ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1)
z dnia ……………………………….. 2013 r.
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego w roku 2014
Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.2)) zarządza się, co
następuje:
§ 1.1. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2014 jest dzielona między
poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych
przez te jednostki zadań oświatowych, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.3)).
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)

zadaniach

szkolnych

–

rozumie

się

przez

to

zadania

związane

z: prowadzeniem szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,
oddziałów i szkół specjalnych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia
praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, zakładów
kształcenia

nauczycieli,

kolegiów

pracowników

służb

społecznych,

szkół

zorganizowanych w podmiotach leczniczych, szkół artystycznych, jednostek obsługi

1)

2)

3)

Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857,
z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230 i Nr 234, poz. 1385, z 2012 r. poz. 354 oraz z 2013 r. poz. 193.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr
281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r.
Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292,
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz.
814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87, poz. 827, 1191,
1265 i 1317.
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ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek, zapewnieniem warunków do
prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
2)

zadaniach pozaszkolnych – rozumie się przez to zadania związane z:
a)

prowadzeniem

przedszkoli

specjalnych

(w

tym

oddziałów

specjalnych

w przedszkolach ogólnodostępnych), oddziałów przedszkolnych specjalnych
zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i specjalnych,
placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w
tym poradni specjalistycznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
specjalnych

ośrodków

wychowawczych,

młodzieżowych

ośrodków

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjnowychowawczych,

centrów

praktycznego

ośrodków

i

kształcenia

ustawicznego,

dokształcania

i

centrów

doskonalenia

kształcenia
zawodowego,

w zakresie prowadzenia form pozaszkolnych umożliwiających
obowiązku

nauki,

placówek

wychowania

pozaszkolnego

realizację

umożliwiających

rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku
i organizacji czasu wolnego, bibliotek pedagogicznych, świetlic szkolnych dla
uczniów i wychowanków, kolonii i obozów,

3)

b)

udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,

c)

prowadzeniem burs i internatów oraz domów wczasów dziecięcych,

d)

prowadzeniem szkolnych schronisk młodzieżowych;

części oświatowej – rozumie się przez to część oświatową subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego, ustaloną w ustawie budżetowej na rok 2014;

4)

bazowym roku szkolnym – rozumie się przez to rok szkolny 2013/2014;
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bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10
października 2013 r.
§ 2. Podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem:
1)

finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz
z pochodnymi) szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych
przez jednostki samorządu terytorialnego;

2)

dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, o których mowa w § 1
ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;

3)

finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z
uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o którym mowa w art. 70a ustawy
wymienionej w § 1 ust. 2 pkt 5;

4)

finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;

5)

dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na
podstawie art. 20 ust. 2 ustawy wymienionej w § 1 ust. 2 pkt 5 oraz udzielaniem
nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia;

6)

dofinansowania kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi;

7)

finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;

8)

finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w art. 71b ust.
2a ustawy wymienionej w § 1 ust. 1;

9)

finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli
będących emerytami i rencistami;

10) finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części
ustnej egzaminu maturalnego;
11) finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki
samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.
§ 3. Podział części oświatowej, po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, będącej
w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych, następuje według
algorytmu określonego w załączniku do rozporządzenia.
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§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.5)

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

5)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20
grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego w roku 2013 (Dz. U. poz. 1541).

