
Oświadczenie złożone 

przez senatora Aleksandra Szweda 

na 37. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 marca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 

Morawieckiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do mojego biura senatorskiego przez szkoły 

niepubliczne oraz samorządowców uprzejmie proszę o udzielanie odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Czy możliwe jest pokrycie przez szkołę niepubliczną ze środków otrzymywanych w formie dotacji 

podmiotowej na podstawie art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU  

z 2004 r. nr 256, poz. 2572), tj. w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r., wynagrodzeń 

pracowników administracji szkoły, w tym także wynagrodzenia osoby prowadzącej sekretariat szkoły, osoby 

zajmującej się rozliczeniem dotacji, wynagrodzenia dyrektora placówki w części dotyczącej spraw 

administracyjnych, czyli zaliczenie ich do wydatków bieżących w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych? 

2. Czy możliwe jest pokrycie przez szkołę niepubliczną ze środków otrzymywanych w formie dotacji 

podmiotowej na podstawie art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU  

z 2004 r. nr 256 poz. 2572), tj. w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r., kosztów remontów 

placówek, w których odbywają się zajęcia szkolne i przedszkolne, poniesionych w związku z poprawą 

bezpieczeństwa, czyli zaliczanie ich do wydatków bieżących w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych? 

3. Czy możliwe jest pokrycie przez szkołę niepubliczną ze środków otrzymywanych w formie dotacji 

podmiotowej na podstawie art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU  

z 2004 r. nr 256 poz. 2572), tj. w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r., kosztów usług 

związanych z działalnością szkoły, m.in. rachunków za telefon będący w posiadaniu dyrektora, 

wicedyrektora oraz sekretariatu placówki, ochrony obiektów należących do placówki oświatowej, zakupu 

sprzętu i wyposażenia szkoły na potrzeby dydaktyczne, jak i nabytych w celu wyposażenia administracji 

placówki, a także kosztów poczęstunków związanych z uroczystościami szkolnymi, takimi jak np. 

zakończenie roku szkolnego, pasowania na ucznia czy dzień patrona szkoły, a także kosztów związanych  

z usługami księgowymi, czyli zaliczenie ich do wydatków bieżących w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych? 

Wykazać należy, że w praktyce organy kontroli skarbowej, sprawdzając celowość i zgodność z prawem 

gospodarowania środkami publicznymi w zakresie rozliczania dotacji oświatowej, kwestionują 

zakwalifikowanie przez szkoły niepubliczne jako wydatków bieżących (a zatem podlegających rozliczeniu  

z dotacji oświatowej) kosztów wynagrodzeń pracowników administracji szkoły, a także kosztów 

remontowych poniesionych w związku z koniecznością dostosowania obiektów do warunków 

bezpieczeństwa. Okres, w którym dochodzi do kwestionowania takich rozliczeń, to okres do 1 stycznia 

2014 r., kiedy to przepis art. 90 ust. 3d został znowelizowany i obecnie zawiera katalog wydatków, które 

mogą być pokrywane z dotacji. Wskazać należy, że w katalogu tym znajdują się wydatki, które najczęściej 

kwestionowane są przez organy kontroli skarbowej w rozliczeniach sprzed wejścia w życie nowelizacji. 

Takie stanowisko organów powoduje niepewność obrotu gospodarczego, a także niesie ryzyko postawienia 

w niekorzystnym świetle podmiotów (w szczególności szkół i przedszkoli wiejskich), które zostały 

skontrolowane i co do których zakwestionowany został sposób dokonywania rozliczeń, mimo że na gruncie 

obecnie obowiązujących przepisów tożsame rozliczenie nie zostałoby już zakwestionowane. Podkreślenia 

wymaga fakt, że właśnie te wątpliwości w prawidłowym rozliczeniu wydatków z dotacji oświatowej stały się 

podstawą do nowelizacji wskazanego przepisu ustawy. 

Równie często zdarza się kwestionowanie przez organ kontroli skarbowej możliwości rozliczenia ze 

środków pochodzących z dotacji oświatowej kosztów usług związanych z działalnością placówki 

oświatowej. Przede wszystkim kwestionowane są koszty rachunków za telefon będący w dyspozycji 

dyrektora czy sekretariatu szkoły, a także koszty związane z ochroną budynku czy też z zakupem 



potrzebnego wyposażenia placówki oświatowej. Wydatki te niezbędne są do prawidłowego wypełniania 

zadań szkoły w zakresie kształcenia, edukacji dzieci, a także zapewnienia im bezpieczeństwa. W związku  

z tym nie powinny być kwestionowane. 

Nieuprawnione w świetle znowelizowanych przepisów ustawy jest także kwestionowanie wynagrodzenia 

dyrektorów placówek oświatowych w części, w jakiej związane jest ono z pełnieniem funkcji 

administracyjnych w szkole lub przedszkolu. Nie ma faktycznej ani prawnej możliwości oddzielenia 

pełnienia przez dyrektora funkcji związanych z administrowaniem szkołą od merytorycznego kształcenia. 

Organ stojący na czele szkoły obowiązany jest wykonywać nadzór administracyjny nad placówką, a zatem 

jest to funkcja związana stricte z działalnością szkoły i jako taka nie powinna być kwestionowana w zakresie 

rozliczenia kosztów z nią związanych z dotacji oświatowej. 

Pożądane byłoby jednoznaczne określenie, jakie wydatki mogą być rozliczane z dotacji oświatowej  

w okresie sprzed nowelizacji art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. Biorąc pod uwagę aktualne 

brzmienie przepisu, a także mając na celu pogłębianie zaufania obywateli do organów państwa, należałoby w 

interpretacji przepisu w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2014 r. brać pod uwagę nie tylko aktualną jego treść, ale 

również okoliczności, które spowodowały konieczność znowelizowania treści przepisu. Nie może dojść do 

sytuacji, w której te same wydatki rozliczane z dotacji oświatowej, ale w różnych okresach, tj. przed 2014 r. 

oraz po 2014 r., w jednym okresie zostałyby zakwestionowane przez organ kontroli podatkowej ze 

wskazaniem, że zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, a w drugim okresie (np. następującym 

zaraz po nim), zostałoby stwierdzone, że rozliczenie nastąpiło w sposób prawidłowy. 

W dniu 7 lipca 2016 r. zwróciłem się z tożsamym zagadnieniem do Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

które w tym zakresie w odpowiedzi na oświadczenie nr BPS/043-22-459/16 w dniu 9 sierpnia 2016 r. 

opowiedziało się za możliwością rozliczania wskazanych kosztów z dotacji oświatowej. Mimo to gminy 

coraz częściej występują o zwrot dotacji wykorzystanej w sposób wskazany w niniejszym wystąpieniu, 

uzasadniając to brakiem jednoznacznych przepisów prawnych. Uzyskanie odpowiedzi również  

z Ministerstwa Finansów w tym zakresie pomogłoby rozwiać pojawiające się wątpliwości w zakresie 

finansowania kosztów z dotacji oświatowej. 

Z poważaniem 

Aleksander Szwed 

 


