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UZASADNIENIE 
 

 
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania gminom 

dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 14d 

ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572, z późn. zm.).  

Projekt określa tryb udzielania dotacji celowej z budżetu państwa, sposób i terminy 

ustalania informacji o liczbie dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie 

wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, mimo ciążącego na 

gminie obowiązku zapewnienia tym dzieciom miejsca korzystania z wychowania 

przedszkolnego, sposób ustalania średniorocznej liczby dzieci korzystających z 

wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy oraz sposób rozliczania tej 

dotacji, w tym sposób ustalania wysokości dotacji podlegającej zwrotowi, oraz wzór 

formularza rocznego rozliczenia wykorzystania tej dotacji. 

  

W § 2 projektu rozporządzenia określono tryb udzielania dotacji gminom. Zakłada 

się, że dotacje dla gmin będą udzielane przez wojewodów. Minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania dokonywać będzie podziału środków budżetu państwa 

przeznaczonych na dotacje dla poszczególnych gmin, informując o dokonanym 

podziale wojewodę w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. 

Wojewoda, po otrzymaniu informacji o dokonanym podziale, w terminie 7 dni 

sporządzi i przekaże ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wniosek 

o uruchomienie środków budżetu państwa.  

 

Jednocześnie zgodnie z § 3 projektu rozporządzenia, dyrektor publicznego 

przedszkola, publicznej i niepublicznej szkoły podstawowej, niepublicznego 

przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, a także 

osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego lub niepubliczną 

inną formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o 

systemie oświaty, będą zobowiązani do przekazywania wójtowi (burmistrzowi, 

prezydentowi miasta) do dnia 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, 

na który została przeprowadzona rekrutacja, informacji zawierającej listę dzieci, 

którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania 
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przedszkolnego, nieprzyjętych do przedszkola lub innej formy wychowania 

przedszkolnego. Przekazanie tej informacji wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi 

miasta) pozwoli mu na wskazanie rodzicom miejsca w innym przedszkolu lub innej 

formie wychowania przedszkolnego na terenie gminy, które mogą przyjąć dziecko. 

To z kolei pozwoli na przekazanie wojewodzie przez wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta), do dnia 15 października roku szkolnego, na który została przeprowadzona 

rekrutacja, informacji o tym, którym dzieciom nie wskazał miejsca korzystania z 

wychowania przedszkolnego, według stanu na dzień 30 września roku szkolnego, na 

który została przeprowadzona rekrutacja. Przedmiotowe informacje powinny być 

przekazywane wojewodzie w postaci elektronicznej oraz papierowej.  

 

Do dnia 31 października roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja 

wojewoda będzie przekazywał ministrowi właściwemu do spraw oświaty i 

wychowania informację o liczbie dzieci, którym na obszarze województwa nie 

wskazano miejsca wychowania przedszkolnego, z rozróżnieniem na poszczególne 

gminy. Informacja ta będzie stanowiła podstawę dokonania podziału środków, o 

których mowa w § 2 ust. 1. Te informacje powinny być również przekazywane w 

postaci elektronicznej oraz papierowej. 

 

Środki budżetu państwa na dotacje będą rozliczane przez wojewodę jednorazowo, w 

odniesieniu do roku budżetowego, na podstawie informacji zawartych w rocznym 

rozliczeniu wykorzystania dotacji, którego wzór stanowią załączniki do projektu 

rozporządzenia: nr 1 (dotyczący dotacji udzielonych na rok 2013 i 2014)  oraz nr 2 

(dotyczący dotacji udzielonych na rok 2015 i kolejne lata budżetowe) 

przekazywanego przez gminę. Gmina przekazywać będzie ww. rozliczenie 

wojewodzie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja z 

budżetu państwa została udzielona. Wojewoda, w terminie do dnia 1 marca roku 

następującego po roku, w którym dotacja z budżetu państwa została udzielona, 

sporządzi i przekaże ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zbiorcze 

zestawienie wykorzystania dotacji przez gminy w danym roku budżetowym. W 

rocznym rozliczeniu wykorzystania dotacji z budżetu państwa liczba przekazywanych 

przez gminy informacji została ograniczona do niezbędnych danych służących do 

wskazania: kwoty dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego, 
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wykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanej niezgodnie z 

przeznaczeniem, pobranej w nadmiernej wysokości.  

Zarówno rozliczenia wykorzystania dotacji przez gminę, jak i zbiorcze zestawienia 

wykorzystania dotacji przez gminy w danym roku budżetowym sporządzane przez 

wojewodę, przekazywane są w postaci elektronicznej oraz papierowej. 

Postać elektroniczną wzoru rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji z budżetu 

państwa za okres jednego roku budżetowego, które gminy przekazują właściwemu 

wojewodzie, minister właściwy do sprawy oświaty i wychowania udostępni na stronie 

internetowej urzędu obsługującego ministra. 

 

Podział dotacji z budżetu państwa pomiędzy gminy na rok 2013 dokonany będzie 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do dnia 2 września  

2013 r.  

Roczne rozliczenie wykorzystania przez gminy dotacji z budżetu państwa za rok 

2013 obejmować będzie wydatki poniesione w okresie od dnia 1 września 2013 r. do 

dnia 31 grudnia 2013 r.  

Docelowo rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu państwa dotyczyć będzie 

wydatków bieżących poniesionych w rozdziałach 80104 – Przedszkola, 80105 – 

Przedszkola specjalne oraz 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego (§ 5 

ust. 1 projektu). Do końca roku 2016 rozliczenie wykorzystania dotacji będzie 

dotyczyło, oprócz wydatków bieżących poniesionych w rozdziałach 80104 – 

Przedszkola, 80105 – Przedszkola specjalne, 80106 – Inne formy wychowania 

przedszkolnego, także wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 80103 - 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (zgodnie z § 7 projektu). 

Powyższe uzasadnia wejście w życie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 

czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 827), zgodnie z którym z dniem 1 września 2016 r. oddział przedszkolny 

lub oddziały przedszkolne w szkole podstawowej stają się przedszkolem. 

 

W § 5 ust. 2 projektu określono, że rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu 

państwa, dotyczy wydatków bieżących, na których poniesienie gmina nie otrzymała 

dofinansowania ze środków unijnych. Wprowadzana zmiana ma na celu uniknięcie 

ryzyka podwójnego finansowania wydatków związanych z realizacją zadań w 

zakresie wychowania przedszkolnego, tzn. ze środków publicznych krajowych i 
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wspólnotowych. Dodatkowo, w tym samym celu, w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 

2 do rozporządzenia dodano pod tabelą oświadczenia następującej treści: 

„Oświadczam, że dotacja celowa nie została przeznaczona na poniesienie wydatków 

bieżących, na które gmina otrzymała dofinansowane ze środków unijnych”.  

 

Z kolei w § 5 ust. 3 określony został sposób obliczania średniorocznej liczby dzieci 

korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy w roku 

budżetowym, która jest niezbędna do rozliczeniu wykorzystania dotacji z budżetu 

państwa. Średnioroczna liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego 

obliczana jest zgodnie z wzorem zawartym w rozporządzeniu, po zaokrągleniu w 

górę do wartości setnej. 

 

W § 5 ust. 4 wskazano, w jaki sposób oblicza się kwotę dotacji z budżetu państwa 

pobraną w nadmiernej wysokości – jest ona obliczana zgodnie z wzorem zawartym w 

rozporządzeniu, po zaokrągleniu w dół do pełnych groszy. Ponadto opisany został 

sposób obliczania kwoty dotacji z budżetu państwa wykorzystanej niezgodnie z 

przeznaczeniem, czyli dotacja otrzymana z budżetu państwa lub jej część, która do 

końca roku budżetowego została przeznaczona na pokrycie innych wydatków, niż 

wymienione w rozdziałach 80104 – Przedszkola, 80105 – Przedszkola specjalne 

oraz 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, a do 31 grudnia 2016 r. także 

w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. 

 

     Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 września  

2013 r., z wyjątkiem przepisów § 3 ust. 1, 2 i 4, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 

2015 r., oraz § 3 ust. 3, który wejdzie w życie z dniem 1 września 2015 r. 

 

Przedmiot regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia 

został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa 

Edukacji Narodowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum 

Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. 

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia. 
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Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego sytemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z tym nie podlega notyfikacji.  

 

Ocena skutków regulacji (OSR) 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja 

 

Projekt rozporządzenia oddziałuje na dyrektorów publicznych przedszkoli, 

dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół, dyrektorów niepublicznych 

przedszkoli, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, a także 

osoby kierujące publiczną inną formą wychowania przedszkolnego, lub niepubliczną 

inną formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o 

systemie oświaty, jednostki samorządu terytorialnego (gminy), wojewodów, ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego spraw 

finansów publicznych. 

 

2. Konsultacje społeczne 

 

Projekt regulacji otrzymały do zaopiniowania wymienione poniżej związki zawodowe i 

partnerzy społeczni:  

1) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 

2) Forum Związków Zawodowych, 

3) Wolny Związek Zawodowy "Solidarność - Oświata", 

4) Związek Zawodowy "Rada Poradnictwa", 

5) Związek Nauczycielstwa Polskiego, 

6) Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", 

7) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, 

8) Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Wychowania "Oświata", 

9) Sekcja Oświaty KNSZZ "Solidarność 80", 

10)Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80" Komisja Krajowa, 

11) Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność 80", 

12) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 
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13) Związek Rzemiosła Polskiego, 

14) Business Center Club, 

15) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 

16) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 

17) Instytut Spraw Publicznych, 

18) Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego, 

19) Polska Akademia Nauk, 

20) Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, 

21) Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski, 

22) Przewodniczący Rady Krajowej – Alians Ewangeliczny, 

23) Polska Rada Ekumeniczna, 

24) Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, 

25) Społeczne Towarzystwo Oświatowe, 

26) Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 

27) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, 

28) Konfederację Stowarzyszeń Nauczycielskich, 

29) Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, 

30) Unia Metropolii Polskich, 

31) Unia Miasteczek Polskich, 

32) Związek Gmin Wiejskich RP, 

33) Związek Miast Polskich, 

34) Związek Powiatów Polskich, 

35) Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej. 

 

Projekt rozporządzenia został przekazany także Rzecznikowi Praw Obywatelskich i 

Rzecznikowi Praw Dziecka. 

 

Projekt został również skierowany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i 

Samorządu Terytorialnego. Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu  KWRiST w dniu 23 

lipca 2013 r. pozytywnie zaopiniował projekt, zgłaszając jedną uwagę, która została 

przyjęta. Natomiast Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego odmówiła 

zaopiniowania projektu. 
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W ramach konsultacji społecznych uwagi do projektu rozporządzenia przekazali: 

1) Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych; 

2) Unia Metropolii Polskich. 

 

Ad 1. 

W projekcie rozporządzenia została uwzględniona uwaga Przewodniczącego 

Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych dotycząca wskazanego w § 4 ust. 

3 zbyt krótkiego – zdaniem zgłaszającego uwagę - i w praktyce trudnego do 

dotrzymania terminu rozliczenia dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego.  

Termin ten został zmieniony z proponowanego dnia 15 stycznia roku następującego 

po roku, w którym dotacja z budżetu państwa została udzielona, na dzień  31 

stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja z budżetu państwa została 

udzielona.  

Uwzględniono również uwagę dotyczącą wskazania w rozporządzeniu takiego 

formatu wymiany danych elektronicznych, który byłby dogodny dla JST oraz dla 

służb Wojewodów, a jednocześnie umożliwiał wykorzystanie przekazanych rozliczeń 

w systemach informatycznych. W związku z powyższym do projektu rozporządzenia 

dodano nowy ust. 6 w § 4, w którym określono, że postać elektroniczną wzoru 

rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 3, minister właściwy do sprawy oświaty i 

wychowania udostępnia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra. 

W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych w zakresie użytego w § 5 projektu 

sformułowania „wydatki bieżące" w kontekście art. 236 ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych - zgodnie z którym do wydatków bieżących JST w pkt 4 zalicza także 

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 

- zarówno w projekcie rozporządzenia, jak i załącznikach odwołano się do dotacji,  

o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy o systemie oświaty (znowelizowanej w dniu 

13 czerwca 2013 r.). Jednocześnie w § 5 ust. 2 rozporządzenia określono, że 

rozliczenie wykorzystania dotacji dotyczy wydatków bieżących, na których 

poniesienie gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. 

Zmiana jest konsekwencją uwzględnienia kolejnej uwagi Przewodniczącego Krajowej 

Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.  
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Dalsze uwagi Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych 

dotyczyły treści załącznika do projektu rozporządzenia tj. formularza rozliczania 

udzielonych dotacji. Uwagi te dotyczyły:  

1) zawarcia w formularzu rozliczania udzielonych dotacji (załącznik nr 1 i 2 do 

rozporządzenia) informacji z rejestru urzędowego TERYT, prowadzonego 

przez GUS – uwaga została uwzględniona; 

2) wskazania, że schemat rozliczenia dotacji przekazanej z budżetu państwa 

powinien uwzględniać podział na wskaźniki rzeczowe i wskaźniki finansowe. 

Wśród wskaźników rzeczowych powinny być odrębnie wskazane liczby dzieci, 

o których mowa w art. 14d ust. 3 ustawy o systemie oświaty oraz odrębnie 

liczby dzieci, o których mowa w art. 14d ust. 6 tej ustawy. W opinii 

wnoszącego pojawia się również wątpliwość dotycząca rozumienia pojęcia 

„liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego" (art. 14d ust. 3 

ustawy o systemie oświaty) – pojęcie to nie może mieścić w sobie pojęcia 

liczby dzieci nieprzyjętych do przedszkola lub innej placówki (art. 14d ust. 6), 

która to liczba stanowi podstawę obniżenia dotacji.   

Powyższa propozycja nie została uwzględniana, gdyż zbytnio komplikowałaby 

sposób rozliczenia dotacji. Natomiast wyjaśnienia dotyczące „liczby dzieci 

korzystających z wychowania przedszkolnego", a także liczby dzieci, 

stanowiącej podstawę do obniżenia kwoty dotacji wskazano w art. 14d ust. 3 i 

6 ustawy o systemie oświaty. Co więcej liczba dzieci korzystających z 

wychowania przedszkolnego odnosi się do faktycznie uczestniczących w 

wychowaniu przedszkolnym, natomiast „liczba dzieci nieprzyjętych” dotyczy 

tych, którym gmina z mocy prawa ma obowiązek zapewnienia miejsca 

wychowania przedszkolnego; 

3) wzoru formularza, który zdaniem wnoszącego powinien uwzględnić 

poszczególne etapy rozliczenia dotacji tj. ustalenie kwoty faktycznie 

przekazanej na rachunek JST dotacji (bowiem może być inna niż kwota 

należna albo planowana), ustalenie wysokości tej części dotacji, która podlega 

zwrotowi na podstawie art. 14d ustawy o systemie oświaty, wskazanie 

wydatków sfinansowanych środkami pochodzącymi z dotacji oraz ustalenie 

kwoty niewykorzystanej dotacji. Ponadto, Przewodniczący Krajowej Rady 

Regionalnych Izb Obrachunkowych zwrócił uwagę, że poz. 7, 8 i 9 formularza, 
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opisane są w sposób nieczytelny, gdyż zdaniem wnoszącego, najpierw należy 

urealnić wielkość dotacji do poziomu faktycznie należnej (z uwzględnieniem 

zwrotu części dotacji przekazanej w zbyt dużej wysokości) a dopiero potem 

rozliczyć ją wg schematu: poniesione wydatki zgodne z celem udzielenia 

dotacji, kwota niewykorzystanej dotacji (do zwrotu).    

Powyższe uwagi nie zostały uwzględnione. Konsultowany wzór formularza 

uwzględnia wszystkie niezbędne elementy do rozliczenia dotacji z budżetu 

państwa. Ponadto należy wskazać, że intencją prawodawcy jest maksymalne 

uproszczenie sposobu rozliczenia otrzymanej dotacji w stosunku do celu, 

jakiemu ma ono służyć; 

4) wzoru rozliczenia dotacji, który zdaniem wnoszącego uwagę nie może 

zawierać automatycznie obliczanej pozycji o nazwie „dotacja wykorzystana 

niezgodnie z przeznaczeniem". Wnoszący powołał się na  art. 168 ust. 4 

ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym przekazanie środków na 

rachunek beneficjenta nie oznacza wykorzystania dotacji.  

Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ sformułowanie: „dotacja 

wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem" oznacza wykorzystanie 

niegodnie z przepisem art. 14d ust.1 ustawy o systemie oświaty; 

5) sformułowania „Dotacja otrzymana przez gminę w roku budżetowym - D", 

która zdaniem wnoszącego uwagę może prowadzić do wątpliwości, czy w 

pozycji tej ma być uwzględniona dotacja w wysokości przekazanej przez 

dysponenta, czy  w wysokości pomniejszonej o dokonane przez JST zwroty 

dotacji.  

Uwaga nie została uwzględniona. Należy podkreślić, że projektowany zapis w 

poz. 1 dotyczy dotacji przekazanej przez dysponenta (w zapisie nie wskazano, 

że dotacja nie obejmuje zwrotów dotacji, nie ma więc podstaw do 

wykazywania dotacji pomniejszonej o zwroty); 

6) uzupełnienia treści załącznika o zapisy zgodne z art. 14d ust. 3 ustawy o 

systemie oświaty, wskazując, iż chodzi o dane z SIO wg stanu na 30 września 

roku poprzedzającego rok budżetowy, gdyż liczbę dzieci uwzględnianych do 

naliczenia dotacji określa szczegółowo znowelizowana ustawa o systemie 

oświaty (z dnia 13 czerwca 2013 r.). Uwaga nie została uwzględniona, 
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ponieważ byłoby to powtórzenie normy zawartej w ustawy o systemie oświaty 

(art. 14d ust. 3).  

Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych 

zaproponował również rozważenie wprowadzenia zmiany w przepisach ustawy z 

dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw dotyczącej modyfikacji mechanizmu przekazywania dwóch 

ostatnich rat dotacji – tak, aby do JST wpłynęła kwota w wysokości 

uwzględniającej potrącenie, o którym mowa w art. 14d ustawy o systemie 

oświaty. Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ dotyczy zmiany przepisów 

ustawy o systemie oświaty. 

 

Ad. 2 

Unia Metropolii Polskich przesłała uwagi przekazane z miasta Krakowa, Wrocławia i 

Warszawy.  

Miasto Kraków dowodzi, że zapisy załącznika nie są dość jasno sformułowane, gdyż 

w pkt 2 „Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, która została 

uwzględniona do naliczenia dotacji dla gminy” - nie ma określonej podstawy do 

podania tej liczby. Wg wnoszących należy wprowadzić zapis: „wg dzieci wykazanych 

w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września roku 

poprzedzającego rok budżetowy". Brak również doprecyzowania, czy wlicza się tu 

dzieci objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym (6-latki). 

Powyższa uwaga nie została uwzględniona, gdyż szczegółowe wyjaśnienie, w jaki 

sposób ustala się liczbę dzieci uwzględnionych do naliczenia dotacji zostało zawarte 

w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (dot. art. 14d ust. 3 oraz ust. 6 ustawy o systemie oświaty). 

Ponadto sformułowanie dotyczące „dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym” 

odnosi się do wszystkich dzieci - jeśli wśród nich są 6-latki - to także do tej grupy 

wiekowej. 

Nie uwzględniono również uwagi, w której wskazano, że w poz. 3 załącznika do 

projektu rozporządzenia „liczba dzieci w wieku od 2 do 5 lat objętych wychowaniem 

przedszkolnym w danej gminie, powinna być zgodna z liczbą zgłoszoną w systemie 

informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok 

budżetowy.  
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Uwaga nie została uwzględniona, gdyż w poz. 3 znajduje się prawidłowy zapis, 

zgodnie z wzorem zawartym w poz. 4 dotyczącym średniorocznej liczby dzieci 

korzystających z wychowania przedszkolnego, która to liczba jest uwzględniona w 

rozliczeniu dotacji. 

Za bezzasadną należy także uznać uwagę, że poz. 6 nie uwzględnia wydatków 

bieżących ponoszonych w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych", ponieważ w poz. 6 obu załączników uwzględnione są wydatki 

bieżące ponoszone w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych".  

Nie uwzględniono również uwagi stwierdzającej, iż w projekcie rozporządzenia nie 

określono grupy beneficjentów, których będzie dotyczyć dotacja celowa.  

Beneficjenci, których będzie dotyczyła dotacja celowa zostali określeni szczegółowo 

w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw.  

Uwaga miasta Wrocławia, w której stwierdza się, że projekt rozporządzenia nie 

doprecyzowuje, jakie dane ma zawierać przekazywana lista dzieci, aby były one 

zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych, została uwzględniona, jednakże nie 

znajduje odzwierciedlenia w przepisach rozporządzenia. 

Ponieważ omawiana regulacja powinna znaleźć odzwierciedlenie w akcie prawnym o 

randze ustawowym w celu zapewnienia zgodności z ustawą o ochronie danych 

osobowych, katalog danych, jakie powinna zawierać lista, będzie zapisany w 

procedowanym obecnie projekcie dokumentu o randze ustawowej.  

Nie uwzględniono natomiast uwagi, iż w załączniku nr 1 w poz. 2 i nr 2 w poz. 2, 

zapis dotyczący liczby dzieci w wieku 2,5 do 5 lat, korzystających z wychowania 

przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji dla gminy – M, 

winien być doprecyzowany (wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego 

rok udzielenia dotacji) tak, jak jest to w poz. 3 (wg stanu na dzień 30 września roku 

budżetowego). 

Należy podkreślić, że szczegółowe wyjaśnienie, w jaki sposób ustala się liczbę dzieci 

uwzględnionych do naliczenia dotacji zostało zawarte w cyt. ustawie z dnia 13 

czerwca 2013 r. (art. 14d ust. 3 i 6 ustawy o systemie oświaty). 
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Kolejna uwaga stanowi propozycję, aby w załączniku nr 1 wykazując dzieci w wieku 

2,5 lat, które mogą być w szczególnych przypadkach przyjęte do przedszkola, 

równocześnie zawrzeć w SIO informacje dotyczące nie tylko roku urodzenia dziecka 

ale i miesiąca jego urodzenia lub doprecyzować, że każdy 2 latek (rocznikowo) jest 

traktowany do rozliczeń jako 2,5 latek. 

Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ z przepisów ustawy o systemie oświaty  

jednoznacznie wynika, że wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte jedynie te 

dzieci, które ukończyły 2,5 roku.  

Miasto Warszawa wniosło wątpliwości, co do znaków minus przed „X" i „W" w 

załączniku nr 1 i 2 w poz. 9, w pierwszym algorytmie wyliczenia kwoty dotacji 

pobranej w nadmiernej wysokości.  

Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ w ww. załącznikach, w algorytmie 

wyliczenia kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Z), prawidłowo 

zastosowano znak minus przed „X" i „W". 

 

Pozostali partnerzy społeczni nie wnieśli uwag do projektu. 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

 

Zaproponowana prosta konstrukcja rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji oraz 

zminimalizowanie częstotliwości składania przez gminy rozliczeń oraz informacji  

o liczbie dzieci (jedno rozliczenie za okres roku budżetowego i jedna informacja  

o liczbie dzieci) skutkować będzie relatywnie niewielkim obciążeniem pracą związaną 

z rozliczaniem dotacji oraz przekazywaniem informacji o liczbie dzieci, zarówno służb 

gminnych, jak i urzędów wojewódzkich. Zakłada się, że wdrożenie projektowanej 

regulacji możliwie będzie w ramach obecnie istniejących zasobów kadrowych i nie 

będzie konieczne zwiększania zatrudnienia. Projektowana regulacja nie spowoduje 

dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego.  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827), przewiduje się następujące wydatki z 
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budżetu państwa przeznaczone na dotację celową na dofinansowanie zadań gmin w 

zakresie wychowania przedszkolnego: 

1)   w 2013 r. – 504 mln zł; 

2)   w 2014 r. – 1 567 mln zł; 

3)   w 2015 r. – 1 652 mln zł; 

4)   w 2016 r. – 1 713 mln zł; 

5)   w 2017 r. – 1 726 mln zł; 

6)   w 2018 r. – 1 768 mln zł; 

7)   w 2019 r. – 1 828 mln zł; 

8)   w 2020 r. – 1 852 mln zł; 

9)   w 2021 r. – 1 868 mln zł; 

10) w 2022 r. – 1 879 mln zł. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Wejście w życie projektowanej regulacji nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym  

na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projektowana regulacja nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny  

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

 


