej. 

W przypadku dotacji finanse podmiotu dotowanego nie są obejmowane budżetem lub 
funduszem celowym, z których podmiot dotujący udziela dotacji. Dotacją nie będą przez 
to „naturalne” przypadki przelewania środków z budżetu na wydatki jednostek budże-
towych, ale szczególne transfery finansowe na rzecz podmiotów trzecich. Istotną cechą 
dotacji jest to, że tak rozumiane dotowanie (zaopatrzenie w publiczne środki finansowe) 
stanowi wyraz uznania działalności danego podmiotu (beneficjenta) za działalność 
istotną dla osiągania celów i zadań podmiotu administracji publicznej (donatora). 

 y  Rodzaje dotacji według prawa finansowego

Przepisy FinPublU każdą dotację przewidzianą w prawie materialnym podciągają pod 
jeden z 3 możliwych rodzajów dotacji: dotację celową (art. 127), dotację przedmiotową 
(art. 130) lub dotację podmiotową (art. 131).

Cechy dotacji celowych nie zostały wprawdzie wyraźnie uwypuklone w  przepisach 
art.  127 FinPublU, jednak z  analizy tytułów dotacyjnych z  ustawodawstwa szczegól-
nego należy wywieść, że dotacja celowa zawsze służy do sfinansowania określonych 
(konkretnych) prawem wydatków. Wydatki te zazwyczaj ulegają uściśleniu przez organ 
udzielający dotacji celowej. Dlatego dotację celową beneficjent musi rozliczyć nie tyl-
ko dowodem poniesienia określonych przez organ wydatków, ale również dowodem 
realizacji celu, na który dotacja była udzielana. Dotacje celowe, w  odróżnieniu od 
2 pozostałych rodzajów dotacji, podlegają nie tylko rozliczeniu finansowemu (wydatka-
mi), ale także rozliczeniu merytorycznemu – osiągnięciem celu, efektu, rezultatu – okre-
ślonemu zazwyczaj w umowie o dotację między organem a beneficjentem.

Dotacje przedmiotowe (zwane dotacjami produktowymi) konstruowane są w  usta-
wodawstwie celem zwiększenia dostępności odbiorcy do określonego produktu lub 
usługi (zdefiniowana w art. 130 FinPublU). Dzięki niej (dopłata dla wytwórcy) odbiorca 
produktu (lub korzystający z usługi) nie musi ponosić pełnych kosztów jego wytworze-
nia (dopłata stanowiąca dofinansowanie kosztów) lub jest z tej opłaty zwolniony (dopła-
ta finansująca całość kosztów). Dotacja ustalana jest według stawek jednostkowych do 
kosztów pojedynczego produktu (usługi) i podlega rozliczeniu dowodem wytworzenia 
jednostkowego wyrobu (usługi) oraz poniesienia związanych z tym kosztów, które są 
kompensowane beneficjentowi (wytwórcy) tego rodzaju dopłatą-dotacją.

Dotacje podmiotowe stanowią szczególnego rodzaju dotacje, gdyż nie noszą cech wła-
ściwych dla dotacji celowej (z art. 127 FinPublU), ani cech dotacji do jednostkowego 
wyrobu, jak dotacje przedmiotowe (z art. 130 FinPublU). Zgodnie z art. 131 FinPublU 
ustawa źródłowa (lub umowa międzynarodowa) określa beneficjenta otrzymującego 
ex lege taką dotację, a zarazem rodzaj działalności bieżącej, której dofinansowaniu ma 
służyć dotacja. Nie powinno ulegać wątpliwości, że właśnie wydatkami na działalność 
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bieżącą beneficjent rozlicza się z wykorzystania dotacji – w rozumieniu ogólnej definicji 
z art. 126 FinPublU.

1.1.2. Podział dotacji według poglądów nauki
Nauka finansów publicznych wyodrębnia i  rozróżnia rodzaje dotacji z  zastosowaniem 
kryteriów dychotomicznych, z których najbardziej istotne są podziały na:
–  dotacje ogólne i dotacje celowe;
–  dotacje przedmiotowe i dotacje podmiotowe;
–  dotacje uznaniowe i dotacje nie-uznaniowe.

Dotacje nie-uznaniowe stanowią dotacje, gdzie obowiązkiem organu administracji jest 
wypłacić dotację, której wysokość i beneficjenta określa prawo. W odróżnieniu od nich 
dotacje uznaniowe przewidują określoną swobodę organu (w granicach prawa), spro-
wadzającą się do wyboru beneficjanta lub dodatkowo do ustalenia wysokości dotacji lub 
jej przeznaczenia7.

Kluczowy dla doktryny finansów publicznych podział dotacji na dotacje ogólne i dota-
cje celowe dokonany jest z punktu widzenia tego, czy z otrzymanego transferu benefi-
cjent musi obowiązkowo ponieść określone wydatki8. 

Oznacza to, że każda funkcjonująca w systemie prawnym konkretnego państwa do-
tacja celowa posiada właściwe jej przeznaczenie, co ogranicza swobodę beneficjenta 
w dysponowaniu środkami dotacji. 

Inaczej jest w  przypadku dotacji ogólnych. Otrzymujący je beneficjent nie ma żadne-
go obowiązku właściwego ich przeznaczenia (wykorzystania), ani rozliczenia się z  ich 
wykorzystania. Konsekwencją niewykorzystania dotacji celowej na zadanie (cel) 
właściwe jej przeznaczeniu jest powstanie po stronie beneficjenta obowiązku zwrotu 
dotacji niewykorzystanej. Tymczasem, w przypadku dotacji ogólnych, prawo nie okre-
śla ich przeznaczenia, a co za tym idzie – beneficjent środkami dotacji ogólnej dysponuje 
w swobodny sposób. 

W polskim prawie przykładem dotacji ogólnej jest subwencja dla JST.

Podział dotacji na podmiotowe i przedmiotowe odsyła do cech, jakie o danej dotacji 
decydują. Natura dotacji podmiotowej nawiązuje do określonej cechy (cech) podmiotu. 
Z kolei dotacje przedmiotowe to takie, których sens związany jest z określoną działalno-
ścią beneficjenta dotacji. 

7 Tamże.
8 Tamże, s. 55.
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1.1.3. Krzyżowanie się podziałów dotacji
Trzy doktrynalne podziały dotacji krzyżuje się ze sobą w  konkretnych przypadkach. 
Dlatego w prawie mogą występować dotacje ogólne-podmiotowe, celowe-podmiotowe 
czy celowe-przedmiotowe, ale również dotacje nie-uznaniowe, będące zarazem dotacja-
mi celowymi i podmiotowymi. 

Przykładem dotacji celowych-podmiotowych są dotacje z  art.  80 ust.  4 i  art.  90 
ust. 4 ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
ze zm.) – dalej: SysOśwU. Prawo do dotacji nabywa każdy podmiot o cechach określo-
nych w art. 80 i 90 SysOśwU, zaś ich wykorzystanie podlega rozliczeniu wydatkami 
określonymi w art. 80 ust. 3d lub art. 90 ust. 3d SysOśwU. 

Przykładem dotacji uznaniowych i  zarazem celowych-przedmiotowych są dotacje 
z art. 11–19a ustawy z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) – dalej: PożytPublU. Krąg podmiotów 
mogących uzyskać taką dotację określa przepis art. 3 PożytPublU, natomiast decydującą 
cechą przedmiotową jest rodzaj działalności beneficjenta, gdzie wydatkami na taką dzia-
łalność rozlicza się wykorzystanie dotacji jako dotacji celowej i przedmiotowej.

Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że nazwy dotacji stosowane przez naukę 
dzielącą je w  podziałach dychotomicznych, w  tym wyróżniających dotacje celowe, 
przedmiotowe i podmiotowe, choć w brzmieniu pokrywają się z normatywnymi na-
zwami z FinPublU, mają zupełnie odmienne znaczenie niż definicje normatywne do-
tacji celowej (art. 127 FinPublU), dotacji przedmiotowej (art. 130 i art. 213 FinPublU) 
oraz dotacji podmiotowej (art. 131 i art. 218 FinPublU). 

Zgodnie z ogólną definicją dotacji z art. 126 FinPublU wszystkie dotacje w prawie pol-
skim mają zawsze (powinny mieć) określone przepisami ustawy źródłowej przezna-
czenie – podlegają szczególnym zasadom rozliczania (właściwymi dla ich przeznacze-
nia wydatkami). Innymi słowy: wszystkie dotacje w polskim prawie stanowią dotację 
celową w  rozumieniu ww. podziałów doktryny finansowej, ponieważ poddane są 
szczególnym zasadom rozliczenia, a  niewykorzystane podlegają zwrotowi (art.  168 
i art. 251 FinPublU) – podobnie jak dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznacze-
niem (art. 169 i art. 252 FinPublU). 

W rozumieniu przepisów FinPublU subwencja (choć według doktryny stanowi rodzaj 
dotacji) nie jest dotacją, a co za tym idzie – nie znajdą do niej zastosowania dotyczące 
dotacji przepisy FinPublU, zwłaszcza w związku z przeznaczeniem dotacji i rozliczeniem 
wydatkami miarodajnymi do jej przeznaczenia.

1.1.4. Wnioski
Reasumując, dotacje oświatowe są dotacjami podmiotowymi, natomiast z  punktu wi-
dzenia kryteriów dychotomicznych – celowymi i zarazem podmiotowymi. Przy czym, 
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co już podkreślono, doktrynalne pojęcie „dotacja celowa” nie pokrywa się w  pełni 
z  dotacjami celowymi w  rozumieniu art.  127 FinPublU. Te ostatnie są przeznaczone 
na określone prawem cele i wydatki. Tymczasem dotacja podmiotowa z art. 80 i art. 90 
SysOśwU, w związku z art. 131 FinPublU, choć doktrynalnie jest dotacją celową, różni 
się jednak dalece od dotacji celowych z art. 127 FinPublU. 

Utożsamianie znaczenia tych 2 rodzajów nazewnictwa dotacji (tj. nazw doktrynalnych 
i nazw prawnych) może powodować brzemienne skutki (o czym szerzej w pkt II). Na-
stępstwem mogą być błędne interpretacje prawa materialnego, określającego przezna-
czenie konkretnej dotacji celowej (czyli dotacji niebędącej „dotacją ogólną”) jako dotacji 
podmiotowej, dotacji przedmiotowej czy dotacji celowej – w rozumieniu odpowiednio 
art. 127 i art. 130–131 FinPublU.

1.2. Ewolucja prawa dotyczącego dotacji 
oświatowych na tle rozwoju prawa finansów 
publicznych
Dla właściwej interpretacji aktualnych przepisów dotyczących dotacji oświatowych, 
a także związanych z nimi podglądów i problemów orzecznictwa oraz doktryny praw-
niczej, niezbędne jest sięgnięcie do ewolucji przepisów SysOśwU i  przepisów prawa 
finansów publicznych. Dzięki temu łatwiej będzie można zrozumieć aktualną regulację 
prawną SysOśwU czy rozwiązać problemy na styku przepisów finansowych prawa 
oświatowego z przepisami ustawy o finansach publicznych.

1.2.1. Dotacje oświatowe w okresie od 27.5.1990 r. 
do 1.1.1998 r.
Reaktywacja samorządów gminnych (27.5.1990  r.) doprowadziła do przejęcia przez 
gminy i  nową administrację rządową zadań po zniesionym systemie rad narodowych 
i  terenowych organów administracji państwowej. Gminy przejęły do prowadzenia ist-
niejące przedszkola, natomiast kuratorzy oświaty – szkoły podstawowe, szkoły średnie, 
szkoły zawodowe i placówki. 

Zasady funkcjonowania ww. jednostek oświatowych normowała ustawa z  15.7.1961  r. 
o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz.U. Nr 32, poz. 160 ze zm.). W przepisie 
art. 39 ustawa dopuszczała na tworzenie i prowadzenie szkół oraz placówek przez orga-
nizacje zawodowe, młodzieżowe, instytucje społeczne czy inne organizacje i instytucje, 
a także przez osoby prawne lub fizyczne – za zezwoleniem Ministra Oświaty i Wychowa-
nia, na określonych przez niego zasadach i warunkach oraz pod jego nadzorem. Przepisy 
resortowe regulowały zasady dofinansowania przez państwo działalności ww. szkół 
i placówek niepaństwowych.
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Dnia 25.10.1991 r. weszła w życie ustawa z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, 
poz. 425 ze zm. – dalej: SysOśwU). Zgodnie z art. 79 SysOśwU szkoły i placówki pro-
wadzone przez ministrów, gminy lub związki komunalne funkcjonowały jako jednostki 
budżetowe albo jako zakłady budżetowe. Przy będących jednostkami budżetowymi 
przedszkolach, szkołach lub placówkach mogły zostać również utworzone odrębne od 
budżetu rachunki bankowe będące środkami specjalnymi. 

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez państwowe lub samorządowe szko-
ły i  placówki  – jako jednostki lub zakłady budżetowe  – normowała obowiązująca od 
1.1.1991 r. do 31.12.1998 r. ustawa z 5.1.1991 r. – Prawo budżetowe (Dz.U. Nr 4, poz. 18 
ze zm.) – dalej: PrawoBudU.

W przepisach art. 58 SysOśwU dopuszczono na zakładanie publicznych szkół i placó-
wek przez osoby fizyczne i osoby prawne (inne niż samorządy i ministrowie). Pojęcie 
„szkoła”, zgodnie z art. 3 SysOśwU, oznaczało również „przedszkole”. Dlatego możliwe 
okazywało się założenie przez osobę fizyczną lub prawną przedszkola publicznego. 
Zgodnie z  art.  80 SysOśwU szkoły publiczne otrzymywały z  budżetu państwa dotację 
podmiotową w wysokości odpowiadającej wydatkom bieżącym ponoszonym na jedne-
go ucznia (odpowiednio) szkół państwowych tego typu i rodzaju, co dotowana szkoła. 
Podobnie przedszkola publiczne – otrzymywały z budżetu gminy dotację podmiotową 
w  wysokości odpowiadającej wydatkom bieżącym ponoszonym przez przedszkola 
gminy w przeliczeniu na ucznia tych przedszkoli gminnych. Dotacja, zgodnie z art. 80 
ust.  1 SysOśwU, była przeznaczona na działalność dydaktyczną i  opiekuńczo-wy-
chowawczą, w tym na utrzymanie obiektów. Szczegółowe zasady ustalania wysokości 
i  udzielania (wypłacania) dotacji normowało przewidziane w  art.  80 ust.  2 SysOśwU 
rozporządzenie Rady Ministrów z 18.9.1992 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 354). Zgodnie z § 2 
tego rozporządzenia z budżetu państwa dotowano publiczne szkoły i publiczne przed-
szkola specjalne, natomiast z budżetu gminy pozostałe publiczne przedszkola. Zgodnie 
z  §  7 osoba prowadząca powinna przekazywać organowi dotującemu comiesięczne 
rozliczenie dotacji za okres od początku roku do danego miesiąca, z uwzględnieniem 
aktualnej liczby uczniów. Przy czym ostatecznego rozliczenia dotacji należało dokonać 
do 31 stycznia następnego roku.

Osoby fizyczne i osoby prawne, oprócz możliwości zakładania publicznych szkół i pla-
cówek, na podstawie art.  82 SysOśwU uzyskały możliwość zakładania i  prowadzenia 
niepublicznych przedszkoli, szkół i  placówek. Zgodnie z  art.  90 SysOśwU dotacje na 
przedszkola niepubliczne przysługiwały z budżetu gminy w wysokości odpowiadającej 
50% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach gminnych w przeliczeniu na 
ucznia tych przedszkoli. Analogicznie określono podstawę obliczania dotacji z budżetu 
państwa dla niepublicznych szkół. Przy czym, po przejęciu szkół podstawowych przez 
gminy, tak ustaloną dotację podmiotową udzielano z budżetu gminy. Regulację ustawo-
wą art. 90 SysOśwU uzupełniały uchwały rad gmin i rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej (dalej: MEN). Zgodnie z  art.  90 ust.  4 SysOśwU rada gminy w  uchwale 



9

1.2. Ewolucja prawa dotyczącego dotacji oświatowych na tle rozwoju prawa finansów publicznych

prawa miejscowego regulowała szczegółowe zasady ustalania wysokości i udzielania 
dotacji. 

W  praktyce lat 90-tych regulacje gminne wzorowały się na rozporządzeniu MEN 
z 23.10.1992 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 418). Dlatego w uchwałach określano przeznaczenie 
dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych w ten sposób, że miały być 
wykorzystane na częściowe pokrycie wydatków związanych z  działalnością dydak-
tyczną lub opiekuńczo-wychowawczą – czyli podobnie jak w przypadku publicznych 
szkół, przedszkoli i placówek. Podstawą udzielania dotacji z budżetu gminy był wniosek 
osoby prowadzącej, złożony nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok 
udzielenia dotacji, określający m.in. przewidywaną liczbę uczniów. Uchwały, podobnie 
do rozporządzenia MEN, przewidywały miesięczne rozliczenie dotacji, sporządzone 
z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów, oraz roczne rozliczenie do 31 stycznia na-
stępnego roku. 

Udzielane z  budżetu państwa dotacje oświatowe z  art.  80 i  art.  90 SysOśwU należało 
zaliczać do dotacji podmiotowych – w rozumieniu art. 21 PrawoBudU. Zgodnie z tym 
przepisem „z  budżetu państwa mogą być udzielane dotacje podmiotowe w  ustawowo 
określonym zakresie lub w zakresie, określonym w przepisach wydanych na podstawie 
ustaw”. 

Przepisy PrawoBudU nie wiązały z  dotacjami, jako takimi, obowiązku rozliczania się 
z  ich wykorzystania. W  ówczesnym prawie nie normowano również sytuacji, gdyby 
beneficjent nie wykorzystał dotacji lub wykorzystał dotację niezgodnie z  przeznacze-
niem. Krytykując niedostatki prawa, w doktrynie prawa finansowego sugerowano w tym 
względzie dochodzenie zwrotu dotacji do budżetu na zasadach KC dotyczących świad-
czenia nienależnego lub bezpodstawnego wzbogacenia9.

Reasumując, o  ile w okresie do 1.1.1999 r., w zakresie dotacji z budżetu gminy, liczne 
wątpliwości budziło stosowanie dotyczących dotacji przepisów PrawoBudU, o  tyle 
do dotacji oświatowych gminy stosowały właśnie te przepisy, a  swoje uchwały prawa 
miejscowego (z  art.  90 ust.  4 SysOśwU) wzorowały na 2 ww. rozporządzeniach MEN 
z 1992 r. Powodowało to, że udzielane z budżetu gminy dotacje oświatowe, tak samo 
jak udzielane z  budżetu państwa, podlegały rozliczeniu wydatkami na działalność 
dydaktyczną lub opiekuńczo-wychowawczą dotowanego przedszkola, szkoły bądź 
placówki. 

Dotacje oświatowe były zatem dotacjami podmiotowymi – w rozumieniu art. 21 Prawo-
BudU, zaś rozliczanie ich wykorzystania ww. wydatkami beneficjenta czyniło z  nich 
dotacje celowe – w rozumieniu doktryny finansów publicznych. 

Istotne są również konsekwencje wynikające z  konstrukcji podstawy dotacji z  art.  80 
i art. 90 SysOśwU. Do ustalenia podstawy dotacji brano wszystkie wydatki bieżące ponie-

9 T. Dembowska-Romanowska, Komentarz do prawa budżetowego państwa i samorządu terytorialnego wraz z częścią ogól-
ną prawa finansowego, Warszawa 1995, s. 75–77.
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sione (odpowiednio) przez samorządowe przedszkola oraz szkoły lub placówki organu 
dotującego (przy czym w przypadku jednostek niepublicznych z art. 90 SysOśwU było to 
50% tej podstawy). Powodowało to, że do podstawy należało zaliczać nie tylko wydatki 
jednostki oświatowej – jako jednostki budżetowej, ale również wydatki bieżące pono-
szone przez jednostkę budżetową w ramach funkcjonującego w niej rachunku środków 
specjalnych z art. 16 ust. 2 pkt 2 PrawoBudU. Jeżeli przedszkole, szkoła lub placówka 
działała w  formie zakładu budżetowego, to do dotacji zaliczano wszystkie poniesione 
przez nią roczne wydatki bieżące. 

Należy nadmienić, że charakterystycznym i  istotnym elementem dla lat 90-tych było 
również to, że funkcjonujące w tym okresie uchwały rad gmin, ze względu na treść de-
legacji z art. 90 ust. 4 SysOśwU, regulowały w zasadzie całość spraw dotyczących dotacji 
oświatowych, stanowiąc sui generis całościowy regulamin obliczania wysokości dotacji 
oraz sposobu ich przekazywania i rozliczania.

1.2.2. Udzielanie i rozliczanie dotacji oświatowych 
od 1.1.1999 r. do 21.10.2001 r.
Ustawa o  finansach publicznych z  26.11.1998  r. utworzyła zręby dla polskiego prawa 
dotacyjnego. Choć tak się nie stało, powinno to było wpłynąć na interpretację przewi-
dujących dotacje podmiotowe przepisów art.  80 i  art.  90 SysOśwU  – w  konsekwencji 
zaważyło to na wiele lat w  podchodzeniu do kwestii przeznaczenia i  wykorzystania 
dotacji oświatowych.

 y  Przeznaczenie i rozliczanie dotacji podmiotowych według ustawy 
o finansach publicznych

Powstaniu samorządów powiatowych i  samorządów województw od 1.1.1999  r. towa-
rzyszyło przejęcie do prowadzenia szkół średnich i placówek zarządzanych dotychczas 
przez kuratorów oświaty i  MEN. Powstałe powiaty i  samorządy województw przejęły 
ponadto od kuratorów obowiązki w  zakresie dotowania szkół i  placówek publicznych 
z art. 80 SysOśwU oraz niepublicznych z art. 90 SysOśwU. 

O sposobie obliczenia wysokości dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół i placówek 
nadal stanowił przepis art.  80 SysOśwU  – odsyłając do całości wydatków bieżących 
przez nie ponoszonych. Uchwałą z nowego art. 80 SysOśwU organ stanowiący JST miał 
uregulować szczegółowe zasady udzielania dotacji. Przy czym w  zmienionej wersji 
zapis art. 80 ust. 1 SysOśwU nie określał już przeznaczenia dotacji oświatowej. Kwota 
dotacji powinna była wynosić tyle samo, co wydatki bieżące w przeliczeniu na ucznia 
(odpowiednio) w przedszkolach, szkołach lub placówkach prowadzonych przez JST. Tyle 
że, w  odróżnieniu od poprzedniego brzmienia art.  80 SysOśwU, do podstawy dotacji 
z art. 80 SysOśwU zaliczały się wydatki bieżące przewidziane (planowane) w przeli-
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czeniu na uczniów (odpowiednio) samorządowych przedszkoli, szkół lub placówek, 
a nie jak dotychczas – wydatki bieżące ponoszone. 

Od 1.1.1999 r. weszła w życie dotycząca dotacji ramowa regulacja zawarta w przepisach 
art.  69 ustawy z  26.11.1998  r. o  finansach publicznych (Dz.U. Nr  155, poz.  1014 
ze zm.) – dalej: 1998FinPublU. W przepisie art. 69 ust. 4 zawarto określenie dotacji – 
stanowi ona wydatek budżetu państwa podlegający szczególnym zasadom rozliczenia. 
W  dalszych przepisach zdefiniowano rodzaje dotacji. Według ust.  4 pkt  2 art.  69 
1998FinPublU dotacje podmiotowe to podlegające szczególnym zasadom rozliczania 
wydatki budżetu przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo 
wskazanego podmiotu. Zgodnie z dyspozycją art. 111 ust. 3 1998FinPublU powyższe 
definicje dotacji znajdowały również zastosowanie do dotacji udzielanych z  budżetów 
JST.

Dzięki przepisom art.  69 ust.  4 1998FinPublU uporządkowaniu uległa struktura pol-
skiego prawa dotacyjnego. Oprócz ww. przepisów ogólnych 1998FinPublU do prawa 
dotacyjnego należało dla porządku zaliczać szczegółowe tytuły dotacyjne. Tytuły, jako 
podstawa udzielania dotacji, zawierają ustawy szczególne, jak również niektóre z przepi-
sów 1998FinPublU. 

Uwzględniając definicję ogólną dotacji z  art.  69 ust.  4 1998FinPublU, uznać należało, 
że każda dotacja podmiotowa, z  dotacji przewidzianych w  przepisach odrębnych, 
podlega szczególnym zasadom rozliczenia – adekwatnym do jej przeznaczenia. Co 
istotne, zgodnie z  ww. definicją, dotacje podmiotowe należało rozliczać wydatkami 
z tytułu działalności bieżącej, jaką określać powinna ustawa przewidująca taką dotację 
podmiotową. 

Przepisy 1998FinPublU nie definiowały bliżej pojęcia „działalność bieżąca”, ale już 
pojęcie budżetowe „wydatek bieżący” tak. Wydatkiem bieżącym był każdy wydatek jed-
nostki sektora finansów publicznych, jaki nie stanowił wydatku inwestycyjnego. Udzie-
lana z budżetu JST dotacja podmiotowa dla przedszkola, szkoły lub placówki z art. 80 
bądź art.  90 SysOśwU stanowiła wydatek bieżący budżetu JST. Problemowe wówczas 
stawało się to, jak rozmieć pojęcie „działalność bieżąca”, na dofinansowanie której 
udzielana była dotacja podmiotowa.

Podkreślenia wymaga, że w praktyce rozliczania dotacji oświatowej do roku 1999–2000 r. 
pojęcie „działalność bieżąca” samorządy interpretowały, sięgając do definicji „wydatków 
bieżących budżetu JST”. Rozliczały zatem beneficjenta z dotacji oświatowej przedstawio-
nymi przez niego dowodami poniesienia wydatków nie-inwestycyjnych, jakie związane 
były z prowadzeniem przedszkola, szkoły lub placówki.

Zwieńczeniem założenia, że każda z dotacji posiada jej właściwe „przeznaczenie”, oka-
zały się być przepisy traktujące „niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie środków 
publicznych otrzymanych z dotacji z budżetu lub funduszu celowego” – jako naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych z art. 138 ust. 1 pkt 4 1998FinPublU (podobnej 
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treści przepis sankcjonujący znajdował się wcześniej w art. 57 ust. 1 pkt 5 PrawoBudU, 
jednak określona tam sankcja wydawała się ograniczać wyłącznie do dotacji z budżetu 
państwa lub państwowego funduszu celowego). 

Warte odnotowania jest również to, że zabezpieczeniu przestrzegania przepisów prawa 
dotacyjnego służy wprowadzony od 17.10.1997 r. przepis art. 82 ustawy z 10.9.1999 r. – 
Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.) – dalej: KKS. Jako przestęp-
stwo lub wykroczenie skarbowe przepis art. 82 KKS traktuje nienależną wypłatę dotacji, 
nienależne pobranie dotacji albo wykorzystanie dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem.

Łącznie traktowana definicja dotacji z art. 69 1998FinPublU, która zakładała szczegól-
ne rozliczenie (każdej) dotacji, definicje prawne dotacji nawiązujące do określonego 
przeznaczenia, a  w  końcu sankcjonujące nieprawidłowe wykorzystanie dotacji prze-
pisy art. 82 KKS i art. 138 ust. 1 pkt 4 1998FinPublU powinny przesądzać, że dotacje, 
w  odróżnieniu od subwencji, od 1.1.1999  r., polski ustawodawca wiąże z  określonym 
przeznaczeniem przekazanych środków publicznych. Towarzyszy temu rozliczenie się 
z wykorzystania każdej dotacji wydatkami miarodajnymi dla rodzaju dotacji (w rozu-
mieniu art. 69 1998FinPublU), uściślanymi w przepisie wyrażającym podstawę prawną 
do udzielania konkretnej dotacji. W  ten sposób do dotacji oświatowych podchodziła 
praktyka samorządowa oraz Minister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, udzielający 
dotacji oświatowej dla szkół artystycznych.

W prawie dotacyjnym w 1999 r. brakowało tylko przepisów o obowiązku zwrotu dotacji 
do budżetu oraz przepisów o środkach windykacji takiego obowiązku.

 y  Rezygnacja z rozliczania dotacji oświatowej wydatkami beneficjenta

Znaczenie fundamentalne dla przyszłych interpretacji prawa o dotacjach oświatowych 
i  zarazem przyszłych nowelizacji SysOśwU wywarło rozstrzygnięcie nadzorcze Kole-
gium Regionalnej Izby Obrachunkowej (dalej: RIO) w Krakowie z 8.12.1999 r.10.

Przedmiotem badania RIO były 2 uchwały Rady Miasta Krakowa z 3.11.1999 r., którymi 
uregulowano zasady udzielania dotacji odpowiednio dla publicznych szkół, przedszkoli 
i placówek (Nr XXXIV/242/99) oraz dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek 
(Nr XXXIV/243/99). Jak wynika z  2 wydanych uchwał Kolegium RIO w  Krakowie 
z 8.12.1999 r. (Nr KI-00571/512/99 i Nr KI-00571/513/99), wady 2 uchwał Rady Miasta 
Krakowa zostały określone w następujący sposób: „(…) poza danymi odnośnie liczby 
uczniów i wysokości kwot dotacji przekazanych z budżetu – na prywatne szkoły i przed-
szkola nałożono obowiązek comiesięcznego informowania Miasta o  przeznaczeniu 

10 Należy zaznaczyć, że pod stanem prawnym od 27.5.1990  r. do 31.12.1998  r. organem nadzoru badającym legalność 
uchwał prawa miejscowego o zasadach udzielania dotacji oświatowych z art. 80 i art. 90 SysOśwU był wojewoda. Przy 
czym ani wojewodowie, ani sądy administracyjne nie kwestionowały utartego modelu, że dotacje te (według uchwał) 
rozliczano wydatkami bieżącymi na działalność dydaktyczną i opiekuńczo wychowawczą. Nowe spojrzenie na tę praktykę 
przyniosło dopiero orzecznictwo RIO, które od 1.1.1999  r. stały się organem właściwym do badania legalności tych 
uchwał.
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środków z  dotacji. W  ten sposób rozumiane informowanie o  przeznaczeniu dotacji 
obejmowałoby przedstawianie danych:
–  o  wysokości wynagrodzeń i  nagród wypłacanych pracownikom prywatnej szkoły 

(przedszkola), 
–  o dokonywanych przez nie zakupach i usługach,
–  o  liczbie osób zatrudnionych jako wychowawcy, nauczyciele, pracownicy obsługi 

i administracji oraz inni pracownicy – w tym o ilości godzin ich pracy w miesiącu.

Swoje wydatki oraz dane o  zatrudnieniu (według załącznika nr  3) podmiot prywatny 
musiałby wiązać ze środkami z  przekazywanej dotacji budżetowej. Zażądano również 
informacji o  pozycjach urządzeń księgowych, w  jakich wykazywane są ww. wydatki 
prywatnych szkół i przedszkoli, oraz o dniu ich dokonania i dacie zaksięgowania.

W  ślad za ww. postanowieniami  – dostarczenie ww. danych organowi dotującemu 
uznano za formę rozliczenia dotacji  – zaś w  §  2 ust.  1 zał. nr  1 i  §  3 zał. nr  2 okre-
ślono przeznaczenie dotacji przez ww. podmioty prywatne, ustalając, że „dotację 
przeznacza się na zadania oświatowe gminy, w  tym na utrzymanie obiektu”. Ustalono 
również, że tak rozumiane rozliczenie dotacji podlega kontroli ze strony władz gminy, 
jako kontrola wykorzystania dotacji. Kwestionując opisane powyżej ustalenia 2 ww. 
uchwał, Kolegium Izby sformułowało nową tezę, znamienną dla późniejszej praktyki 
samorządowej: o ile istotą każdej dotacji budżetowej jest zawsze obowiązek rozliczania 
się z przekazanej kwoty, o tyle dotacje z cyt. art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty 
różnią się diametralnie od typowej konstrukcji dotacji celowej. Odpowiadają formule 
właściwej dotacjom, które w  nomenklaturze nauki finansów publicznych i  wykładni 
prawa finansowego określane są mianem dotacji ogólnych. Przede wszystkim z przeka-
zywaną dotacją ogólną prawo nie wiąże obowiązku jej przeznaczenia (wykorzystania) na 
prawnie określony rodzaj wydatków. Dotacje z art. 80 i art. 90 cyt. ustawy gwarantowane 
są wszakże każdemu podmiotowi prywatnemu, który w stosunku do określonej liczby 
uczniów (wychowanków) prowadzi działalność oświatową. Ściślej, prawo takie przysłu-
guje podmiotom, które działalność prowadzą legalnie w formie szkoły publicznej (lub 
przedszkola publicznego) – z art. 80, albo szkoły niepublicznej (przedszkola niepublicz-
nego) – z art. 90. Dotacje z cyt. ustawy nie są zatem typowymi dotacjami celowymi, aby 
ich rozliczenie polegało na obowiązku udokumentowania ich przeznaczenia na wydatki 
płacone pieniądzem pochodzącym z dotacji. Z tych powodów nie jest możliwa kontrola 
przeznaczenia dotacji, a  tym bardziej określanie kategorii wydatków, na które wolno 
byłoby przeznaczyć dotacje – jak to uczyniono w powołanych zapisach załączników do 
uchwały, a zwłaszcza w załączniku nr 3”.

Miasto Kraków zaskarżyło 2 rozstrzygnięcia RIO do NSA  – ośrodek zamiejscowy 
w Krakowie. Sąd nie powtórzył argumentacji z 2 orzeczeń RIO, nazywających dotacje 
oświatowe dotacjami ogólnymi i kwestionujących rozliczanie ich wydatkami. W wyroku 
z 7.6.2000  r. (sygn. akt: I SA/Kr 58/00 – niepubl.) sąd wskazał, że „(…) ustawodawca 
gwarantuje osobom prawnym i  fizycznym otrzymanie dotacji i  to w  określonej usta-
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Rozdział 1. Wstęp, geneza problematyki dotacji oświatowych od 1991 r. 

wowo wysokości. Niedopuszczalne jest więc ograniczanie dotacji pod jakimkolwiek 
tytułem, a  tym bardziej przy okazji stanowienia prawa miejscowego. Określane przez 
organy samorządu terytorialnego z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 zasady udzielania dotacji 
nie mogą prowadzić do tak szczegółowego ingerowania w  sposób wydatkowania tych 
dotacji przez szkołę lub placówkę”. W uzupełnieniu NSA dodał, że „ (…) słuszna nie-
kiedy troska o właściwe wydatkowanie publicznych pieniędzy nie stanowi dostatecznej 
podstawy do żądania tak rozbudowanej sprawozdawczości z  wykorzystania dotacji. 
Kwestia udzielania dotacji jest już przesądzona w samej ustawie. Zatem zasady ustalane 
za pomocą prawa miejscowego powinny obejmować jedynie uszczegółowienie kwestii 
o charakterze materialno-technicznym udzielania dotacji”. Należy nadmienić, że w dniu 
podjęcia kwestionowanych uchwał i ww. wyroków przepisy SysOśwU zakładały, że 
organ stanowiący w uchwale ma uregulować „zasady ustalania i obliczania wysokości”. 
Późniejsza nowelizacja zmieniła decyzję na skutek czego uchwała ma regulować tryb 
udzielania i realizacji dotacji.

Dwa rozstrzygnięcia nadzorcze RIO i dotyczący ich wyrok NSA zostały upowszechnione 
w zbiorach orzecznictwa, co odbiło się głośnym echem w środowiskach oświaty samo-
rządowej, która od początku lat 90-tych, podobnie do kuratorów (a później tak samo jak 
MKiDN), rozliczała dotacje oświatowe wydatkami bieżącymi beneficjenta. 

Zakwestionowanie dopuszczalności rozliczania dotacji oświatowej wydatkami, z nieco 
inną i niekiedy spłyconą argumentacją, spowodowało w kolejnych latach, że RIO i sądy 
administracyjne unieważniły większość uchwał wydawanych po nowelizacji SysOśwU 
z 21.10.2001 r. Argumenty RIO z Krakowa, stanowiące, że dotacje oświatowe nie pod-
legają rozliczaniu pod względem ich wykorzystania, zostały zastąpione twierdzeniem, 
że dotacje podmiotowe z ustawy o finansach publicznych podlegają rozliczeniu nie 
wydatkami, a liczbą uczniów dotowanego przedszkola, szkoły lub placówki11.

Oznaczało to, że miesięczne informacje o liczbie uczniów, jako dane niezbędne do usta-
lenia kwoty dotacji należnej, za sprawą ww. orzeczeń zaczęto traktować jako rozliczenie 
dotacji, pomijając tym samym ewentualne dochodzenie przez JST zwrotu do budżetu 
dotacji niewykorzystanej lub dotacji wykorzystanej na ewentualnie inne (nieoświatowe) 
wydatki organu prowadzącego.

11 Np. wyrok WSA w Szczecinie z 15.12.2006 r. (sygn. akt: SA/Sz 655/05). Zdaniem Sądu, przepis art. 90 ust. 4 SysOśwU 
nie uprawnia organu stanowiącego JST do wprowadzania regulacji odnośnie rozliczania wykorzystania dotacji oświato-
wej. Dotacje te rozlicza się tylko liczbą uczniów, natomiast ustawodawca nie przewidział kontroli celowości wykorzysta-
nia tych dotacji.
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1.2.3. Zmiany przepisów o dotacjach oświatowych 
od 21.10.2001 r. do 24.5.2007 r. oraz nowe przepisy ustawy 
o finansach publicznych
W okresie lat 2001–2007 doszło do szeregu zmian w przepisach regulujących udzielanie 
i  rozliczanie dotacji oświatowych. W  prawie finansów publicznych nastąpiło również 
domknięcie ogólnych przepisów prawa dotacyjnego rozwiązaniami nakładającymi na 
beneficjenta obowiązek zwrotu dotacji do budżetu. 

 y  Modyfikacja konstrukcji niektórych podstaw dotacji oświatowych 
oraz zawężenie treści uchwał prawa miejscowego

Z mocy nowelizacji SysOśwU od 21.10.2001 r. doszło do istotnych zmian w dotychcza-
sowych rozwiązaniach art. 80 i art. 90 ustawy. 

Uchwały organów stanowiących JST powinny od tej daty regulować wyłącznie tryb 
udzielania i tryb rozliczania dotacji. Zawężono zatem istotnie treść dotychczasowych 
uchwał z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 SysOśwU, które uprzednio mogły uzupełniać re-
gulację ustawową o normy właściwe zasadom udzielania dotacji. W nowych uchwałach 
należało natomiast uwzględnić podstawę obliczania dotacji oraz określić zakres 
danych, jakie ma regulować wniosek o udzielanie dotacji (jak wcześniej wspomniano, 
wydawane na nowo uchwały spotkały się ze stwierdzaniem nieważności tych przepisów, 
którymi określano sposób rozliczania dotacji drogą wykazywania przez beneficjenta wy-
datków bieżących przedszkola, szkoły lub placówki). W noweli potwierdzono również, 
że dotacje oświatowe są dotacjami rocznymi, wprowadzając wymóg ich przekazywania 
na rachunek szkoły (przedszkola, placówki) w 12 częściach do ostatniego dnia każdego 
miesiąca. 

Znaczących zmian dokonano także w zakresie określania wysokości podstaw dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek. 

Podstawy dotacji dla niepublicznych szkół, uzależnione dotychczas od wydatków 
bieżących, zastąpiono wielkościami nawiązującymi do kwoty subwencji oświatowej 
otrzymywanej przez JST na ucznia szkoły tego samego typu i  rodzaju, co szkoła 
dotowana. 

Zniesiono również sztywne wskaźniki procentowe (mnożniki) stosowane przy ustawo-
wych podstawach dotacji. Umożliwiono w  ten sposób samorządowi wybór własnego 
wskaźnika (mnożnika), nie mniejszego niż wskaźnik minimalny z ustawy. 

Wśród rodzajów podstaw obliczania dotacji pojawiły się nowe, niestosowane dotychczas 
ich określenia. Od 1.1.2001 r. dotacja z budżetu gminy dla niepublicznego przedszko-
la nie obejmuje już, jak dotychczas, wszystkich wydatków przedszkoli gminnych (w tym 
dokonywanych poza budżetem poprzez rachunki środków specjalnych), ale tylko te, któ-
re są wydatkami budżetu gminy ponoszonymi zarazem w gminnych przedszkolach. 


