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Uwagi: 

Lp. 

Część 
dokumentu, 
do którego 
odnosi się 

uwaga (np. 
art., nr str., 

rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do stanowiska 
resortu 

1.  

art. 35 
projektu 

1) Sugerujemy przeredagowanie 
brzmienia przepisu poprzez wyłączenie 
stosowania jedynie  maksymalnego 
zmniejszenia o 25% średniej 
arytmetycznej, o której mowa w art. 
43 ust. 5 z zachowaniem rozwiązania, 
że zaktualizowana kwota dotacji, o 
której mowa w tym przepisie może 
zwiększyć się maksymalnie o 50% 
średniej arytmetycznej.  
 
2) Zwracamy się o uzupełnienie OSR o 
skutki finansowe proponowanej 
zmiany.  

Przedmiotowy przepis został dodany 
do nowej wersji projektu ustawy 
okołobudżetowej na 2023 r., którą 
strona samorządowa otrzymała 27 
września 2022 r. Nie sposób w 
niecałą dobę ocenić i dokonać 
symulacji ewentualnych skutków 
wprowadzenia proponowanego 
rozwiązania. Tym bardziej że Ocena 
Skutków Regulacji projektu nie 
odnosi się do tego zagadnienia. Jak 
wynika zaś z uzasadnienia projektu 
propozycja zawarta w art. 35 jest 
związana z planowanym dalszym 
zwiększeniem finansowania w tych 
szkołach w części za tzw. „efekt”. Ten 
kierunek jest zrozumiały, jednakże 
biorąc pod uwagę, że strona 

Uwaga nieuwzględniona. 
Wyłączenie przepisu art. 43 ust. 5 
ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych w roku 2023 
dotyczyć będzie jedynie szkół 
dotowanych na podstawie art. 26 
ust. 2 tej ustawy w zakresie 
niepublicznego liceum 
ogólnokształcącego dla 
dorosłych, niepublicznej szkoły 
branżowej II stopnia oraz 
niepublicznej szkoły policealnej. 
Szkoły te dotowane są na 
każdego ucznia w wysokości 
odpowiadającej kwocie 
przewidzianej w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla 
danej jednostki samorządu 

Podtrzymujemy uwagę.  
Biorąc pod uwagę, że:  
a) jak wynika ze stanowiska 
resortu zmiany edukacyjne są 
w sferze planowania,  
b) nie wiemy jak zostanie 
skonstruowany algorytm 
podziału subwencji oświatowej 
na 2023 r., 
c) w dalszym ciągu nie 
przedstawiono oceny skutków 
wdrożenia art. 35 projektu, 
d)  sam resort w stanowisku do 
uwagi stwierdza, że „po 
dokonaniu aktualizacji, kwota 
dotacji wypłacanej miesięcznie 
tym szkołom nie zwiększy się o 
ponad 50%”. 
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samorządowa nie zna jeszcze planów 
resortu edukacji co do projektu 
rozporządzenia w sprawie algorytmu 
podziału części oświatowej subwencji 
ogólnej na 2023 r. nie sposób jest 
ocenić proponowanej zmiany. 
Dlatego też, aby zabezpieczyć finanse 
publiczne, w tym budżety JST 
proponujemy przeredagowanie 
brzmienia przepisu. 

terytorialnego miesięcznie oraz 
dodatkowo, jednorazowo za tzw. 
„efekt”. Aktualizacja kwot dotacji, 
do której odnosi się wyłączany 
przepis dotyczy jedynie kwot 
dotacji wypłacanych miesięcznie. 
Dotacja tzw. „za efekt” (art. 26 
ust. 5 ustawy o finansowaniu 
zadań oświatowych) nie podlega 
aktualizacji i wypłacana jest w 
kwocie odpowiedniej dla roku 
ukończenia szkoły przez ucznia. 
Nadal planuje się utrzymanie 
kierunku zwiększenia subwencji 
oświatowej w części „za efekt” w 
tych szkołach. Oznacza to, że po 
dokonaniu aktualizacji, kwota 
dotacji wypłacanej miesięcznie 
tym szkołom nie zwiększy się o 
ponad 50%. 
Nie ma zatem podstaw, aby 
sądzić, że przepis ten spowoduje 
skutki finansowe dla 
samorządów. 

- za zbędne uważamy 
wyłączanie stosowania całego 
art. 43 ust. 5 ustawy o 
finansowaniu zadań 
oświatowych, natomiast 
uzasadnione jest 
przeredagowanie zapisu 
zgodnie z propozycją ZPP i 
utrzymanie w 2023 r. 
rozwiązania w myśl którego 
zaktualizowana kwota dotacji, 
o której mowa w tym przepisie 
może zwiększyć się 
maksymalnie o 50% średniej 
arytmetycznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


