
Subwencja oświatowa 2013 a dotacje na przedszkola 
  
Dominującą formą finansowania wydatków bieżących oświaty i wychowania oraz 

edukacyjnej opieki wychowawczej jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego, której wysokość określono w projekcie budżetu państwa na rok 

2013 w kwocie ponad 39,5 mld zł. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 została ona 

zaplanowana 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”. W stosunku do kwoty subwencji oświatowej określonej 

w ustawie budżetowej na rok 2012 (ponad 38,7 mld zł) wzrasta ona o  blisko 800 mln zł, tj. 

2,1%. 

 

  

Różnica pomiędzy planowaną kwotą części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 w 

stosunku do kwoty ujętej we wstępnym  projekcie ustawy budżetowej z dnia  5 września 2012 

r. związane jest z: 

  

- pomniejszeniem kwoty subwencji o część środków, które zostały uwzględnione w kwocie 

subwencji na rok 2012 w odniesieniu do dzieci 6 - letnich  przy założeniu, że wszystkie dzieci 

6 - letnie rozpoczną od pierwszego września 2012 r. obowiązek szkolny. Tym czasem z 

danych przekazanych przez samorządy wynika, że od września 2012 r. do szkół 

podstawowych będzie uczęszczać ok. 17% populacji dzieci 6-letnich.  

  

- projektowanym  zamrożeniem kwoty bazowej będącej podstawą do ustalania  w 2013 r. 

wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym 

mowa w art. 53 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela,  na poziomie obowiązującym w dniu 1 

stycznia 2012 r. 

 

- projektowaną zmianą sposobu naliczania środków na doskonalenia zawodowe nauczycieli 

poprzez  zmianę sztywnego sposobu naliczania tych środków na bardziej elastyczny, tj. 

odejście od konieczności naliczania funduszu na doskonalenie w wysokości 1% wynagrodzeń 

osobowych nauczycieli na rzecz środków w wysokości do 1%, ale nie mniejszej niż 0,5%. 

Jednocześnie warto zauważyć, że ze środków Unii Europejskiej przeznaczane są rokrocznie 

znaczne kwoty na ten cel.  

 

Zmniejszenie obciążeń budżetów samorządów z tytułu wyżej wymienionych zmian, 

przewyższa kwotę, o którą została pomniejszona część oświatowa subwencji ogólnej w 

stosunku do pierwotnego projektu ustawy budżetowej. W  świetle powyższego brak podstaw 

by twierdzić, że przedszkola będą finansowane  kosztem subwencji oświatowej.   

  

 


