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USTAWA z dnia 7 września 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572, z późn. zm) 
 

Art. 80. 
1. Przedszkola, szkoły i placówki publiczne niewymienione w art. 79 prowadzą gospodarkę 

finansową według zasad określonych przez organ lub podmiot prowadzący szkołę. 
2. Przedszkola, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy 

dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w 
przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, z tym że na ucznia 
niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku 
braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia 
wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie 
przedszkoli publicznych. 

2a. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 1, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem 
gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty 
dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2. 

2b. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą 
wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 50 % 
wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym 
prowadzonym przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie 
niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału 
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. W 
przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego podstawą do ustalenia 
wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie 
przedszkola publicznego. 

2c. Prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby 
fizyczne publiczne przedszkola, szkoły podstawowe oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 
pkt 5, a także publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art. 71b 
ust. 2a prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu 
odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno 
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca przedszkole, 



- 2 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

szkołę, ośrodek lub poradnię przedstawi organowi właściwemu do udzielenia dotacji 
planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie 
później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

2d. Jeżeli formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2b, jest objęty uczeń 
niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę formę wychowania przedszkolnego, gmina, 
której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b, do 
wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej 
podstawę ustalenia wysokości dotacji dla form wychowania przedszkolnego w 
przeliczeniu na jednego ucznia i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby 
dotowania form wychowania przedszkolnego w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów 
udzielonej dotacji. W przypadku braku formy wychowania przedszkolnego, o której mowa 
w ust. 2b, na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta 
pokrywa koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 50 % wydatków bieżących 
stanowiących w gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla form wychowania 
przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia. 

3. Szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju 
szkół w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w 
szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu 
terytorialnego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego 
typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego 
szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota 
przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 

3a. Placówki publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, prowadzone przez osoby prawne i 
fizyczne otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości 
równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w placówkach tego 
samego rodzaju prowadzonych przez powiat, jednak nie niższej od kwoty przewidzianej na 
jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla 
jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez powiat placówki 
publicznej danego rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana 
na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego. 

3b. Placówki publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, niewymienione w ust. 3a, 
mogą otrzymywać dotacje z budżetu powiatu w wysokości i na zasadach ustalonych przez 
radę powiatu. 

3c. Dotacje, o których mowa w ust. 2-3a, są przekazywane w 12 częściach w terminie do 
ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki. 

3d. Dotacje, o których mowa w ust. 2-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań 
szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki 
społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących 
szkoły lub placówki. 

3e. Organy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 2-3b, mogą 
kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom z 
budżetów tych jednostek. 

3f. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez organy, o których mowa w ust. 3e, 
mają prawo wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie 
dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. 
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3g. Organy, o których mowa w ust. 3e, w związku z przeprowadzaniem kontroli 
prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i placówki mogą przetwarzać dane 
osobowe uczniów tych szkół i placówek. 

3h. Szkoła lub placówka publiczna przekazana do prowadzenia osobie prawnej niebędącej 
jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej na podstawie umowy, o której 
mowa w art. 5 ust. 5g, otrzymuje dotacje, o których mowa w ust. 2-3b, od dnia przekazania 
szkoły lub placówki. 

<3i. W przypadku szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach 
(semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja, o 
której mowa w ust. 3, przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie 
od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku 
szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę.> 

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania 
dotacji, o których mowa w ust. 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich 
wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres 
danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej 
wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. 

5. Publiczne szkoły artystyczne niewymienione w art. 79 otrzymują na każdego ucznia 
dotację z budżetu państwa w wysokości równej wydatkom przewidzianym na jednego 
ucznia w szkołach tego samego typu prowadzonych przez ministra właściwego do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

6. Dotacje, o których mowa w ust. 5, są przekazywane w 12 częściach w terminie do 
ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły. 

[6a. Do dotacji, o których mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio ust. 3d-3g.] 
<6a. Do dotacji, o których mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio ust. 3d–3g oraz 3i.> 
7. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 
tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 5, oraz tryb i zakres kontroli 
prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania 
dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w 
rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. 

 
Art. 90. 

1. Niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z 
oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów 
specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu gminy. 

1a. Niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 
5, a także niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które, zgodnie z art. 71b 
ust. 2a, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu 
odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno 
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca przedszkole, 
szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną 
liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do 
dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. 

2. Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne i gimnazja specjalne oraz szkoły 
ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami 
integracyjnymi, otrzymują dotacje z budżetu powiatu. 
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2a. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których 
realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia 
w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju 
szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę 
poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później 
niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. 

2b. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie 
niższej niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w 
przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia 
niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego - pod 
warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do 
udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola 
publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez 
najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. 

2c. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem 
gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty 
dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b, do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących 
stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli 
niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, i wskaźnika procentowego ustalonego 
na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli w gminie zobowiązanej do pokrycia 
kosztów udzielonej dotacji. W przypadku braku niepublicznego przedszkola na terenie 
gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta pokrywa koszty 
udzielonej dotacji w wysokości równej 75 % wydatków bieżących stanowiących w gminie 
dotującej podstawę udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na 
jednego ucznia. 

2d. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą 
wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40 % 
wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym 
prowadzonym przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie 
niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału 
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę - pod 
warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda 
organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 
dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na 
terenie gminy przedszkola publicznego podstawą do ustalenia wysokości dotacji są 
wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola 
publicznego. 

2e. Jeżeli niepubliczną formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2d, jest 
objęty uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę formę wychowania 
przedszkolnego, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji 
udzielonej zgodnie z ust. 2d, do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących 
stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych 
form wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia i wskaźnika 
procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych form wychowania 
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przedszkolnego w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji. W 
przypadku braku niepublicznej formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy 
zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta pokrywa koszty udzielonej 
dotacji w wysokości równej 40 % wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej 
podstawę udzielenia dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego w 
przeliczeniu na jednego ucznia. 

<2f. W przypadku szkół niepublicznych  o uprawnieniach szkół publicznych, w których  
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  w klasach (semestrach) programowo 
najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja, o której mowa w ust. 2a, 
przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w 
którym absolwent ukończył szkołę.> 

3. [Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w 
ust. 2a przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50 % ustalonych w 
budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w 
szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod 
warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę poda organowi właściwemu do 
udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielania dotacji.] < Dotacje dla szkół niepublicznych o 
uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w ust. 2a przysługują na każdego 
ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w 
danym miesiącu, w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie odpowiednio 
danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych 
tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że 
osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielania 
dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielania dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3h oraz 3i.> W 
przypadku braku na terenie gminy lub powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju 
podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą 
gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju. 

3a. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, otrzymują na każdego 
wychowanka dotacje z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana 
na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla 
danej jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku niepublicznych ośrodków 
umożliwiających realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a 
także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka 
tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego, pod warunkiem, że osoba prowadząca placówkę przedstawi planowaną 
liczbę wychowanków organowi właściwemu do udzielenia dotacji, nie później niż do dnia 
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

3b. Szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkoły publicznej oraz placówki 
niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 10, mogą otrzymywać dotacje z budżetu 
powiatu. 

3c. Dotacje, o których mowa w ust. 1a-3a, są przekazywane w 12 częściach w terminie do 
ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki. 

3d. Dotacje, o których mowa w ust. 1a-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji 
zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym 
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profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków 
bieżących szkoły lub placówki. 

3e. Organy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 1a-3b, mogą 
kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom z 
budżetów tych jednostek. 

3f. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez organy, o których mowa w ust. 3e, 
mają prawo wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie 
dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. 

3g. Organy, o których mowa w ust. 3e, w związku z przeprowadzaniem kontroli 
prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i placówki mogą przetwarzać dane 
osobowe uczniów tych szkół i placówek. 

<3h. Dotacje dla szkół, o których mowa w ust. 3, przysługują za lipiec i sierpień na 
każdego ucznia, który w czerwcu spełnił warunek uczestniczenia w zajęciach, o 
którym mowa w ust. 3. 

3i. Do szkół, o których mowa w ust. 3, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  w 
klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, 
przepis ust. 2f stosuje się odpowiednio.> 

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania 
dotacji, o których mowa w ust. 1a i 2a-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich 
wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres 
danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej 
wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. 

4a. Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotacje z 
budżetu państwa. 

4b. Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych, w 
których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego 
ucznia w wysokości nie niższej niż kwota wydatków bieżących ustalonych dla szkół tego 
samego typu prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba 
prowadząca niepubliczną szkołę poda ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego planowaną liczbę uczniów, nie później niż do dnia 30 września 
roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. 

[4c. Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych, 
niewymienionych w ust. 4b, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50 
% wydatków bieżących ustalonych dla szkół tego samego typu prowadzonych przez 
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w przeliczeniu 
na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę poda 
ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowaną 
liczbę uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania 
dotacji.] 

<4c. Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych 
niewymienionych w ust. 4b przysługują na każdego ucznia uczestniczącego w co 
najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości 
nie niższej niż 50% wydatków bieżących ustalonych dla szkół tego samego typu 
prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa 
narodowego w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca 
niepubliczną szkołę poda ministrowi właściwemu do spraw kultury i dziedzictwa 
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narodowego planowaną liczbę uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielania dotacji.> 

4d. Niepubliczne szkoły artystyczne nieposiadające uprawnień szkoły publicznej mogą 
otrzymywać dotacje z budżetu państwa. 

4e.  Dotacje, o których mowa w ust. 4a-4c, są przekazywane w 12 częściach w terminie do 
ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły. 

[4f.  Do dotacji, o których mowa w ust. 4a-4d, stosuje się odpowiednio ust. 3d-3g.] 
<4f. Do dotacji, o których mowa w ust. 4a–4d, stosuje się odpowiednio ust. 2f  

oraz 3d–3i.> 
4g.  Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 
tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 4a-4d, oraz tryb i zakres 
kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę 
obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenia 
dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. 

5. (uchylony). 
6. (uchylony). 
7.  Zwolnienia z podatków i opłat, o których mowa w art. 81, stosuje się również do 

niepublicznych szkół, placówek, a także innych form wychowania przedszkolnego, 
zakładów kształcenia nauczycieli, placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów 
pracowników służb społecznych oraz organów je prowadzących. 

 
 
 
 
USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY 
ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) 

Art. 22. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r., z wyjątkiem: 
 1) art. 1 pkt 4 i 13 oraz art. 7 ust. 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia; 
 2) art. 1 pkt 31 lit. a w zakresie dotyczącym ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 2013 r. <;> 
<3) art. 1 pkt 27 w zakresie dotyczącym art. 64 ust. 4 i 5, który wchodzi w życie z dniem 

1 września 2014 r.> 
 


