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wójt przez wójta rozumie się również burmistrza, prezydenta miasta

dyrektor przedszkola osoba, która kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje  
je na zewnątrz

gmina gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, gmina miejska posiadająca  
status miasta, w tym miasta na prawach powiatu

urząd urząd gminy (w gminie wiejskiej) lub urząd miasta  
(w gminie miejsko-wiejskiej albo gminie miejskiej, w tym w mieście 
na prawach powiatu)

przedszkole publiczne przedszkole publiczne prowadzone przez gminę

RIO regionalna izba obrachunkowa

zadania oświatowe zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym proVlaktyki 
społecznej

ustawa o systemie 
oświaty

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

ustawa o zmianie 
ustawy o systemie 

oświaty

ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 827 ze zm.)

Karta Nauczyciela ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz. 191)

ustawa o (nansach 
publicznych

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Vnansach publicznych  
(Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Prawo zamówień 
publicznych

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

Wyk az stosowanych sk rótów i  pojęć
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  Temat kontroli 

Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywanie przez te placówki 

niektórych zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.

  Numer kontroli 

P/13/142

   Kontrolę podjęto z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli, w ramach priorytetu dodatkowego

kontroli NIK „Poprawa skuteczności systemu edukacyjnego”. Niniejsza kontrola planowa koordynowana 

poprzedzona została dwiema kontrolami rozpoznawczymi, w wyniku których zidentyfikowano 

obszary ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w różnych aspektach funkcjonowania urzędów 

oraz przedszkoli publicznych i niepublicznych1.

  Celem kontroli była ocena finansowania przez  gminy działalności przedszkoli publicznych 

i niepublicznych oraz efektów wykorzystania środków budżetowych. Badaniami objęto:

1) w urzędach:

 − przyznawanie i przekazywanie środków budżetowych dla przedszkoli;

 − rozliczanie środków budżetowych przekazanych przedszkolom;

 − funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w powyższych obszarach;

2) w przedszkolach publicznych i niepublicznych oraz organach prowadzących niektóre przedszkola 

niepubliczne:

 − wykorzystanie środków budżetowych;

 − rozliczanie środków budżetowych;

 − wykonywanie niektórych zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.

Dodatkowo w trakcie kontroli sprawdzono, w jaki sposób wdrażane były zmiany w realizacji 

przez wójtów zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, wynikające z ustawy o zmianie ustawy 

o systemie oświaty2.

  Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2011 r.3 do 14 lutego 2014 r.

   Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 4 września 2013 r. do 14 lutego 2014 r., 

na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK4 w urzędach i przedszkolach publicznych, z uwzględnieniem 

kryteriów określonych w art. 5 ust. 2 ww. ustawy, tj. legalności, gospodarności i rzetelności 

oraz na podstawie art. 2 ust. 3 tej ustawy w przedszkolach niepublicznych i organach prowadzących 

1  Kontrole nr  R/13/008/LGD „Finansowanie przedszkoli przez  Miasto Sopot” i  nr  R/13/011/LWA „Przyznawanie, 
przekazywanie i rozliczanie przez gminy dotacji dla niepublicznych przedszkoli” przeprowadzone w II i III kwartale 2013 r. 
Nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: udzielania dla niepublicznych przedszkoli dotacji w zaniżonych wysokościach 
lub nieterminowego ich przekazywania, nieprzeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji, mimo 
obowiązku wynikającego z uchwał rad gmin, zaklasyVkowania wydatków budżetowych do nieprawidłowych paragrafów 
klasyVkacji budżetowej oraz poniesienia wydatków po terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 827 ze zm.).

3  Z uwzględnieniem działań wcześniejszych, dotyczących planowania wydatków ze środków publicznych na 2011 r.

4 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.).
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te placówki, z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 3 ustawy, tj.  legalności 

i gospodarności. Kontrolę przeprowadzono w 21 urzędach oraz 21 przedszkolach publicznych 

prowadzonych przez gminy i 21 przedszkolach niepublicznych, a także pięciu organach 

prowadzących te placówki5, na terenie siedmiu województw: dolnośląskiego, kujawsko-

pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego i wielkopolskiego.

W związku z niniejszą kontrolą, na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK, zlecono właściwym 

kuratorom oświaty przeprowadzenie 42 kontroli doraźnych w przedszkolach publicznych 

i niepublicznych objętych badaniami NIK6. Ich zakres obejmował wykonywanie zadań dotyczących 

organizacji oddziałów (grup) przedszkolnych oraz stosowanych przez ww. placówki rozwiązań 

organizacyjnych i  metodycznych związanych z  wdrażaniem podstawy programowej, 

a także uwzględnianie zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. Organy te badały również 

w publicznych przedszkolach skutki wynikające z wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy 

o systemie oświaty.

Dodatkowo zlecono naczelnikom właściwych urzędów skarbowych przeprowadzenie siedmiu 

kontroli podatkowych organów prowadzących niepubliczne przedszkola7 w celu sprawdzenia, 

czy organy te uwzględniały w kosztach uzyskania przychodów koszty, które sfinansowano środkami 

dotacji z budżetów gmin, co mogło mieć wpływ na rozliczenia podatkowe (z tytułu podatku 

dochodowego).

Ponadto uzyskano od wójtów 146 gmin z 16 województw informacje dotyczące skutków 

dla tych gmin wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.

5 Wykaz jednostek, w których przeprowadzono kontrolę, przedstawia załącznik nr 5.2 do Informacji o wynikach kontroli.

6 Por. przypis 5.

7 Akademia Happy Kids Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, Gaja Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim, Fundacja „Nasza Szkoła” we Wrocławiu, 
Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe w Nowym Sączu, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, Zgromadzenie 
Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Krakowie, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanie Poczętej w Opolu.
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 2.1  Ogólna ocena kontrolowanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości8, 

wykonywanie przez wójtów zadań związanych z finansowaniem działalności przedszkoli 

publicznych i niepublicznych, a także realizację przez dyrektorów przedszkoli i kierowników 

organów prowadzących niepubliczne placówki obowiązków w zakresie wykorzystania 

i rozliczenia środków publicznych oraz wykonywania niektórych zadań oświatowych. Efektem 

wykorzystania środków publicznych było stworzenie dzieciom objętym wychowaniem 

przedszkolnym odpowiednich warunków do osiągania przez nie gotowości do podjęcia nauki 

w szkole podstawowej.

Zgodnie z  obowiązującymi zasadami wójtowie planowali wydatki budżetowe 

dla placówek publicznych. Środki dla przedszkoli były przekazywane z reguły terminowo. 

Wydatki budżetowe przedszkoli publicznych ponoszono wyłącznie na  działalność 

statutową, a środki dotacji dla przedszkoli niepublicznych wykorzystywano na ogół zgodnie 

z przepisami, tj. na dofinasowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania 

i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

Rozliczeń środków budżetowych dokonywano w znacznej części terminowo i w sposób 

określony w  przepisach o  sprawozdawczości budżetowej (przedszkola publiczne) 

oraz zgodnie z trybem ustalonym przez rady gmin (placówki niepubliczne). Większość 

wójtów korzystała również z prawa do kontroli wykorzystania środków publicznych 

przez przedszkola.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o systemie oświaty, od września 2013 r. 

kontrolowane gminy znacząco obniżyły wysokość opłat pobieranych od rodziców dzieci 

za korzystanie z wychowana przedszkolnego w publicznych placówkach.9 Wysokość dotacji 

celowych przyznanych z budżetu państwa na dofinansowanie w 2013 r. zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego zrekompensowała 20 gminom (z 21 objętych kontrolą) utracone 

dochody10 z tytułu powyższych opłat.

Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły nieprzestrzegania przez  wójtów 

95% skontrolowanych gmin niektórych zasad udzielania dotacji dla  przedszkoli 

niepublicznych11, co skutkowało przekazaniem ich w wysokości niższej od należnej łącznie 

o 19,7 mln zł, oraz niepodejmowania przez organy wykonawcze działań zmierzających 

do zmiany ustalonych przez rady gmin, a naruszających przepisy ustawy o systemie oświaty12, 

trybów udzielania i rozliczania dotacji.

8 Najwyższa Izba Kontroli stosuje trzystopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.

9 Nie stwierdzono przypadku pobierania opłat wyższych niż 1 zł za godzinę korzystania z tych usług w przedszkolach 
publicznych (art. 14 ust. 5a ustawy o systemie oświaty, obowiązujący od 1 września 2013 r.).

10  Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą ogółem dochodów gminy za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
w czasie przekraczającym pięciogodzinny dzienny wymiar zajęć, pobranych w okresie od 1 września do 31 grudnia 2013 r., 
a hipotetyczną kwotą tych dochodów za ten okres, gdyby ustawowo nie ograniczono wysokości opłat do kwoty nie wyższej 
niż 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym pięciogodzinny dzienny 
wymiar zajęć.

11  Przekazanie przedszkolom niepublicznym kwot dotacji, które organ przekazujący ustalił w sposób naruszający zasady jej 
udzielania, stanowi naruszenie dyscypliny Vnansów publicznych, określone w art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny Vnansów publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 168).

12  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
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Głównymi przyczynami powstania nieprawidłowości w zakresie udzielania dotacji 

dla niepublicznych przedszkoli były trudności w interpretacji art. 90 ust. 2b ustawy o systemie 

oświaty oraz brak uwzględnienia w tym przepisie specyfiki publicznych przedszkoli 

z oddziałami integracyjnymi i przedszkoli specjalnych, związanej z dodatkowymi wydatkami 

na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. Wydatki te były 

wyłączane przez wójtów z podstawy wyliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych, 

które nie ponosiły takich kosztów.

Niektóre przedszkola niepubliczne i organy je prowadzące wykorzystały część dotacji 

z budżetów gmin niezgodnie z przeznaczeniem13, tj. na zadania inne niż w zakresie kształcenia, 

wychowania i opieki. Ponadto dyrektorzy skontrolowanych przedszkoli publicznych 

i niepublicznych nie sporządzili i nie wydali niektórym rodzicom informacji o gotowości dziecka 

do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 2.2  Synteza wyników kontroli

  Urzędy

2.2.1. Wielkość wydatków budżetowych gmin objętych kontrolą, planowanych na działalność 

przedszkoli publicznych i niepublicznych w 2011 r. wyniosła 210,0 mln zł, w 2012 r. – 227,1 mln zł, 

a w 2013 r. – 242,0 mln zł, tj. zwiększyła się w tych latach o 15%. [str. 20-21]

2.2.2. Wysokość środków budżetowych dla przedszkoli publicznych planowano zgodnie z zasadami 

określonymi w uchwałach rad gmin i zarządzeniach wójtów. Określone w uchwałach budżetowych 

(na lata 2011, 2012 i 2013) kwoty planowanych wydatków w 16 gminach (76%) były niższe o 4%  

od wnioskowanych przez dyrektorów tych placówek. Wynikało to przede wszystkim z ograniczonych 

możliwości finansowych gmin. Inny rytm roku szkolnego (rozpoczęcie w dniu 1 września) niż roku 

budżetowego utrudniał w 10 gminach planowanie wydatków przedszkoli publicznych. [str. 21-22]

2.2.3. We wszystkich gminach przestrzegano obowiązujących zasad przekazywania przedszkolom 

publicznym środków pieniężnych na wydatki budżetowe. Najczęściej były one przekazywane 

na podstawie wniosków dyrektorów przedszkoli, w kwotach i terminach zapewniających 

prawidłowe funkcjonowanie tych placówek. [str. 22]

2.2.4. Rady wszystkich gmin ustaliły wymagany ustawą o systemie oświaty tryb udzielania dotacji 

dla niepublicznych przedszkoli. RIO, tj. właściwe w zakresie spraw finansowych organy nadzoru, 

zgłosiły zastrzeżenia do ośmiu uchwał rad gmin, podejmując rozstrzygnięcia nadzorcze w zakresie 

trybu udzielania dotacji, a w szczególności podstawy jej obliczania. Wójtowie sześciu gmin 

(29%), niezgodnie z przepisami, nie przedłożyli RIO ośmiu innych uchwał w powyższej sprawie. 

Uchwały dotyczące trybu udzielania dotacji, jako akty prawa miejscowego, zostały opublikowane 

w wojewódzkich dziennikach urzędowych. Wójt jednej z gmin nie przesłał do publikacji dwóch 

takich uchwał.

Ustalony w uchwałach rad gmin (z wyjątkiem jednej gminy) tryb udzielania dotacji uwzględniał 

podstawę obliczania dotacji oraz zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku 

o udzielenie dotacji. Kontrola NIK wykazała jednak, że niektóre postanowienia obowiązujących 

uchwał w 10 gminach (48%) odbiegały od zasad wynikających z ustawy o systemie oświaty. 

13 Wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem jest naruszeniem dyscypliny Vnansów publicznych z art. 9 pkt 1 
ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny Vnansów publicznych.
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Dotyczyło to w szczególności podstawy obliczania i zasad przekazywania dotacji. Wójtowie 

nie podejmowali działań w celu zmiany niezgodnych z ww. ustawą rozwiązań wprowadzonych 

uchwałami rad gmin, co wyjaśniali m.in. niekwestionowaniem uchwał przez RIO. [str. 22-24]

2.2.5. Określona przez rady gmin stawka procentowa dotacji dla niepublicznych przedszkoli 

w  19  gminach wynosiła 75% ustalonych w budżetach wydatków bieżących ponoszonych 

w przedszkolach publicznych, a w dwóch 80% tych wydatków14. Średnia miesięczna stawka dotacji 

w przeliczeniu na jedno dziecko, według której obliczano w kontrolowanych gminach wysokość 

dotacji dla niepublicznych przedszkoli, wyniosła: w 2011 r. – od 298,64 zł do 658,72 zł, w 2012 r.  

– od 312,86 zł do 696,70 zł i w 2013 r. – od 329,17 zł do 777,61 zł, tj. wzrosła o 10% (najniższa) 

i o 18% (najwyższa). [str. 24]

2.2.6. W 20 gminach (95%) nie przestrzegano zasad w zakresie obliczania wysokości dotacji 

dla niepublicznych przedszkoli. Stwierdzone nieprawidłowości wynikały przede wszystkim 

z nieuwzględniania w podstawie obliczenia miesięcznych stawek dotacji (w przeliczeniu na jedno 

dziecko) wszystkich ustalonych w budżetach gmin wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach 

publicznych. Dotyczyło to głównie wydatków mających pokrycie w planowanych dochodach 

z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych w czasie 

przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty15 

(57% gmin) oraz za wyżywienie dzieci16 (33% gmin), na działalność przedszkoli publicznych z oddziałami 

integracyjnymi oraz specjalnymi (19% gmin) albo części wydatków w takich przedszkolach, związanych 

z funkcjonowaniem oddziałów integracyjnych (10% gmin), na dokształcenie i doskonalenie 

zawodowe nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach (38%).

Wyłączanie z podstawy obliczenia stawek dotacji wydatków przedszkoli publicznych z oddziałami 

integracyjnymi oraz specjalnymi wynikało z faktu, że przedszkola niepubliczne nie prowadziły 

oddziałów dla dzieci niepełnosprawnych.

W trzech gminach (14%) – niezgodnie z przepisami – włączono do obliczenia stawek dotacji 

dla niepublicznych przedszkoli wydatki bieżące ponoszone na funkcjonowanie oddziałów 

przedszkolnych w  szkołach podstawowych prowadzonych przez  jednostki samorządu 

terytorialnego. W 17 gminach (81%) stwierdzono brak aktualizacji wysokości stawek dotacji 

w związku z dokonywaniem w trakcie roku w budżetach gmin zmian wydatków bieżących 

ponoszonych w przedszkolach publicznych, a w dwóch gminach – dodatkowo w związku 

ze zmianami liczby dzieci w tych przedszkolach, co miało wpływ na wysokość dotacji dla przeszkoli 

niepublicznych.

Skutkiem powyższych nieprawidłowości było przekazanie dotacji w wysokościach niższych 

od należnych łącznie o 19,7 mln zł, co stanowiło 13% kwoty ogółem (156,3 mln zł) przekazanej 

przedszkolom niepublicznym w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2013 r.

W trzech gminach (14%) udzielano w nieprawidłowej wysokości dotacji na dzieci niepełnosprawne, 

które uczęszczały do przedszkoli niepublicznych.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli były przekazywane z reguły terminowo. Opóźnienia 

w przekazywaniu miesięcznych części dotacji wystąpiły w czterech gminach. [str. 24-28]

14  W jednej z dwóch gmin została w 2013 r. zwiększona z 75% do 80%.

15  Ustalonym przez organ prowadzący przedszkole, nie krótszym niż pięć godzin dziennie.

16  Dochody te nie były również gromadzone na  wydzielonym rachunku, o  którym mowa w  art.  223 ust.  1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Vnansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
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2.2.7. Wójtowie w większości przypadków terminowo otrzymywali od dyrektorów przedszkoli 

publicznych sprawozdania budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, 

które były sprawdzane w urzędach pod względem formalno-rachunkowym. [str. 28]

2.2.8. Rady gmin ustaliły wymagany przepisami tryb rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli 

oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. Ośmiu uchwał w powyższych sprawach 

(podjętych w sześciu gminach) wójtowie nie przedłożyli RIO, co opisano w pkt 2.2.4 niniejszej 

informacji o wynikach kontroli. RIO nie zgłaszały zastrzeżeń w zakresie trybu rozliczania dotacji 

dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 

Uchwały, z wyjątkiem dwóch, zostały opublikowane w wojewódzkich dziennikach urzędowych.

Ustalony w uchwałach rad gmin tryb rozliczania dotacji uwzględniał, z wyjątkiem uchwał rad dwóch 

gmin (10%), zakres danych, które powinny być zawarte w rozliczeniu wykorzystania dotacji oraz termin 

i sposób jej rozliczenia. W jednym przypadku rada gminy nie ustaliła terminu rozliczenia dotacji, 

a w innym – zakresu danych, które powinny być zawarte w rozliczeniu wykorzystania dotacji. [str. 28-29]

2.2.9. W dwóch gminach stwierdzono nieprawidłowości w rozliczaniu przez pracowników urzędów 

dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym. Polegały one na dokonaniu tych rozliczeń 

na podstawie dokumentów niespełniających wymogów określonych w uchwale rady gminy 

lub dokumentów, w których wykazano dotacje w kwotach niższych od przekazanych z budżetu 

gminy. [str. 29]

2.2.10. Wójtowie podejmowali działania na rzecz zapewnienia finansowania przedszkoli publicznych 

i niepublicznych w sposób zgodny z prawem. W urzędach ustanowiono systemy kontroli zarządczej, 

które – mimo iż formalnie opisane – nie były w pełni skuteczne. Nie zapewniły bowiem prawidłowej 

realizacji wszystkich zadań objętych badaniami NIK, w szczególności związanych z udzielaniem 

z budżetów gmin dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

W większości gmin przeprowadzono w latach 2011–2013 kontrole przedszkoli publicznych 

(16 gmin) i niepublicznych (15 gmin). Nieprawidłowości stwierdzono w publicznych placówkach 

w 11 gminach oraz w przedszkolach niepublicznych na terenie wszystkich gmin. [str. 30-31]

  Zmiany w gminach w systemie wychowania przedszkolnego po 31 sierpnia 2013 r.

2.2.11. W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2013 r. ustawy o zmianie ustawy 

o systemie oświaty kontrolowanym gminom przyznane zostały dotacje celowe z budżetu państwa 

na dofinansowanie realizacji w 2013 r. zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 

ogółem 15,5 mln zł. Środki dotacji przeznaczono przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych (63%) oraz na dotacje dla przedszkoli niepublicznych (15%).

Po wejściu w życie ww. ustawy zmieniającej gminy zmniejszyły w roku szkolnym 2013/2014 

wysokość opłat pobieranych od rodziców dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 

w publicznych przedszkolach do 1 zł za godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie 

przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty17. 

W związku z ustawowym ograniczeniem wysokości tych opłat gminy w okresie od 1 września 

do 31 grudnia 2013 r. utraciły dochody18 w łącznej wysokości 6,5 mln zł, co stanowiło 42% kwoty 

ogółem przyznanych dotacji z budżetu państwa (15,5 mln zł). [str. 31-33]

17 Por. przypis 15.

18 Por. przypis 10.
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2.2.12. Od 1 września 2013 r. w 17 gminach (81%) część lub wszystkie zajęcia dodatkowe 

w przedszkolach publicznych finansowane wcześniej przez rodziców były opłacane środkami 

z budżetów gmin. W trzech gminach (14%) organizowano zajęcia edukacyjne (język angielski, 

rytmika, zajęcia taneczne, gimnastyka korekcyjna) finansowane przez rodziców lub radę rodziców 

albo sponsora. [str. 34]

2.2.13. W 10 gminach (48%) wdrożenie zmian w zakresie wychowania przedszkolnego, związanych 

z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, napotkało na trudności i problemy, 

które – w opinii wójtów – dotyczyły przede wszystkim organizacji od 1 września 2013 r. zajęć 

dodatkowych w publicznych przedszkolach (m.in. konieczność rezygnacji z niektórych zajęć, 

co ograniczyło ofertę edukacyjną przedszkoli i spotkało się ze sprzeciwem rodziców dzieci, 

niechęć wykwalifikowanych nauczycieli, uczących wcześniej w ramach zatrudnienia w prywatnych 

firmach, do podjęcia pracy w przedszkolach za wynagrodzeniem, jakie otrzymują nauczyciele objęci 

Kartą Nauczyciela19), trudności w interpretacji nowych przepisów – w zakresie zasad finansowania zajęć 

dodatkowych, wykorzystania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań 

w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie 

oświaty w trakcie roku budżetowego, m.in. konieczność dokonania zmian w budżetach. [str. 34]

  Przedszkola publiczne oraz przedszkola niepubliczne i organy je prowadzące

2.2.14. W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2013 r. objęte kontrolą przedszkola publiczne 

zrealizowały wydatki budżetowe w łącznej wysokości 90,8 mln zł, w tym majątkowe 0,5 mln zł, 

tj. 1%, a przedszkola niepubliczne wykorzystały środki dotacji w kwocie ogółem 23,3 mln zł. [str. 36]

2.2.15. Zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach rad gmin i zarządzeniach wójtów szacowano 

wielkość niezbędnych środków finansowych na funkcjonowanie przedszkoli publicznych 

w kolejnych latach budżetowych. [str. 36]

2.2.16. Wydatki objęte badaniem w 21 przedszkolach publicznych (ogółem 2,7 mln zł) poniesione 

zostały na działalność statutową tych placówek. Wydatki 19 przedszkoli (90%) zostały wykonane 

w wysokościach ustalonych w planie finansowym. We wszystkich placówkach poniesiono 

je w wysokościach, a w 15 również w terminach, wynikających z wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań. W 11 przedszkolach (52%) stwierdzono przypadki klasyfikowania wydatków 

do nieprawidłowych paragrafów klasyfikacji budżetowej. Przedszkola prowadzone przez gminy 

udzielały zamówień publicznych zgodnie z przepisami. [str. 37-38]

2.2.17. Informacje o planowanej liczbie uczniów w przedszkolach niepublicznych (na lata 2011, 

2012 i 2013) osoby prowadzące przedszkola wykazywały we wnioskach o udzielenie dotacji, które 

złożono wójtom w obowiązującym terminie, tj. do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 

udzielania dotacji.

Liczba uczniów uczęszczających do 16 przedszkoli niepublicznych była zgodna z liczbą uczniów 

wykazaną w miesięcznych informacjach przekazanych wójtom, stosownie do postanowień 

uchwał rad gmin dotyczących trybu udzielania dotacji. W złożonych w urzędach 51 informacjach 

(z 218 objętych badaniem) o liczbie dzieci uczęszczających do pięciu przedszkoli – zaniżono 

bądź zawyżono ich liczbę. Na skutek tego wysokość otrzymanych dotacji była niższa łącznie 

o 163,5 tys. zł oraz wyższa o 1,6 tys. zł od faktycznie przysługujących.

19 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz. 191).
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Informacje o liczbie uczniów uczęszczających do przedszkola, z wyjątkiem 11 (tj. 5%), 

przekazywane były do urzędów terminowo. [str. 39-40]

2.2.18. Wydatki 14 przedszkoli i organów prowadzących, sfinansowane ze środków dotacji, zostały 

poniesione zgodnie z przepisami na dofinasowanie realizacji zadań oświatowych przedszkola. 

Dotyczyły one głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i  innych 

pracowników, zakupu książek i pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia.

W pozostałych siedmiu przedszkolach i organach prowadzących poniesiono wydatki 

ze  środków dotacji na  łączną kwotę 121,4  tys.  zł (2% objętych badaniem) niezgodnie 

z przeznaczeniem, gdyż sfinansowano nimi inne zadania niż w zakresie kształcenia, wychowania 

i opieki, w tym profilaktyki społecznej lub środki te przeznaczono na wydatki majątkowe, 

a nie bieżące. [str. 40-41]

2.2.19. W wyniku kontroli podatkowych przeprowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych 

w siedmiu organach prowadzących niepubliczne przedszkola, w celu sprawdzenia, czy organy te 

uwzględniały w kosztach uzyskania przychodów koszty, których poniesienie sfinansowano środkami 

dotacji z budżetów gmin (co mogło mieć wpływ na rozliczenia z tytułu podatku dochodowego), nie 

stwierdzono nieprawidłowości skutkujących uszczupleniami podatkowymi. [str. 42]

2.2.20. W sprawozdaniach budżetowych 19 przedszkoli (90%) z wykonania planu wydatków Rb-28S 

wykazano kwoty zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. W trzech sprawozdaniach 

dwa przedszkola wykazały kwoty zobowiązań, które były niezgodne z ewidencją księgową. 

[str. 42]

2.2.21. Badanie rozliczeń otrzymanych dotacji pod kątem przestrzegania trybu ustalonego 

przez rady gmin wykazało, że zostały one dokonane w sposób zgodny z uchwałami (poza jednym 

przedszkolem), tj. na obowiązujących formularzach, oraz zawierały wymagane informacje, 

m.in. kwoty dotacji otrzymanych i wykorzystanych. Poza dwoma przypadkami, rozliczenia 

te przekazywano do urzędów z zachowaniem terminów określonych w uchwałach rad gmin 

dotyczących trybu rozliczania dotacji.

W jednym przypadku nie zwrócono do budżetu gminy części dotacji niewykorzystanej 

do 31 grudnia 2011 r. w kwocie 186,7 tys. zł. [str. 42-43]

2.2.22. We wszystkich przedszkolach publicznych i 20 niepublicznych (95%) prawidłowo wywiązano 

się w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 z obowiązku przeprowadzenia20 analizy gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole, tzw. diagnozy przedszkolnej. W jednym przedszkolu 

niepublicznym zrezygnowano z przeprowadzenia analizy, uznając, że nie było takiego obowiązku. 

W efekcie nie sporządzono i nie wydano rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki 

w szkole podstawowej. [str. 43-44]

2.2.23. W przedszkolach publicznych wydano rodzicom dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym21 w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 ogółem 3 217 (tj. 98%) informacji 

o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, zaś w przedszkolach niepublicznych 

– 947 (93%) takich informacji.

20  Badanie NIK na podstawie losowo wybranych oddziałów (grup) przedszkolnych.

21  tj. dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz starszych (w przypadku dzieci niepełnosprawnych) na dzień rozpoczęcia 
roku szkolnego.
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W jednym przedszkolu publicznym i czterech niepublicznych stwierdzono nieprawidłowość 

polegającą na niesporządzeniu, a w konsekwencji niewydaniu, rodzicom (opiekunom prawnym) dzieci 

objętych wychowaniem przedszkolnym w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 odpowiednio 

60 i 66 informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Ponadto w pięciu 

przedszkolach publicznych wydano 179, a w jednym niepublicznym 24 powyższe informacje 

nieterminowo, tj. później niż do końca kwietnia. Było to spowodowane m.in. pracą nauczycieli 

z wykorzystaniem arkuszy obserwacyjnych, w których termin przeprowadzenia ostatniej obserwacji 

przypadał na maj i czerwiec, a ponadto życzeniem rodziców, aby informacje te – traktowane przez nich 

jako świadectwa ukończenia przedszkola – były wydawane pod koniec czerwca. [str. 44]

2.2.24. Z otrzymanych od dyrektorów przedszkoli publicznych (20) oraz niepublicznych (16)22 

informacji wynikało, że spośród odpowiednio: 2 869 dzieci z przedszkoli publicznych (tj. 89%), 

których rodzice otrzymali informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej: 

1 220 sześciolatków23 i 427 pięciolatków24 rozpoczęło naukę w I klasie szkoły podstawowej, 

a w przedszkolach pozostało 1 222 dzieci (w tym 19 z odroczonym obowiązkiem szkolnym) 

oraz 742 dzieci z przedszkoli niepublicznych (tj. 78%), których rodzice otrzymali ww. informację: 

268 sześciolatków25 i 84 pięciolatków26 rozpoczęło naukę w I klasie szkoły podstawowej, 

a w przedszkolach pozostało 387 dzieci (w tym 10 z odroczonym obowiązkiem szkolnym), zaś troje 

dzieci zostało umieszczonych w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjnym. [str. 45]

2.2.25. W roku szkolnym 2013/2014 liczba pracowników pedagogicznych w kontrolowanych 

przedszkolach publicznych (w przeliczeniu na pełne etaty) wyniosła 380. W tym samym okresie 

w przedszkolach niepublicznych, do których uczęszczało o 59% mniej dzieci niż do placówek 

publicznych, było 164 pracowników pedagogicznych.

Wszyscy zatrudnieni w przedszkolach publicznych nauczyciele posiadali wymagane kwalifikacje, 

natomiast stwierdzono brak takich kwalifikacji u dwóch osób zatrudnionych w przedszkolach 

niepublicznych. [str. 45]

2.2.26. Kuratorzy oświaty przeprowadzili kontrole doraźne ogółem w 42 przedszkolach (publicznych 

i niepublicznych) w zakresie wykonywania zadań dotyczących organizacji oddziałów (grup) 

przedszkolnych oraz rozwiązań organizacyjnych i metodycznych związanych z wdrażaniem 

podstawy programowej, a także uwzględniania zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. 

Ponadto w przedszkolach publicznych sprawdzili, czy w związku z wejściem w życie ustawy 

o zmianie ustawy o systemie oświaty nastąpiła zmiana oferty zajęć dodatkowych.

W wyniku tych kontroli stwierdzili, że statuty niektórych przedszkoli były niezgodne z przepisami 

prawa oświatowego.

W siedmiu przedszkolach publicznych przekroczono dopuszczalną liczbę dzieci w grupie, określoną 

w ramowym statucie publicznego przedszkola27. Natomiast w pięciu przedszkolach niepublicznych, 

do których nie stosuje się przepisów ramowego statutu, ilość dzieci była niezgodna z zapisami statutów.

22  Dyrektorzy jednego przedszkola publicznego i  pięciu niepublicznych nie dysponowali wiedzą w  tym zakresie, 
a dyrektorzy jednego przedszkola publicznego i dwóch niepublicznych – tylko częściową.

23  tj. dzieci siedmioletnich i starszych w roku otrzymania informacji o gotowości szkolnej.

24  tj. dzieci sześcioletnich w roku otrzymania informacji o gotowości szkolnej.

25  Por. przypis 23.

26  Por. przypis 24.

27  Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 ze zm.).
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Wszystkie przedszkola realizowały programy wychowania przedszkolnego uwzględniające 

podstawę programową. Nauczyciele prowadzący zajęcia z zakresu treści podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego zachowywali na ogół zalecane proporcje zagospodarowania czasu 

spędzanego przez dzieci w przedszkolu.

Warunki lokalowe oraz wyposażenie przedszkoli publicznych i niepublicznych w środki 

dydaktyczne i sprzęt zapewniały realizację podstawy programowej.

We wszystkich przedszkolach publicznych w roku szkolnym 2013/2014 prowadzone były zajęcia 

dodatkowe. Z ustaleń wizytatorów, wynikających z porównania rodzajów zajęć do oferty tych 

placówek w poprzednim roku szkolnym 2012/2013 wynikało, że w 11 przedszkolach zmniejszył się 

zakres zajęć dodatkowych, głównie tanecznych, języka angielskiego oraz zajęć sportowych. [str. 46-47]

 2.3  Uwagi końcowe i wnioski

Finansując działalność przedszkoli publicznych i niepublicznych, gminy zapewniły kształcenie, 

wychowanie i opiekę nad dziećmi objętymi wychowaniem przedszkolnym w tych placówkach.

W efekcie wydatkowania pieniędzy publicznych stworzono dzieciom odpowiednie warunki 

(m.in. zatrudnienie wykwalifikowanych nauczycieli, wyposażenie przedszkoli w niezbędne środki 

dydaktyczne i sprzęt) do osiągania przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na pierwsze pozytywne następstwa wejścia w życie ustawy 

o zmianie ustawy o systemie oświaty. W kontrolowanych gminach nastąpiło bowiem istotne obniżenie 

wysokości opłat ponoszonych przez rodziców dzieci za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w publicznych przedszkolach. Gminy uzyskały także od września 2013 r. na realizację zadań 

własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dodatkowe źródło finansowania w postaci dotacji 

celowej z budżetu państwa.

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, iż aktualna podstawa programowa wychowania przedszkolnego28 

nie określa wymogu nauczania języka obcego nowożytnego, mimo iż w zdecydowanej większości 

przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzone są zajęcia dodatkowe z języka obcego. 

Jest to istotne ze względu na fakt, iż realizacja ww. podstawy programowej ma zapewnić właściwe 

przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, w której już na etapie edukacji 

wczesnoszkolnej (klasy I–III) prowadzi się ww. zajęcia obowiązkowo. Ministerstwo Edukacji 

Narodowej przygotowało projekt zmiany podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

uwzględniający nauczanie języka obcego.

Zapewnienie wychowania przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy realizowanym 

w ramach dwóch form właścicielskich: komunalnej i prywatnej, natomiast przepisy dotyczące 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolach29 

oraz ramowych statutów tych placówek30 mają zastosowanie jedynie do przedszkoli publicznych. 

Ramowy statut publicznego przedszkola określa przykładowo, że liczba dzieci w oddziale 

nie może przekraczać 25, podczas gdy żadne przepisy prawa nie ustanawiają takiego limitu 

28  Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r., poz. 977).

29  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z  dnia 19  lutego 2002  r. w  sprawie sposobu prowadzenia 
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 
oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. Nr 23, poz. 225 ze zm.).

30  Por. przypis 27.
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dla oddziałów w placówkach niepublicznych. Podobnie jest z wymogiem prowadzenia dla każdego 

oddziału dziennika zajęć (dokumentującego przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi 

w danym roku szkolnym), który dotyczy tylko przedszkoli publicznych. Takie rozwiązania prawne 

powodują, że standardy wykonywania zadań przez przedszkola publiczne oraz niepubliczne 

są zróżnicowane.

W przedszkolach niepublicznych sprzyja to powstaniu ryzyka niewłaściwej realizacji zadań 

oświatowych, bądź – przy braku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji w tych placówkach 

– niemożności sprawowania efektywnego nadzoru pedagogicznego przez kuratorów oświaty. 

Kwestie te nabierają istotnego znaczenia również z uwagi na dynamikę zwiększania się w ostatnich 

latach liczby przedszkoli niepublicznych, przy jednoczesnym zmniejszaniu liczby przedszkoli 

publicznych.

Najwyższa Izba Kontroli zauważa ponadto, że wymóg wyodrębniania w budżetach organów 

prowadzących przedszkola środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

dotyczy jedynie placówek publicznych, których pracownicy pedagogiczni podlegają przepisom 

Karty Nauczyciela. Brak obowiązku wydzielania co roku określonej kwoty pieniędzy na szkolenia 

nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych rodzi obawy, iż organy je prowadzące 

nie będą przeznaczać środków na ten cel.

W celu zapewnienia poprawy funkcjonowania skontrolowanych podmiotów Najwyższa Izba 

Kontroli, oprócz wniosków przekazanych kierownikom jednostek kontrolowanych w wystąpieniach 

pokontrolnych, wnioskuje do Ministra Edukacji Narodowej o:

1) podjęcie działań w celu dokonania w ustawie o systemie oświaty zmiany przepisów w taki sposób, 

aby przy obliczaniu wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych, do których nie uczęszczają 

dzieci niepełnosprawne, nie uwzględniano wydatków bieżących związanych z kształceniem, 

wychowaniem i  opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi w  przedszkolach publicznych 

z oddziałami integracyjnymi i przedszkolach specjalnych;

2) rozważenie określenia jednolitych standardów dla  przedszkoli publicznych i  niepublicznych 

dotyczących realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
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 3.1  Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych

  Przepisy oświatowe

Ustawa o systemie oświaty określa w art. 1 wytyczne i standardy, według których zorganizowany 

jest w Polsce system oświaty. Obejmuje on przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, 

przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego (art. 2 pkt 1 ustawy). Zgodnie 

z art. 5 ust. 1 i 2 ww. ustawy przedszkola mogą być publiczne albo niepubliczne oraz mogą być 

zakładane i prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, inną osobę prawną lub osobę 

fizyczną. W świetle art. 6 ust. 1 tej ustawy przedszkolem publicznym jest przedszkole, które realizuje 

programy wychowania uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, 

zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, 

nie krótszym niż pięć godzin dziennie, przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę 

powszechnej dostępności i zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach. W myśl ust. 5 powyższego artykułu31 niepubliczne przedszkole realizuje programy 

wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego 

oraz zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli 

publicznych.

Od 1 września 2012 r. przedszkola realizują podstawę programową zgodnie z przepisami 

zawartymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 

2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół32 (wcześniej obowiązywało w tym zakresie rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z grudnia 2008 r.33).

Kwalifikacje nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach określono w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych 

od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli 

niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli34.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci 

w wieku od trzech do sześciu lat. Przepis art. 14 ust. 3 tej ustawy stanowi, że dziecko w wieku pięciu 

lat35 jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym 

zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Zapewnienie 

warunków do spełniania tego obowiązku jest zadaniem własnym gminy (art. 14 ust. 4 ustawy).

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolami publicznymi i niepublicznymi sprawują właściwi 

kuratorzy oświaty (art. 31 ust. 1 pkt 1 i art. 89 ustawy o systemie oświaty). Pełnienie nadzoru w zakresie 

spraw finansowych i administracyjnych, w tym m.in. w zakresie prawidłowości dysponowania 

środkami budżetowymi oraz przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy przedszkoli, 

należy natomiast do kompetencji organu prowadzącego daną placówkę (art. 34a ww. ustawy).

31  Obowiązuje od 18 stycznia 2014 r. – dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 7).

32  Dz.U. z 2012 r., poz. 977.

33  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

34  Dz.U. z 2013 r., poz. 1207.

35  Do 1 września 2011 r. obowiązek z art. 14 ust. 3 dotyczył dziecka w wieku 6 lat.
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Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o systemie oświaty przedszkola niepubliczne otrzymują 

dotacje z budżetu gminy. Dotacje 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 (art. 90 ust. 2b ww. ustawy).

W myśl przepisów art. 90 ust. 3c i 3d ww. ustawy dotacje przekazywane są w 12 częściach 

w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca36 na rachunek bankowy przedszkola i przeznaczone 

są na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki 

społecznej. Do końca 2013 r. dotacje mogły być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków 

bieżących przedszkola, a od 2014 r. przeznacza się je również na zakup środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, obejmujących: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne 

służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach 

i placówkach, sprzęt sportowy i rekreacyjny, meble i pozostałe środki trwałe oraz wartości 

niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku 

dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania 

przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania. Wójtowie mogą kontrolować 

prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych przedszkolom z budżetów gmin (art. 90 ust. 3e).

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli 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.

Z dniem 1 września 2013 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty, 

której celem jest m.in. systematyczne zwiększanie dostępności wychowania przedszkolnego 

poprzez zapewnienie do dnia 1 września 2017 r. wszystkim dzieciom w wieku od trzech do pięciu 

lat miejsca realizacji wychowania przedszkolnego w przedszkolach i innych formach wychowania 

przedszkolnego, w których ustawowo zostanie ograniczona wysokość opłat pobieranych 

od rodziców za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego.

Z dniem rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 ustawa powyższa spowodowała zmiany 

w obowiązującej ustawie o systemie oświaty, m.in. poprzez ograniczenie do kwoty nie wyższej 

niż 1 zł za godzinę zajęć wysokości opłat pobieranych od rodziców za świadczenia udzielane 

przez publiczne przedszkola w czasie przekraczającym ustalony przez radę gminy czas bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki oraz wprowadziła dotacje celowe z budżetu państwa dla gmin 

na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwota roczna dotacji, 

na każde dziecko, wyniosła w 2013 r. (za okres od września do grudnia) – 414 zł, a w 2014 r. 

– 1 207,97 zł. Ponadto ww. ustawa zmieniająca umożliwiła pomniejszanie podstawy obliczania 

dotacji dla niepublicznych przedszkoli o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

36  Od 2014 r. część dotacji za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.
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  Przepisy o finansach publicznych

Prowadzone przez gminy publiczne przedszkola, jak i urzędy gmin i miast, są jednostkami 

budżetowymi, które prowadzą gospodarkę finansową na podstawie przepisów ustawy o finansach 

publicznych37.

Podstawowe zasady gospodarowania środkami publicznymi zostały określone w dziale I, 

rozdział 5 ustawy o finansach publicznych. Obejmują one dokonywanie wydatków w sposób 

celowy i  oszczędny, z  zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z  danych 

nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, 

a także w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach 

wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań (art. 44 ust. 3).

Przy zawieraniu umów, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, 

urzędy i przedszkola publiczne stosują – zgodnie z art. 44 ust. 4 ww. ustawy – zasady określone 

w Prawie zamówień publicznych38, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

W dziale I, rozdział 6 ustawy o finansach publicznych uregulowano zasady kontroli zarządczej. 

W myśl art. 68 ust. 1 ww. ustawy kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych 

stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny 

z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a szczegółowe cele tej kontroli określa ust. 2. 

Zapewnienie funkcjonowania w urzędzie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej 

należy do obowiązków wójta, burmistrza, prezydenta miasta (art. 69 ust. 1 pkt 2).

Według danych GUS39 w roku szkolnym 2011/2012 funkcjonowało w Polsce 9,3 tys. 

przedszkoli, zaś w roku szkolnym 2012/2013 liczba przedszkoli zwiększyła się o 5%, tj. do 9,8 tys. 

Około 70% przedszkoli to placówki publiczne. Większość przedszkoli (67%) zlokalizowana 

była w miastach.

Wzrosła również liczba miejsc w przedszkolach z 880,1 tys. w roku szkolnym 2011/2012 

do 930,2 tys. w roku 2012/2013 (tj. o 50,1 tys. miejsc), a także liczba dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym z 861,3 tys. do 911,5 tys. (tj. o 50,2 tys. dzieci).

37  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Vnansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

38  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

39  Mały Rocznik Statystyczny Polski 2013.
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Mapa 1. 

Województwa, na  terenie których położone są  gminy objęte kontrolą oraz  liczba przedszkoli (publicznych 
i niepublicznych) i miejsc dla dzieci w tych placówkach w roku szkolnym 2012/201340

Źródło: dane GUS.

Liczba ogółem funkcjonujących przedszkoli w gminach objętych kontrolą zwiększyła się z 250 

w 2011 r. do 285 w 2013 r., tj. o 14%, przy czym liczba przedszkoli niepublicznych wzrosła o 42% 

(ze 106 do 150), a przedszkoli publicznych zmniejszyła się o 6% (ze 144 do 135). W analizowanym 

okresie wzrosła również liczba innych form wychowania przedszkolnego z 369 do 398, tj. o 8%, 

z tego: oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o 7% (z 343 do 368), punktów 

przedszkolnych o 12% (z 25 do 28) i zespołów wychowania przedszkolnego o 100% (z 1 do 2).

Wykres 1.
Liczba przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w skontrolowanych gminach w latach 2011, 2012 i 2013
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Źródło: ustalenia NIK.

40  Publikacja GUS „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013”. Warszawa, październik 2013.
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Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w skontrolowanych gminach zwiększyła 

się z 35,6 tys. w roku szkolnym 2011/2012 do 39,0 tys. w roku 2013/2014, tj. o 10%. We wszystkich 

formach niepublicznych wzrosła ogółem o 37% (z 9,3 tys. do 12,7 tys. dzieci), w tym w prywatnych 

przedszkolach o 40% (z 8,5 tys. do 11,9 tys.). W publicznych placówkach zmniejszyła się łącznie 

o 0,4% (z 26,4 tys. do 26,3 tys.), w tym w gminnych przedszkolach o 3% (z 19,2 tys. do 18,7 tys.). 

W badanych gminach nie było dzieci uczęszczających do publicznych punktów przedszkolnych41 

i zespołów wychowania przedszkolnego.

Wykres 2. 
Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w poszczególnych formach wychowania przedszkolnego 
w gminach objętych kontrolą w roku szkolnym 2013/201442

Źródło: ustalenia NIK.

 3.2  Istotne ustalenia kontroli

3.2.1. Urzędy gmin i miast

3.2.1.1. Przyznawanie i przekazywanie środków budżetowych dla przedszkoli

Wydatki budżetowe poniesione przez gminy w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 

2013 r. na działalność przedszkoli publicznych i niepublicznych wyniosły ogółem 606,5 mln zł, 

z tego: w 2011 r. – 205,6 mln zł (98% planowanych wydatków na funkcjonowanie tych placówek), 

w 2012 r. – 223,9 mln zł (99%) i w 2013 r. – 177,0 mln zł (73%).

Przedszkola publiczne wykorzystały środki budżetowe w wysokości 450,2 mln zł (wydatki 

bieżące – 445,4 mln zł, majątkowe – 4,8 mln zł), a niepubliczne – 156,3 mln zł.

Średnia miesięczna kwota wydatków bieżących gmin na działalność przedszkoli publicznych, 

w przeliczeniu na jednego ucznia, wyniosła: w 2011 r. – 747,38 zł, w 2012 r. – 778,49 zł i w 2013 r. 

(do 30 września) – 769,83 zł. Średnia miesięczna stawka dotacji z budżetów gmin dla niepublicznych 

przedszkoli (w przeliczeniu na ucznia) wyniosła: w 2011 r. – 458,30 zł, w 2012 r. – 470,44 zł i w 2013 r. 

(do 30 września) – 490,42 zł.

41  Miasto Sopot założyło punkt przedszkolny, do którego nie uczęszczało żadne dziecko.

42  Stan na dzień 30 września 2013 r.
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Największe kwoty wydatków na działalność przedszkoli poniosły miasta Radom (116,6 mln zł) 

i  Opole (88,2 mln zł), a najmniejsze gminy – Książ Wielkopolski (4,5 mln zł) i  Jemielnica  

(5,1 mln zł).

Wykres 3. 
Planowane i  wykonane wydatki budżetowe na  działalność przedszkoli publicznych i  niepublicznych 
w skontrolowanych gminach w latach 2011-2013
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Źródło: ustalenia NIK.

  Przedszkola publiczne

Zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach rad gmin w sprawie trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej, podjętych na podstawie art. 234 ustawy o finansach publicznych i wydanych 

przez wójtów na mocy powyższych uchwał zarządzeniach, planowano we wszystkich gminach wydatki 

budżetowe przedszkoli publicznych. Wielkość niezbędnych w kolejnych latach środków finansowych 

na funkcjonowanie przedszkoli szacowano na podstawie m.in. przewidywanego wykonania wydatków 

bieżących w latach poprzednich, analizy zatrudnienia i wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych 

pracowników, zakresu rzeczowego koniecznych remontów i inwestycji, z uwzględnieniem wskaźników 

i innych założeń do projektów budżetów, określonych przez wójtów w powyższych zarządzeniach.

Kwoty planowanych wydatków w uchwałach budżetowych 16 gmin43 (76%) nie odpowiadały 

w pełni potrzebom przedszkoli zgłoszonym przez dyrektorów tych placówek. W budżetach gmin 

na lata 2011, 2012 i 2013 nie uwzględniono wnioskowanych kwot ogółem 21,4 mln zł, co stanowiło 

4% planowanych wydatków w tym okresie (500,2 mln zł). Wynikało to m.in. z ograniczonych 

możliwości finansowych gmin, jak również z weryfikacji przez wójtów zgłaszanych potrzeb 

pod względem celowości poniesienia wydatków.

43  Dzierżoniów, Gogolin, Gorlice, Grudziądz, Jemielnica, Kalisz, Krzeszowice, Nadarzyn, Nowy Sącz, Opole, Radom, Rokietnica, 
Sopot, Świdnica, Tczew, Węgrów.
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 Ustalone w budżetach miasta Radom na lata 2011, 2012 i 2013 limity wydatków przedszkoli publicznych 
były mniejsze od wnioskowanych przez ich dyrektorów – odpowiednio o: 3% (1 000,5 tys. zł), 6% (1 789,1 tys. zł) 
i 6% (2 020,3 tys. zł). Z wyjaśnień Wiceprezydenta Miasta wynikało, że na podstawie propozycji dyrektorów 
przedszkoli sporządzano projekty planów finansowych, które uzależnione były w szczególności od prognozowanych 
dochodów budżetowych.

 Przyjęcie w budżetach miasta Sopot na lata 2011, 2012 i 2013 niższych kwot planowanych wydatków 
od zaproponowanych przez dyrektorów przedszkoli – odpowiednio o: 11% (855,1 tys. zł), 4% (282,1 tys. zł) 
i 1% (95,6 tys. zł) wynikało, jak wyjaśnił Skarbnik Miasta, z analizy zgłaszanych wydatków pod kątem 
faktycznych potrzeb, ich celowości i pilności poniesienia w danym roku. Związane było także z możliwymi 
do uzyskania w danym roku dochodami, które prowadziły do obniżenia poziomu wydatków na dany rok budżetowy, 
w stosunku do zgłaszanych przez dyrektorów placówek wysokości wydatków.

Inny rytm roku szkolnego (rozpoczęcie w dniu 1 września) niż roku budżetowego utrudniał 

– zdaniem wójtów 10 gmin44 (48%) – planowanie wydatków przedszkoli publicznych. Było to związane 

w szczególności ze zmianami, wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, w organizacji oddziałów 

przedszkolnych (rekrutacja nowych dzieci i tworzenie nowych oddziałów) oraz podwyżkami 

wynagrodzeń nauczycieli (m.in. w związku z awansem zawodowym).
 Według wyjaśnień Zastępcy Burmistrza Dzierżoniowa, utrudnienia w planowaniu wydatków miejskich przedszkoli 

wynikały przede wszystkim ze zmian liczby uczniów i organizacji pracy w tych placówkach oraz awansów 
zawodowych i podwyżek wynagrodzeń nauczycieli wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

 Zdaniem Prezydenta Sopotu planowanie wydatków przedszkoli publicznych było utrudnione ze względu 
na brak wiarygodnych danych dotyczących sytuacji organizacyjnej w tych placówkach w okresie od września 
do grudnia następnego roku, w tym m.in. zmian w nowym roku szkolnym w etatyzacji zatrudnionych pracowników 
i konieczności zmniejszenia lub zwiększenia liczby oddziałów przedszkolnych.

We wszystkich gminach przestrzegano zasad dotyczących przekazywania przez wójtów 

przedszkolom publicznym środków pieniężnych na  ich wydatki budżetowe. Środki były 

przekazywane głównie na podstawie wniosków dyrektorów przedszkoli, w kwotach i terminach 

zapewniających prawidłowe funkcjonowanie tych placówek.

  Przedszkola niepubliczne

Wszystkie rady gmin ustaliły tryb udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, zgodnie 

z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

Większość uchwał podjętych przez rady gmin w tej sprawie została przekazana właściwemu 

w zakresie spraw finansowych organowi nadzoru (RIO), o którym mowa w art. 86 ustawy 

o samorządzie gminnym45. Z ośmiu uchwał (sześciu rad gmin46), które nie zostały przekazane 

powyższemu organowi, pięć przedłożono wojewodom.
 Nieprzedłożenie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu uchwały Rady Gminy Rokietnica dotyczącej trybu 

udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli – według wyjaśnień Kierownika Referatu Administracyjnego 
i Obsługi Rady Urzędu Gminy Rokietnica – wynikało z niedopatrzenia. W trakcie kontroli NIK (02.12.2013 r.) 
przedłożono tę uchwałę ww. organowi nadzoru.

 Z wyjaśnień Skarbnika Sopotu wynikało, że wśród uchwał przekazanych Wojewodzie Pomorskiemu pomyłkowo 
znalazły się dwie uchwały dotyczące trybu udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

Uchwała Rady Miejskiej w Grudziądzu przekazana została Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w Bydgoszczy po upływie 13 dni od jej podjęcia, co było niezgodne z art. 90 ust. 1 ustawy 

o samorządzie gminnym. Opóźnienie wynikało z przeoczenia odpowiedzialnego pracownika 

Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

44  Dzierżoniów, Gorlice, Grudziądz, Kalisz, Krzeszowice, Opole, Radom, Solec Kujawski, Sopot, Węgrów.

45  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.).

46  Dzierżoniów, Gorlice, Nadarzyn, Rokietnica, Sopot, Świdnica.
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W przypadku ośmiu uchwał (podjętych przez rady w sześciu gminach47) RIO zgłosiły zastrzeżenia 

odnośnie trybu udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Dotyczyły one podstawy 

obliczania dotacji (m.in. wydatków przedszkoli publicznych uwzględnianych przy obliczaniu 

dotacji dla niepublicznych placówek), bezpodstawnej możliwości otrzymywania przez niepubliczne 

przedszkola na podstawie odrębnej umowy dotacji wyższych niż określone w uchwale rady gminy, 

nieuprawnionego przyznawania przedszkolom niepublicznym powstałym po zlikwidowanych 

gminnych przedszkolach dotacji wyższych (80% wydatków przedszkoli publicznych), niż kwoty 

przysługujące pozostałym przedszkolom niepublicznym (75% tych wydatków), błędnego sposobu 

obliczania odsetek od nienależnie pobranej dotacji.
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu orzekła nieważność uchwały Rady Gminy Jemielnica w zakresie 

naliczania odsetek – od dnia doręczenia wezwania do zwrotu nienależnie pobranej kwoty. Zgodnie z art. 252 
ust. 6 pkt 2 ustawy o finansach publicznych odsetki od dotacji podlegających zwrotowi nalicza się począwszy 
od dnia następującego po dniu stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji.

 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie stwierdziła nieważność uchwały Rady Miejskiej w Węgrowie 
z powodu niedopuszczalnego uszczegółowienia ustawowego pojęcia wydatków bieżących, polegającego 
na stwierdzeniu, że przy ich ustalaniu nie uwzględnia się wydatków ponoszonych w § 4220 – Zakup środków 
żywnościowych i w § 4270 – Zakup usług remontowych.

Uchwały rad gmin, z wyjątkiem uchwał Rady Miejskiej w Świdnicy, dotyczące trybu udzielania 

i rozliczania dotacji zostały opublikowane w wojewódzkich dziennikach urzędowych, zgodnie 

z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych48. Prezydent Świdnicy nie przesłał do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego dwóch uchwał w sprawie udzielania i  rozliczania dotacji 

dla niepublicznych przedszkoli. Powodem tego było niedopatrzenie odpowiedzialnego pracownika 

Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Określony przez rady gmin tryb udzielania dotacji uwzględniał we wszystkich przypadkach, 

poza jedną gminą, podstawę obliczania dotacji oraz zakres danych, które powinny być zawarte 

we wniosku o udzielenie dotacji. W uchwale Rady Miasta Pruszcz Gdański nie określono zakresu 

danych, jakie należało zamieścić we wniosku o udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola. 

Dane te zostały ustalone zarządzeniem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, tj. niezgodnie z art. 90 ust. 4 

ustawy o systemie oświaty, który przypisuje kompetencje w tym zakresie organowi stanowiącemu 

jednostki samorządu terytorialnego. Przyczyną powyższego – według Burmistrza Miasta – było 

niedointerpretowanie przepisów, wynikające z chęci uproszczenia procedury i zawarcia wszelkich 

spraw dotyczących przekazywanych dokumentów w jednym akcie.

Kontrola NIK wykazała, że część postanowień zawartych w uchwałach rad niektórych gmin49 

naruszała zasady wynikające z ustawy o systemie oświaty. Dotyczyło to m.in. określenia podstawy 

obliczania dotacji, w tym wydatków przedszkoli publicznych będących podstawą wyliczenia dotacji, 

przekazywania miesięcznych części dotacji, określenia podmiotów uprawnionych do otrzymania 

dotacji, udzielania dotacji bez wymogu złożenia wniosku do 30 września roku poprzedzającego 

rok udzielania dotacji. Wójtowie nie podejmowali działań w celu zmiany niezgodnych z ww. ustawą 

rozwiązań wprowadzonych uchwałami rad gmin, pomimo że umożliwiał to przepis art. 30 ust. 2 

pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym.

47  Jelenia Góra, Jemielnica, Kalisz, Opole, Rokietnica, Węgrów.

48  Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.

49  tj. gmin: Dzierżoniów, Gogolin, Krzeszowice, Książ Wielkopolski, Opole, Pruszcz Gdański, Solec Kujawski, Sopot, Świdnica, 
Tczew.
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 Regulacje zawarte w uchwale Rady Miejskiej w Krzeszowicach, w zakresie zasad zwrotu i wstrzymania wypłaty 
kolejnych części dotacji dla przedszkoli niepublicznych, wykraczały poza zakres upoważnienia określony w art. 90 
ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Nie było podstaw prawnych do ustalenia, że kwota zwrotu dotacji miesięcznej 
pobranej w nadmiernej wysokości potrącona będzie z raty dotacji na kolejny miesiąc oraz że nieprzedłożenie 
Burmistrzowi informacji miesięcznej stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnej transzy dotacji. Do dnia 
zakończenia kontroli nie wystąpił jednak przypadek wstrzymania części dotacji z ww. powodów. Naczelnik 
Wydziału Spraw Osobowych Urzędu oświadczyła, że podjęto (w trakcie kontroli NIK) prace zmierzające do zmiany 
wadliwych zapisów w tej uchwale.

 Obowiązujące w latach 2011–2013 uchwały Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim stanowiły, że dotacje 
dla przedszkoli niepublicznych należało wyliczać w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków 
bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, a także w oddziałach przedszkolnych. Odpowiedzialna 
za przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Sekretarz Gminy wyjaśniła, że przyjęcie takiego naliczania 
dotacji wynikało z faktu funkcjonowania przy szkołach podstawowych oddziałów przedszkolnych, jak również 
wzorowania się na analogicznych rozwiązaniach, jakie przyjęły inne jednostki samorządu terytorialnego. Zdaniem 
NIK było to niezgodne z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty. Przepis ten odnosi wysokość dotacji do ustalonych 
w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, a nie w oddziałach 
przedszkolnych szkół podstawowych.

Wysokość dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 19 gminach wynosiła 75% ustalonych 

w budżetach wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, a w dwóch – 80% 

tych wydatków (miasto Radom oraz miasto Nowy Sącz – od 1 września 2013 r.50).

Średnia miesięczna stawka dotacji w przeliczeniu na jedno dziecko, według której obliczano 

w poszczególnych gminach wysokość dotacji dla niepublicznych przedszkoli, była zróżnicowana 

i wyniosła w poszczególnych latach: w 2011 r. – od 298,64 zł (miasto Pruszcz Gdański) do 658,72 zł 

(gmina Gogolin), w 2012 r. – od 312,86 zł (miasto Pruszcz Gdański) do 696,70 zł (gmina Gogolin) 

i w 2013 r. – od 329,17 zł (miasto Grudziądz) do 777,61 zł (gmina Nadarzyn).

Wysokość dotacji dla niepublicznych przedszkoli określono w uchwałach budżetowych (na lata 

2011, 2012 i 2013), m.in. na podstawie informacji o planowanej liczbie uczniów w danym przedszkolu. 

Informacje te były przekazywane wójtom przez uprawnione osoby, na ogół terminowo, tj. do 30 września 

roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty.

Zdaniem wójtów 10 gmin51, planowanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli było utrudnione 

z uwagi na inny rytm roku szkolnego (rozpoczęcie w dniu 1 września) niż roku budżetowego. 

Wynikało to przede wszystkim z istotnych różnic pomiędzy planowaną liczbą dzieci, podawaną 

w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, a liczbą tych dzieci 

uczęszczających do przedszkoli, zwłaszcza w nowym roku szkolnym (np. niedokonanie 

planowanego naboru).
 W ocenie Burmistrza Gorlic utrudnienia w planowaniu dotacji na dofinansowanie działalności niepublicznych 

przedszkoli wynikały z faktu, że na początku września nowego roku szkolnego wpływają do Urzędu Miejskiego 
dane o liczbie uczniów w przedszkolach niepublicznych, a Miasto – niezależnie od zaplanowanych środków 
budżetowych w danym roku – musi udzielić dotacji na rzeczywistą liczbę dzieci.

 Według wyjaśnień Prezydenta Kalisza utrudnienia te występowały z uwagi na różnicę między planowaną liczbą 
dzieci według danych przekazywanych do 30 września, a faktyczną liczbą dzieci uwzględnianą przy przekazywaniu 
dotacji. Różnice te pojawiały się w ciągu roku budżetowego, a w szczególności, z dniem rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego, gdy znacząco zmieniała się liczba dzieci objętych dotacją. Zgłaszane przez osoby prowadzące niepubliczne 
przedszkola planowane liczby dzieci, w ocenie Prezydenta, nie były precyzyjnym parametrem planistycznym.

W kontrolowanych gminach, z wyjątkiem gminy Krzeszowice, wystąpiły nieprawidłowości 

w zakresie obliczania wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

50  Do 31 sierpnia 2013 r. – 75% ww. wydatków.

51  Dzierżoniów, Gorlice, Grudziądz, Kalisz, Krzeszowice, Nowy Sącz, Opole, Radom, Solec Kujawski, Sopot.
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Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły nieuwzględniania przy obliczaniu wysokości dotacji 

wszystkich ustalonych w budżetach gmin wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach 

publicznych, co było niezgodne z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty. Z ogólnej kwoty 

wydatków bieżących na działalność przedszkoli publicznych wyłączano w poszczególnych latach 

budżetowych niektóre ich kategorie, w szczególności wydatki:

 − mające pokrycie w planowanych dochodach z tytułu opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach publicznych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty52 (12 gmin53 – 57% ogółem skontrolowanych) 

oraz za wyżywienie dzieci (siedem gmin54 – 33%), które nie były gromadzone na wydzielonych 

rachunkach (art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych);

 − inne, związane z prowadzeniem stołówek przedszkolnych (miasta Radom i Tczew);

 − na działalność przedszkoli publicznych z oddziałami integracyjnymi oraz specjalnymi55 

(cztery gminy56 – 19%) albo część z wydatków w takich przedszkolach, dotyczących funkcjonowania 

oddziałów integracyjnych (miasta Gorlice i Tczew);

 − związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w publicznych 

przedszkolach (osiem gmin57 – 38%);

 − dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dziecka uczęszczającego do przedszkola publicznego 

(miasto Pruszcz Gdański);

 − ponoszone na działalność przedszkoli publicznych w ramach planu finansowego Urzędów Miast: 

Nowy Sącz i Opole.
 Przy wyliczaniu dotacji z budżetu miasta Nowy Sącz przyjmowano wydatki bieżące dla sześciu z ośmiu miejskich 

przedszkoli. Do obliczenia stawek dotacji nie uwzględniano wydatków bieżących (i liczby dzieci) Miejskiego 
Przedszkola Integracyjnego i Miejskiego Przedszkola Nr 14 (ogółem 2 574,1 tys. zł), a także wydatków bieżących 
planowanych i ponoszonych w Urzędzie Miasta w rozdziale 80104 – Przedszkola, w § 4270 – ZaW wyniku 
powyższego zaniżono przykładowo w 2012 r. wysokość stawki dotacji na jednego ucznia przedszkola niepublicznego 
o 10% (ustalona w Urzędzie Miasta stawka wynosiła 593,70 zł, a winna wynieść 658,03 zł).

 W mieście Świdnica, za podstawę obliczenia w latach 2011 i 2012 dotacji dla przedszkoli niepublicznych przyjęto 
kwoty 4 181,0 tys. zł i 5 949,8 tys. zł, które nie uwzględniały wydatków bieżących przedszkoli publicznych mających 
pokrycie w planowanych dochodach z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie 
przekraczającym pięć godzin dziennie (odpowiednio: 1 700,1 tys. zł i 1 149,0 tys. zł) oraz wydatków bieżących 
Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 16 w Świdnicy (odpowiednio: 1 594,9 tys. zł i 1 697,0 tys. zł).

 W wyniku tego nastąpiło zaniżenie (w stosunku do ustalonych przez Prezydenta Miasta – 360,43 zł w 2011 r. 
i 408,64 zł w 2012 r.) miesięcznych stawek dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia przedszkola niepublicznego: 
w 2011 r. o 228,78 zł (39%) i w 2012 r. o 196,90 zł (33%).

 W podstawie wyliczenia dotacji z budżetu miasta Tczewa nie uwzględniono m.in. następujących ustalonych 
w uchwałach budżetowych na lata 2012 i 2013 wydatków bieżących ponoszonych w Przedszkolu Nr 8 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Tczewie: mających pokrycie w planowanych dochodach z tytułu opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w czasie przekraczającym pięć godzin dziennie (odpowiednio: 
200,0 tys. zł i 240,0 tys. zł), na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń terapeutów i opiekunów pracujących 
z dziećmi niepełnosprawnymi w oddziale integracyjnym (odpowiednio: 190,0 tys. zł i 305,5 tys. zł) oraz związanych 
z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (odpowiednio: 6,1 tys. zł i 6,1 tys. zł) i prowadzeniem 
stołówki przedszkolnej (odpowiednio: 150,7 tys. zł i 162,9 tys. zł).

52  Por. przypis 15.

53   Gorlice, Grudziądz, Jelenia Góra, Jemielnica, Nadarzyn, Rokietnica, Solec Kujawski, Sopot, Świdnica, Tczew, Węgrów, Żnin.

54   Gorlice, Grudziądz, Jemielnica, Rokietnica, Solec Kujawski, Węgrów, Żnin.

55  Wyłączając z obliczeń stawki dotacji również dzieci uczęszczających do tych przedszkoli.

56  Dzierżoniów, Jelenia Góra, Nowy Sącz, Świdnica.

57  Gorlice, Jemielnica, Kalisz, Nadarzyn, Opole, Radom, Sopot, Tczew.
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W wyniku powyższego nastąpiło zaniżenie miesięcznych stawek dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia przedszkola 
niepublicznego: w 2012 r. o 213,90 zł (tj. o 50% w stosunku do kwoty ustalonej przez Prezydenta Miasta – 427,50 zł) 
i w 2013 r. o 259,63 zł (tj. o 63% w stosunku do kwoty ustalonej przez Prezydenta Miasta – 412,91 zł).

Nieuwzględnienie przy obliczaniu wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli niektórych 

ustalonych w budżetach 20 gmin (95%) wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach 

publicznych wójtowie i inni odpowiedzialni pracownicy urzędów wyjaśniali przede wszystkim:

 − faktycznym finansowaniem przez rodziców dzieci wydatków budżetowych (lub ich części) 

dotyczących świadczeń udzielanych przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym 

bezpłatny wymiar zajęć (opłaty wnoszone za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie 

przekraczającym pięć godzin dziennie) i przygotowania posiłków (opłaty za wyżywienie), 

na które gminy nie angażowały własnych środków z budżetów;

 − ponoszeniem tylko przez przedszkola publiczne wydatków związanych z:

 funkcjonowaniem oddziałów integracyjnych i specjalnych (m.in. koszty zatrudnienia 

dodatkowych terapeutów i opiekunów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi), gdyż takie 

oddziały nie zostały utworzone i nie były prowadzone w przedszkolach niepublicznych, 

a na ewentualnych uczniów niepełnosprawnych placówki te otrzymywały dotację w kwocie  

nie niższej od otrzymywanej na ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej;

 dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, gdyż taki obowiązek nie dotyczył 

przedszkoli niepublicznych (art. 70a w związku z art. 1 Karty Nauczyciela);

 − trudnościami w interpretacji przepisów, wynikającymi m.in. z nieokreślenia w ustawie o systemie 

oświaty pojęcia „wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych”.

W ocenie NIK do podstawy obliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli w analizowanym 

okresie (od 1 stycznia 2011 r. do 31 sierpnia 2013 r.) należało przyjąć, zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy 

o systemie oświaty, wszystkie ustalone w budżetach wydatki bieżące ponoszone w przedszkolach 

publicznych (niezależnie od podstawy ujęcia w budżecie danej gminy określonej kategorii 

wydatków). W artykule tym ustawodawca wprowadził zasadę, aby środki przeznaczone z budżetu 

gminy na bieżące utrzymanie przedszkoli niepublicznych nie odbiegały więcej niż 25% od środków 

przeznaczonych na bieżące utrzymanie przedszkoli publicznych, dopuszczając jednocześnie 

możliwość ustalenia przez gminę dotacji na wyższym poziomie niż minimalny.

W świetle przepisów ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym do 31 sierpnia 

2013 r., brak było również podstaw do odejmowania wydatków mających pokrycie w planowanych 

dochodach z tytułu opłat rodziców od kwoty stanowiącej podstawę naliczenia dotacji, w przypadku 

gdy opłaty te nie były gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów. Pomniejszanie 

podstawy obliczania dotacji o ww. opłaty zostało wprowadzone dopiero od 1 września 2013 r. 

na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.

W gminach Gogolin i Książ Wielkopolski oraz mieście Gorlice do obliczenia stawek dotacji 

dla niepublicznych przedszkoli włączono wydatki bieżące ponoszone na funkcjonowanie 

oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych, niezgodnie z art. 90 ust. 2b 

ustawy o systemie oświaty. Odpowiedzialni za obliczanie stawek dotacji pracownicy urzędów 

wyjaśnili m.in., że powyższy sposób wyliczania dotacji był zgodny ze stanowiskiem Ministerstwa 

Edukacji Narodowej58. Zdaniem NIK z ww. przepisu wynika, że przy ustalaniu wysokości 

58  Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z 19 marca 2012 r. na interpelację poselską nr 2601 
w sprawie określenia podstawy do ustalenia poziomu dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
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dotacji należało uwzględnić wydatki bieżące ponoszone jedynie w przedszkolach publicznych, 

a  więc z  wyłączeniem wydatków na  funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych szkół 

podstawowych.

Stwierdzono brak aktualizacji wysokości stawek dotacji w związku z dokonywaniem w trakcie 

roku zmian w budżetach gmin wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych 

(17 gmin)59, a w miastach Dzierżoniów i Sopot również w związku ze zmianami liczby dzieci 

w tych przedszkolach, co miało wpływ na wysokość dotacji dla przeszkoli niepublicznych. Według 

wyjaśnień pracowników urzędów przepisy art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty nie wskazywały 

jednoznacznie na konieczność przeliczania stawek dotacji w powyższych przypadkach.

Podstawą obliczenia wysokości dotacji są ustalone w budżecie danej gminy wydatki bieżące 

ponoszone w przedszkolach publicznych. Oznacza to – zdaniem NIK – każdorazowo konieczność 

przeliczenia wysokości dotacji, gdy w trakcie roku budżetowego zmianie ulegają kwoty wydatków 

bieżących przedszkoli publicznych, bądź liczby uczniów w tych placówkach. Przekazywanie 

niepublicznym przedszkolom środków bez ich przeliczenia powodowało również naruszenie 

postanowień uchwał rad gmin, nakazujących wypłatę dotacji w wysokości 75% lub 80% ustalonych 

w budżetach gmin wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu 

na jednego ucznia.
 W mieście Radom nie zaktualizowano stawek dotacji na skutek zmian ustalonych w budżecie Miasta wysokości 

wydatków bieżących w przedszkolach publicznych: w 2011 r. dokonano 19 zmian, zmniejszając plan wydatków 
ogółem o 277,6 tys. zł, w 2012 r. – 22 zmian, w wyniku których zwiększono plan o łączną kwotę 502,7 tys. zł, 
a w 2013 r. (do 30 września) – 13 zmian, zwiększając poziom wydatków bieżących o 738,7 tys. zł.

 W mieście Sopot w 2011 r. dokonano 10 zmian wysokości wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach 
publicznych (ogółem zwiększając ich wysokość o 263,9 tys. zł), w 2012 r. – 12 zmian (ogółem zwiększenie 
o 518,5 tys. zł), a w 2013 r. (do 31 sierpnia) – pięciu zmian (ogółem zmniejszenie o 21,5 tys. zł). Ponadto do podstawy 
naliczenia dotacji w 2011 r. przyjęto 715 uczniów (do sierpnia) i 711 (od września), w 2012 r. – 700 (do sierpnia) 
i 691 (od września) oraz w 2013 r. – 725, podczas gdy z danych systemu informacji oświatowej wynikało, że liczba 
uczniów w przedszkolach publicznych wynosiła: w 2011 r. od 696 do 686, w 2012 r. od 702 do 721, a w 2013 r. – 721.

Skutkiem nieuwzględniania przy obliczaniu wysokości stawek dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli niektórych wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, 

włączenia do podstawy wyliczenia powyższych stawek wydatków na funkcjonowanie oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz braku aktualizowania tych stawek, 

było przekazanie dotacji w wysokościach niższych od należnych łącznie o 19,7 mln zł (13% kwoty 

ogółem dotacji przekazanych przez jednostki objęte kontrolą w okresie od 1 stycznia 2011 r. 

do 30 września 2013 r. – 156,3 mln zł).60

W trzech miastach w nieprawidłowej wysokości udzielano dotacji na dzieci niepełnosprawne, 

które uczęszczały do przedszkoli niepublicznych.
 W mieście Gorlice w latach 2011–2012 wysokość dotacji dla niepublicznego przedszkola specjalnego 

na dzieci niepełnosprawne została zaniżona łącznie o 76,0 tys. zł. W 2011 r. (od września do grudnia) została 
udzielona na pięciu zamiast na sześciu uczniów niepełnosprawnych, a w 2012 r. (od września do grudnia) 
na sześciu zamiast na dziesięciu uczniów niepełnosprawnych. Burmistrz Miasta, wyjaśniając przyczynę 
powstania ww. nieprawidłowości, wskazał m.in., że w latach 2011–2012 dotacja dla przedszkola specjalnego 
udzielana była na planowaną, a nie faktyczną liczbę uczniów uczęszczających do placówki w poszczególnych 
miesiącach. Przekazywano dotację do wysokości subwencji, jaką Miasto otrzymało w danym roku budżetowym, 
a nie do wysokości dotacji, jaka przysługiwała na jednego ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego 
do przedszkola. Było to niezgodne z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty.

59  Dzierżoniów, Gogolin, Gorlice, Grudziądz, Jelenia Góra, Jemielnica, Kalisz, Książ Wielkopolski, Nadarzyn, Nowy Sącz, Radom, 
Rokietnica, Solec Kujawski, Sopot, Świdnica, Tczew, Żnin.

60  Por. przypis 11.
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 W mieście Sopot wysokość udzielonych dotacji na uczniów niepełnosprawnych przedszkoli niepublicznych, w przeliczeniu 
na jednego ucznia, była wyższa ogółem o 21,2 tys. zł od kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto, mimo iż zgodnie z postanowieniami obowiązującej w analizowanym 
okresie uchwały Rady Miasta, dotacja na ucznia niepełnosprawnego przysługiwała w wysokości 100% kwoty 
przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.

 W mieście Tczew wysokość dotacji przekazanych dla niepublicznych przedszkoli na uczniów niepełnosprawnych 
(w 2012 r. – jeden, a w 2013 r. – dwóch), w przeliczeniu na jednego ucznia, była niższa łącznie o 0,3 tys. zł od kwoty 
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji 
ogólnej otrzymywanej przez Miasto, co było niezgodne z art. 90 ust. 2b ww. ustawy oraz postanowieniami uchwały 
Rady Miejskiej.

W czterech gminach61 stwierdzono przypadki przekazywania z opóźnieniem miesięcznych 

części dotacji dla przedszkoli niepublicznych, tj. po terminie wynikającym z uchwały rady gminy, 

bądź z art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty (do ostatniego dnia każdego miesiąca).
 W gminie Gogolin pięć części dotacji dla niepublicznego przedszkola przekazano w dniach: 22 listopada 2011 r. 

(15,8 tys. zł), 24 lutego (17,1 tys. zł), 30 lipca (17,0 tys. zł) i 7 września 2012 r. (17,0 tys. zł) oraz 25 lutego 2013 r. 
(19,2 tys. zł), pomimo że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania dotacji, środki te należało 
przekazywać do 20-go dnia każdego miesiąca62. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że powyższe opóźnienia związane 
były z urlopami pracowników oraz okresowym spiętrzeniem prac w Urzędzie.

3.2.1.2. Rozliczanie środków budżetowych przekazanych przedszkolom

  Przedszkola publiczne

Wójtowie otrzymywali od dyrektorów publicznych przedszkoli sprawozdania budżetowe Rb-28S 

z wykonania planu wydatków budżetowych w większości przypadków w terminach określonych 

w załączniku nr 44 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej63. Opóźnienia 

(do sześciu dni) wystąpiły w trzech gminach64, w których wójtowie podjęli działania dyscyplinujące 

wobec osób odpowiedzialnych.

Sprawozdania Rb-28S były sprawdzane pod względem formalno-rachunkowym przez pracowników 

urzędów, zgodnie z § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia.

W dziewięciu urzędach65 (43%) korzystano również z prawa do kontrolowania merytorycznej 

prawidłowości złożonych sprawozdań (§ 9 ust. 4 ww. rozporządzenia). W tym celu żądano 

od dyrektorów placówek przedstawienia wskazanych ksiąg rachunkowych przedszkoli 

bądź dokumentów (m.in. faktury, rachunki, wydruki zbiorcze list płac).

  Przedszkola niepubliczne

Rady wszystkich gmin ustaliły w uchwałach podjętych na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy 

o systemie oświaty tryb rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz tryb i zakres kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania. Stwierdzono jednak, że w obowiązującej do 31 grudnia 2012 r. 

uchwale Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania 

przez Gminę Solec Kujawski dotacji dla niepublicznych przedszkoli brak było trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości wykorzystywania tych dotacji. Powyższe skutkowało nieprzeprowadzaniem 

61  Dzierżoniów, Gogolin, Nadarzyn, Węgrów.

62  W jednym przypadku również po terminie wynikającym z art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty.

63  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103) 
– uchylone z dniem 24 stycznia 2014 r. przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 119).

64  Grudziądz, Gorlice, Świdnica.

65  W Gogolinie, Kaliszu, Książu Wielkopolskim, Opolu, Pruszczu Gdańskim, Rokietnicy, Solcu Kujawskim, Sopocie, Tczewie.
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przez Burmistrza kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych placówek 

oświatowych. Tryb i zakres ww. kontroli Rada Miejska ustaliła w uchwale, która weszła w życie 

z dniem 1 stycznia 2013 r.

Większość uchwał dotyczących trybu rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

wykorzystywania dotacji dla przedszkoli niepublicznych została przekazana RIO, natomiast ośmiu 

uchwał podjętych w sześciu gminach66 (29%) wójtowie nie przedłożyli ww. organowi, co opisano 

w pkt 3.2.1.1 niniejszej informacji o wynikach kontroli. [str. 22]

RIO nie zgłaszały zastrzeżeń do uchwał w zakresie trybu rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Uchwały rad gmin dotyczące trybów rozliczania i  kontroli wykorzystywania dotacji 

(z wyjątkiem uchwał Rady Miejskiej w Świdnicy) opublikowano w wojewódzkich dziennikach 

urzędowych. Prezydent Świdnicy nie przesłał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego dwóch uchwał w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli (pkt 3.2.1.1 niniejszej informacji o wynikach kontroli). [str. 23]

Ustalony w uchwałach tryb rozliczania dotacji, z wyjątkiem uchwał rad miast Sopotu i Świdnicy, 

uwzględniał zakres danych, które powinny być zawarte w rozliczeniu wykorzystania dotacji 

oraz termin i sposób jej rozliczenia. Rada Miasta Sopotu nie ustaliła w uchwale obowiązującej 

w latach 2011-2013 terminu rozliczenia dotacji, a Rada Miejska w Świdnicy – zakresu danych, 

które powinny być zawarte w rozliczeniu wykorzystania dotacji. Zakres tych danych został określony 

w zarządzeniu Prezydenta Świdnicy.
 Z wyjaśnień Naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Sopotu, który przygotował projekt uchwały Rady 

Miasta, wynikało, że chociaż uchwała nie uwzględniała terminu rozliczenia dotacji, to Wydział Oświaty informował 
poszczególne przedszkola, iż dotację należy rozliczać do 20. dnia każdego miesiąca, a placówki przekazywały 
dokumenty w wymaganym terminie.

 Według wyjaśnień Prezydenta Świdnicy powyższa nieprawidłowość wynikała z niedopatrzenia odpowiedzialnych 
pracowników Urzędu Miejskiego.

Ponadto ww. wyjaśnili, że na najbliższe sesje rad miast przygotowane zostaną projekty nowych uchwał w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

W dwóch urzędach stwierdzono nieprawidłowości w rozliczaniu dotacji dla przedszkoli 

niepublicznych.
 Pracownicy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu nie podejmowali działań w celu wyegzekwowania od organów 

prowadzących dwa przedszkola niepubliczne wskazania „pozostałych” wydatków w rozliczeniach dotacji za niektóre 
miesiące, co było wymagane uchwałą Rady Miejskiej. Ponadto nie wezwali jednego z otrzymujących dotacje do jej 
rozliczenia na obowiązującym wzorze formularza. Kierownik Referatu Planowania i Analiz Wydziału Edukacji Urzędu 
wyjaśniła m.in., że rozliczenie na nieaktualnym wzorze dotacji za jeden miesiąc wynikało z faktu, że był to pierwszy 
miesiąc obowiązywania nowej uchwały Rady Miejskiej67, która zmieniła formularze rozliczeń dotacji.

 W Urzędzie Miejskim w Tczewie w sposób niewłaściwy rozliczono dotacje udzielone dla trzech przedszkoli w 2011 r. 
i dla trzech w 2012 r. Ze złożonych przez osoby prowadzące ww. placówki rocznych rozliczeń wynikało, że wysokość 
otrzymanych i wykorzystanych dotacji była niższa łącznie – odpowiednio o: 2,1 tys. zł i 5,6 tys. zł od kwot faktycznie 
przekazanych z budżetu Miasta. Pomimo tego pracownicy Urzędu nie podjęli działań w celu doprowadzenia 
do zgodności kwot wynikających ze złożonych rozliczeń dotacji z kwotami przekazanymi z budżetu Miasta w danym 
roku. Z wyjaśnień inspektora ds. edukacji w Wydziale Edukacji Urzędu, odpowiedzialnego za weryfikację rocznych 
rozliczeń dotacji wynikało m.in., że przy weryfikacji tych rozliczeń brał pod uwagę kwotę dotacji należną na dany 
rok, a nie kwotę przekazaną dla przedszkola (uwzględniającą ewentualne rozliczenia dotacji z innych okresów).

66  Por. przypis 46.

67  Weszła w życie 28 marca 2012 r., tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego.



 

30

W A Ż N I E J S Z E  W Y N I K I  K O N T R O L I

3.2.1.3. System kontroli zarządczej

Wójtowie podejmowali działania mające zapewnić finansowanie przedszkoli publicznych 

i niepublicznych w sposób zgodny z prawem. W urzędach ustanowiono systemy kontroli zarządczej, 

które – mimo iż formalnie opisane – nie były w pełni skuteczne. Nie zapewniły bowiem prawidłowej 

realizacji wszystkich zadań objętych badaniami NIK, w szczególności związanych z udzielaniem 

z budżetów gmin dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

Za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej 

odpowiedzialni byli wójtowie (art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych).
 Według wyjaśnień Zastępcy Prezydenta Tczewa ds. społecznych przyczynami nieskuteczności kontroli zarządczej 

w skontrolowanych obszarach były zmiany organizacyjne w Wydziale Edukacji Urzędu, tj. pracownik bezpośrednio 
wykonujący zadania związane z udzielaniem, rozliczaniem i kontrolą dotacji dla przedszkoli niepublicznych pełnił 
jednocześnie obowiązki naczelnika Wydziału. Wobec tego powyższe zadania przekazano innemu pracownikowi 
Wydziału, który zaczął przygotowywać się (poprzez udział w szkoleniach) do ich realizacji.

 Z wyjaśnień Prezydenta Świdnicy wynikało m.in., iż z uwagi na konieczność zapobieżenia podobnym przypadkom 
w przyszłości, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości zostanie wprowadzona jako jeden z celów kontroli 
zarządczej i będzie podlegać monitorowaniu.

W gminach Jemielnica i Książ Wielkopolski nie prowadzono audytu wewnętrznego, 

bowiem ujęte w uchwałach budżetowych kwoty dochodów i przychodów lub wydatków 

i rozchodów nie przekroczyły wysokości 40 000 tys. zł (art. 274 ust. 3 ww. ustawy).

W 14 spośród 19 gmin, w których audyt wewnętrzny był prowadzony, nie obejmował 

finansowania przedszkoli. Przeprowadzone w pięciu gminach68 audyty, dotyczące finansowania 

przedszkoli, obejmowały przede wszystkim udzielanie, wykorzystanie i rozliczanie dotacji 

dla niepublicznych przedszkoli oraz prowadzenie gospodarki finansowej w przedszkolach 

publicznych.
 W Jeleniej Górze w 2011 r. przeprowadzony został audyt dotyczący prawidłowości ustalania, przekazywania 

i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych. W jego wyniku audytor wewnętrzny 
sformułował następujące rekomendacje, które zostały przyjęte i wdrożone do realizacji:
–  wzmocnienie kontroli formalnej wniosków o dotację z budżetu miasta oraz poinstruowanie ubiegających się 

o dotację o prawidłowym sposobie przygotowania wniosków;
–  wzmocnienie analizy formalnej informacji miesięcznych o rzeczywistej liczbie uczniów placówki niepublicznej, 

poinstruowanie dotowanych o prawidłowym sposobie i terminie składania informacji;
–  wzmocnienie analizy formalnej rozliczeń wykorzystania dotacji, poinstruowanie dotowanych o prawidłowym 

sposobie rozliczania otrzymanej dotacji i terminie składania rozliczenia;
–  rozważenie objęcia kontrolą prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu miasta większej liczby dotowanych 

podmiotów.

 W wyniku audytu wewnętrznego w jednym z niepublicznych przedszkoli (gmina Rokietnica) ustalono kwotę dotacji 
podlegającą zwrotowi (ogółem 40,6 tys. zł) z tytułu: niewykorzystanych środków dotacji (13,5 tys. zł), nienależnie 
pobranej dotacji na skutek zawyżenia liczby dzieci uczęszczających do przedszkola (3,6 tys. zł), wydatkowania 
środków dotacji niezgodnie z przeznaczeniem (23,5 tys. zł).

W większości gmin przeprowadzono w latach 2011-2013 zarówno kontrole przedszkoli 

publicznych (16 gmin)69, jak i niepublicznych (15 gmin)70. Nieprawidłowości stwierdzono 

w publicznych placówkach 11 gmin oraz w przedszkolach niepublicznych we wszystkich 

gminach.

68  Jelenia Góra, Kalisz, Opole, Rokietnica, Węgrów.

69  Dzierżoniów, Gogolin, Gorlice, Grudziądz, Jelenia Góra, Jemielnica, Kalisz, Książ Wielkopolski, Opole, Pruszcz Gdański, 
Radom, Rokietnica, Solec Kujawski, Sopot, Tczew, Świdnica.

70  Dzierżoniów, Gogolin, Gorlice, Grudziądz, Jelenia Góra, Jemielnica, Kalisz, Krzeszowice, Książ Wielkopolski, Nadarzyn, 
Nowy Sącz, Opole, Sopot, Tczew, Żnin.
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 W Nowym Sączu pracownicy Urzędu Miasta stwierdzili w kontrolach przedszkoli niepublicznych nieprawidłowości 
m.in. w zakresie podawania Prezydentowi Miasta niezgodnych ze stanem faktycznym danych o liczbie uczniów  
(w wyniku tego trzy przedszkola pobrały dotacje w kwocie wyższej od należnej łącznie o 10,3 tys. zł) oraz w zakresie 
nieprawidłowego wykorzystania środków dotacji w kwotach: 98,9 tys. zł – na zakup samochodu osobowego, radia 
samochodowego, zmywarki, pieca konwekcyjno-parowego, paliwa do samochodu osobowego niebędącego 
w ewidencji środków trwałych przedszkola, 0,4 tys. zł – na zastępstwo prawne w sprawie przeciwko Miastu Nowy 
Sącz o wypłatę dotacji, 5,0 tys. zł – m.in. na reklamę działalności. Wszystkie cztery przedszkola niepubliczne, którym 
zalecono zwrot dotacji nadmiernie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, zwróciły Miastu 
całość zażądanych kwot wraz z odsetkami.

 Pracownicy Urzędu Miejskiego w Pruszczu Gdańskim przeprowadzili w 2012 r. kontrolę w publicznym przedszkolu 
w zakresie gospodarki finansowej. W jej wyniku stwierdzono m.in. nieprawidłowości polegające na niezasadnym 
dokonywaniu przez główną księgową na swoją rzecz przelewów środków pieniężnych przedszkola. W związku 
z tym złożono wniosek do prokuratury oraz wydano zalecenia pokontrolne (przyjęte do realizacji), zobowiązujące 
dyrektora przedszkola m.in. do zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego sposobu prowadzenia 
kontroli zarządczej.

 W Radomiu pracownicy Urzędu Miejskiego przeprowadzili 21 kontroli przedszkoli publicznych, obejmujących swym 
zakresem gospodarkę finansową. W ich wyniku stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. wypłaty świadczeń 
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, naliczenia odpisu na ten fundusz, braku aktualizacji jego regulaminów, 
a ponadto niewłaściwej gospodarki drukami ścisłego zarachowania i nieprzestrzegania zasad gospodarki kasowej.  
W wyniku tego przekazano dyrektorom 17 przedszkoli zalecenia pokontrolne, które zostały zrealizowane.

Ponadto stwierdzono, że w gminie Jemielnica przeprowadzono w latach 2011-2013 tylko jedną 

kontrolę prawidłowości wykorzystania przez niepubliczne przedszkole dotacji udzielonej z budżetu 

gminy, podczas gdy uchwała Rady Gminy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania stanowiła, że organ dotujący przeprowadza 

co najmniej raz w roku w dotowanym przedszkolu okresową kontrolę prawidłowości wykorzystania 

udzielonej dotacji. Z wyjaśnień Kierownika Referatu Finansów i Podatków Urzędu wynikało 

m.in., iż nieprzeprowadzenie kontroli było konsekwencją przeoczenia postanowień ww. uchwały.

W gminie Nadarzyn nie przekazano dyrektorom pięciu przedszkoli niepublicznych wystąpień 

pokontrolnych po kontrolach przeprowadzonych w 2012 r., co było niezgodne z uchwałą Rady Gminy, 

która zobowiązywała kontrolujących do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego na podstawie 

protokołu kontroli, zawierającego wnioski i zalecenia. Wyjaśnienia Wójta, iż wnioski pokontrolne 

były zawarte w protokołach kontroli, nie znajdowały uzasadnienia, bowiem uchwała w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania nie 

przewidywała możliwości odstąpienia od opracowania wystąpień pokontrolnych.

Finansowanie przedszkoli publicznych i niepublicznych było przedmiotem badań RIO 

w miastach Jelenia Góra i Opole oraz w gminie Książ Wielkopolski71. Kontrole przeprowadzone 

w Jeleniej Górze i Książu Wielkopolskim nie wykazały nieprawidłowości, natomiast kontrola w Opolu 

w 2013 r. stwierdziła nieaktualizowanie wysokości stawek dotacji dla przedszkoli niepublicznych, 

mimo że w budżecie Miasta na 2012 r. uległa zmianie wysokość wydatków przedszkoli publicznych. 

Wniosek pokontrolny sformułowany w związku z tą nieprawidłowością został zrealizowany.

3.2.1.4. Zmiany w gminach w systemie wychowania przedszkolnego po 31 sierpnia 2013 r.

Gminy objęte kontrolą otrzymały w 2013 r., na podstawie art. 14d ust. 1 ustawy o systemie 

oświaty, dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego w kwocie ogółem 15,5 mln zł.

71  W ramach kontroli kompleksowej przeprowadzonej w  2012  r. Regionalna Izba Obrachunkowa w  Poznaniu badała 
prawidłowość sporządzenia sprawozdań budżetowych oraz terminowość przekazywania dotacji dla szkół i przedszkoli 
niepublicznych.
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Środki dotacji przeznaczono na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją 

zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz na dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

Wykres 4. 
Odsetek poszczególnych rodzajów wydatków bieżących związanych z  realizacją zadań w  zakresie wychowania 
przedszkolnego w  ogólnej kwocie wydatków sfinansowanych z  dotacji z  budżetu państwa przyznanych 
skontrolowanym gminom w 2013 r.

Źródło: ustalenia NIK.

Z uwagi na przepisy ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty skontrolowane gminy 

ograniczyły w roku szkolnym 2013/2014 wysokość opłat pobieranych od rodziców dzieci objętych 

wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach do 1 zł za godzinę korzystania 

z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty72.

Wysokość pobieranych do 31 sierpnia 2013 r. opłat za ww. usługi była zróżnicowana i wynosiła 

od 1,12 zł (w gminie Książ Wielkopolski) do 6,10 zł73 (w mieście Opole) za godzinę korzystania 

z wychowania przedszkolnego.
 W gminie Książ Wielkopolski łączna kwota dochodów z tytułu opłat pobranych przez publiczne Przedszkole 

w Książku Wielkopolskim w okresie od września 2013 r. do stycznia 2014 r. wyniosła 14,0 tys. zł (średnio miesięcznie 
2,8 tys. zł), przy dochodach w analogicznym okresie (wrzesień 2012 r. – styczeń 2013 r.) przed wejściem w życie 
ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty – 15,5 tys. zł (średnio miesięcznie 3,1 tys. zł).
Średnia miesięczna opłata rodziców od września 2012 r. do stycznia 2013 r. wynosiła 40 zł, a od września 2013 r. 
– 34 zł (o 15% mniej).

72  Por. przypis 15.

73  Rada Miasta Opola w uchwale nr IX/117/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia 
udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole ustaliła odpłatność za zajęcia wychowawczo- 
-dydaktyczne i opiekuńcze świadczone powyżej pięciu godzin dziennie. Zgodnie z ww. uchwałą do 31 sierpnia 2013 r. wysokość 
miesięcznej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego do 6 godzin dziennie wynosiła 128 zł, co przy założeniu 21 dni 
w miesiącu i bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
w wymiarze 5 godzin dziennie daje stawkę 6,10 zł za szóstą płatną godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego. 
Wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego do 7,5 godziny dziennie wynosiła 192 zł,  
do 9 godzin dziennie – 256 zł, co przy powyższych założeniach daje stawki godzinowe odpowiednio: 3,66 zł (192 zł / 21 dni / 2,5 godz.) 
i 3,05 zł (256 zł / 21 dni / 4 godz.). Przy pobycie dziecka w przedszkolu powyżej 9 godz. stawka wynosiła 1,92 zł za każdą 
kolejną rozpoczynającą się godzinę.
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 W mieście Opole kwota ogółem dochodów z tytułu opłat pobranych przez jedno z miejskich przedszkoli (Przedszkole 
Publiczne Integracyjne Nr 51 w Opolu) w okresie od września 2013 r. do stycznia 2014 r. wyniosła 53,1 tys. zł, tj. średnio 
miesięcznie 10,6 tys. zł, a w okresie od września 2012 r. do stycznia 2013 r. – 155,3 tys. zł, tj. średnio miesięcznie 31,1 tys. zł.
Średnia miesięczna opłata rodziców od września 2012 r. do stycznia 2013 r. wynosiła 185 zł, a od września 2013 r. 
– 64 zł (o 65% mniej).

 W mieście Sopot wysokość pobieranej do 31 sierpnia 2013 r. opłaty wynosiła 2,70 zł za pierwszą, drugą i trzecią 
godzinę ponad pięciogodzinny bezpłatny dzienny wymiar zajęć oraz 1,50 zł za każdą następną godzinę.
Kwota ogółem dochodów z tytułu opłat pobranych przez jedną z publicznych placówek (Przedszkole nr 5 w Sopocie) 
w okresie od września 2013 r. do stycznia 2014 r. wyniosła 33,5 tys. zł, tj. średnio miesięcznie 6,7 tys. zł, a w okresie 
od września 2012 r. do stycznia 2013 r. – 85,6 tys. zł, tj. średnio miesięcznie 17,1 tys. zł.
Średnia miesięczna opłata ponoszona przez rodziców od września 2012 r. do stycznia 2013 r. wynosiła 197 zł, 
a po zmianie przepisów – 74 zł (o 62% mniej).

 W mieście Tczew wysokość pobieranej do 31 sierpnia 2013 r. opłaty wynosiła 2,00 zł za godzinę korzystania z usług 
miejskiego Przedszkola Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie.
Kwota ogółem dochodów z tytułu opłat pobranych przez ww. placówkę w okresie od września 2013 r. do stycznia 
2014 r. wyniosła 54,7 tys. zł (średnio miesięcznie 10,9 tys. zł), a w okresie od września 2012 r. do stycznia 2013 r. 
– 139,0 tys. zł (średnio miesięcznie 27,8 tys. zł).
Średnia miesięczna opłata ponoszona przez rodziców od września 2012 r. do stycznia 2013 r. wynosiła 163 zł, 
a od września 2013 r. – 70 zł (o 57% mniej).

W związku z ograniczeniem wysokości ww. opłat gminy utraciły w okresie od 1 września 

do 31 grudnia 2013 r. dochody74 w łącznej wysokości 6,5 mln zł, co stanowiło 42% kwoty przyznanych 

dotacji ogółem (15,5 mln zł) z budżetu państwa. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu państwa 

w 2013 r. poszczególnym gminom, z wyjątkiem jednej, była wyższa od kwoty utraconych dochodów. 

Miasto Opole otrzymało dotację (1 601,8 tys. zł) niższą o 873,6 tys. zł, tj. o 55%, od kwoty utraconych 

dochodów (2 475,4 tys. zł).
 W mieście Jelenia Góra wysokość utraconych dochodów wyniosła 404,5 tys. zł, co stanowiło 36% kwoty dotacji 

z budżetu państwa na 2013 r. (1 110,3 tys. zł).

 W gminie Krzeszowice wysokość utraconych dochodów wyniosła 189,0 tys. zł, tj. 45% kwoty dotacji z budżetu 
państwa (420,2 tys. zł).

 W mieście Radom wysokość utraconych dochodów wyniosła 820,1 tys. zł, co stanowiło 27% kwoty dotacji z budżetu 
państwa (2 986,6 tys. zł).

Rady pięciu gmin75 (24%) dostosowały do dnia zakończenia czynności kontrolnych w urzędach 

wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przedszkolach do 1 zł 

za godzinę zajęć. Rady pozostałych gmin nie podjęły uchwał w powyższej sprawie. Termin ich podjęcia 

– w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty – upływa 31 sierpnia 2014 r.

Ponadto trzy rady gmin (Rokietnica, Sopot i Świdnica) skorzystały z prawa określenia w powyższych 

uchwałach warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za ww. usługi.
 W uchwale z 6 września 2013 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne 

prowadzone przez miasto Sopot określono, że rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej mogą 
ubiegać się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie (dalej: „MOPS”) o dotację do opłaty za korzystanie z usług 
przedszkola, w zakresie przekraczającym pięć godzin dziennie. Ponadto wysokość opłaty wynoszącej 1 zł za każdą 
godzinę zajęć w czasie przekraczającym pięć godzin dziennie może być obniżona do 50% w przypadku korzystania 
z usług przedszkola przez drugie dziecko z jednej rodziny, natomiast przez trzecie i następne do 25%, pod warunkiem, 
że rodzice (opiekunowie prawni) wykażą dochód mniejszy niż kryterium dochodowe na osobę w rodzinie w rozumieniu 
art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej76. W 2013 r. złożono do MOPS 30 wniosków o dopłatę 
za korzystanie z usług przedszkoli. Pomoc finansową otrzymali rodzice 30 uczniów, a łączna kwota dofinansowania 
wyniosła 40,1 tys. zł. Ponadto ośmiu rodzicom dzieci obniżono o 50% opłatę z tytułu korzystania z usług przedszkola 
przez drugie dziecko z jednej rodziny (ogółem o 1,3 tys. zł). Nie było przypadku obniżenia w tym okresie powyższej opłaty 
do 25% jej podstawowej wysokości.

74  Por. przypis 10.

75  Jelenia Góra, Radom, Rokietnica, Sopot, Świdnica.

76  Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.
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W pięciu gminach77 rozpoczęto w roku szkolnym 2013/2014 prowadzenie zajęć dodatkowych 

finansowanych z budżetów gmin (m.in. w ramach środków dotacji z budżetu państwa), które wcześniej 

nie były organizowane w publicznych przedszkolach.
 W przedszkolach miasta Kalisz dotyczyło to zajęć z tańca HIP-HOP i karate oraz zespołów wokalnego i ludowego.

 W gminie Solec Kujawski po 1 września 2013 r. organizowano zajęcia z rytmiki i lepienia w glinie.

 W mieście Tczew w roku szkolnym 2013/2014 zorganizowano nowe zajęcia z tańca.

W 17 gminach78 część lub wszystkie zajęcia dodatkowe, finansowane przed 1 września 2013 r. 

przez rodziców dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, były opłacane w roku szkolnym 

2013/2014 środkami z budżetów gmin.
 W gminach Gogolin i Książ Wielkopolski opłacana przed 1 września 2013 r. przez rodziców dzieci organizacja 

zajęć z języka angielskiego była po tym dniu finansowana w całości przez ww. gminy.

 W mieście Grudziądz dotyczyło to zajęć z języka angielskiego, religii i logopedii.

 W gminie Nadarzyn dotyczyło to zajęć z języka angielskiego i zajęć umuzykalniających.

W gminie Krzeszowice oraz miastach Nowy Sącz i Opole po 1 września 2013 r. organizowano 

zajęcia edukacyjne finansowane z innych środków, niż środki budżetowe jednostek samorządu 

terytorialnego. Były to zajęcia finansowane przez rodziców lub radę rodziców (język angielski, 

rytmika, zajęcia taneczne, gimnastyka korekcyjna) albo sponsora (rytmika).

W 10 gminach79 (48%) wdrożenie zmian w zakresie wychowania przedszkolnego, związanych 

z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, napotkało na trudności i problemy, 

które – według wójtów – dotyczyły przede wszystkim:

 − organizacji od 1 września 2013 r. zajęć dodatkowych w publicznych przedszkolach 

(m.in. konieczność rezygnacji z niektórych zajęć, co ograniczyło ofertę edukacyjną przedszkoli 

publicznych i spotkało się ze sprzeciwem rodziców dzieci, niechęć wykwalifikowanych 

nauczycieli, którzy wcześniej uczyli dzieci poprzez firmy, do podjęcia pracy w przedszkolach 

za wynagrodzeniem, jakie otrzymują nauczyciele objęci Kartą Nauczyciela);

 − interpretacji nowych przepisów (w zakresie zasad finansowania zajęć dodatkowych, wykorzystania 

i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego);

 − wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty w trakcie roku budżetowego, 

co spowodowało konieczność dokonania zmian w budżecie.

Najwyższa Izba Kontroli dodatkowo zasięgnęła u wójtów 146 gmin z 16 województw informacji 

dotyczących skutków wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty dla tych gmin.

Z przekazanych informacji wynikało, że łączna wysokość dotacji z budżetu państwa przyznanych 

im na 2013 r. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosła 27,8 mln zł. 

Środki te wykorzystano głównie na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 

przedszkoli publicznych, w tym 1,2 mln zł na prowadzenie zajęć dodatkowych (ogółem 21,0 mln zł, 

tj. 75%), dotacje dla placówek, w tym przedszkoli publicznych i niepublicznych, w których realizowane 

było wychowanie przedszkolne (2,2 mln zł, tj. 8%), zakup materiałów i wyposażenia, w tym pomocy 

dydaktycznych (1,9 mln zł, tj. 7%), zakup energii elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody 

(0,9 mln zł, tj. 3%), zakup usług remontowych i pozostałych (0,8 mln zł, tj. 3%) i inne (1,0 mln zł, tj. 4%).

77  Gorlice, Kalisz, Opole, Solec Kujawski, Tczew.

78  Dzierżoniów, Gogolin, Gorlice, Grudziądz, Jelenia Góra, Kalisz, Krzeszowice, Książ Wielkopolski, Nadarzyn, Nowy Sącz, 
Opole, Pruszcz Gdański, Radom, Rokietnica, Sopot, Tczew, Żnin.

79  Dzierżoniów, Gogolin, Grudziądz, Kalisz, Krzeszowice, Książ Wielkopolski, Nowy Sącz, Solec Kujawski, Sopot, Świdnica.



W A Ż N I E J S Z E  W Y N I K I  K O N T R O L I

35

Wysokość dotacji przyznanych sześciu gminom na 2013 r. (tj. 0,4 mln zł) nie rekompensowała 

utraconych przez nie w okresie od 1 września do 31 grudnia dochodów80 w związku z ustawowym 

ograniczeniem wysokości opłat ponoszonych przez rodziców dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym (2,0 mln zł). W pozostałych 140 gminach (96%) kwoty dotacji (ogółem 27,4 mln zł) 

były wyższe od kwot utraconych dochodów (łącznie o 5,2 mln zł).

W przedszkolach publicznych prowadzonych przez 23 gminy (16%) organizowano w roku 

szkolnym 2013/2014 zajęcia dodatkowe finansowane lub współfinansowane z innych środków, 

niż środki budżetowe gminy (przez rodziców, radę rodziców, inny podmiot). Wśród tych zajęć 

dominowały: język angielski (20 gmin), rytmika, muzyka lub taniec (16 gmin), logopedia (8 gmin) 

i gimnastyka korekcyjna (6 gmin).

W roku szkolnym 2013/2014 w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty w przedszkolach 

publicznych:

 − dziewięciu gmin (6%) ograniczono organizację (np. zmniejszono tygodniowy wymiar) zajęć 

dodatkowych, przede wszystkim z: rytmiki, muzyki lub tańca (pięć gmin), języka angielskiego 

(trzy gminy) i gimnastyki korekcyjnej (dwie gminy);

 − 39 gmin (27%) zrezygnowano z organizacji co najmniej jednego rodzaju zajęć dodatkowych, 

w szczególności: rytmiki, muzyki lub tańca (31 gmin), języka angielskiego (17 gmin) i gimnastyki 

korekcyjnej (11 gmin).

Z informacji wójtów wynikało również, iż:

 − w 33 gminach (23%) wystąpiły trudności w interpretacji przepisów ustawy o zmianie ustawy 

o systemie oświaty, które dotyczyły przede wszystkim wykorzystania i rozliczania dotacji celowej 

z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;

 − w 40 gminach (27%) były problemy z organizacją od 1 września 2013 r. zajęć dodatkowych 

w publicznych przedszkolach, związane m.in. z: zatrudnieniem nauczycieli do zajęć dodatkowych 

(niewielka liczba godzin tych zajęć, wymagane kwalifikacje), brakiem środków budżetowych 

na zajęcia wcześniej finansowane przez rodziców dzieci, niezadowoleniem rodziców wynikającym 

z przeniesienia zajęć dodatkowych na czas po godzinach pracy przedszkola;

 − w 29 gminach (20%) trudności spowodowane były uchwaleniem i wejściem w życie powyższej 

ustawy w trakcie roku budżetowego, tj. po zatwierdzeniu arkuszy organizacji przedszkoli 

publicznych na rok szkolny 2013/2014.

Ponadto, zdaniem wójtów 95 gmin (65%), zagwarantowana ustawą o zmianie ustawy 

o systemie oświaty wysokość dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego nie zabezpiecza niezbędnych wydatków ich gmin na zwiększenie 

liczby miejsc wychowania przedszkolnego, w perspektywie obowiązku zapewnienia miejsca 

realizacji wychowania przedszkolnego każdemu dziecku czteroletniemu (od 1 września 2015 r.) 

i trzyletniemu (od 1 września 2017 r.), a także poprawę warunków wychowania przedszkolnego 

i organizację zajęć dodatkowych.

Wójtowie gmin stwierdzili, że nie dysponują wystarczającą bazą lokalową, aby zapewnić odpowiednią 

ilość miejsc w przedszkolach (konieczność rozbudowy istniejących lub budowy nowych przedszkoli) 

oraz odpowiednim wyposażeniem (zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia, w tym mebli, 

dostosowanych do potrzeb dzieci trzy- i czteroletnich). Ponadto koszty utrzymania dziecka 

w przedszkolu znacznie przewyższają przyznaną kwotę roczną dotacji na każde dziecko.

80  Por. przypis 10.
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Wykres 5. 
Odsetek poszczególnych rodzajów wydatków 
budżetowych związanych z realizacją zadań oświatowych 
w przedszkolach publicznych

Wykres 6. 
Odsetek poszczególnych rodzajów wydatków 
sfinansowanych z dotacji z budżetów gmin, związanych 
z realizacją zadań oświatowych w przedszkolach 
niepublicznych

Źródło: ustalenia NIK.

3.2.2. Przedszkola publiczne oraz przedszkola niepubliczne i organy je prowadzące

3.2.2.1. Wykorzystanie środków budżetowych

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2013 r. objęte kontrolą przedszkola publiczne 

zrealizowały wydatki w łącznej wysokości 90,8 mln zł, w tym majątkowe – 0,5 mln zł, a przedszkola 

niepubliczne wykorzystały środki w łącznej wysokości 23,3 mln zł. Największe kwoty wydatków 

w przedszkolach publicznych i niepublicznych dotyczyły: wynagrodzeń pracowników i pochodnych 

od wynagrodzeń, odpowiednio – 72,9 mln zł i 17,5 mln zł, dostaw energii, gazu i wody – 3,1 mln zł 

i 1,1 mln zł, zakupów materiałowych – 1,7 mln zł i 1,6 mln zł, zakupów usług remontowych – 1,0 mln 

zł i 0,8 mln zł, zakupów usług pozostałych – 1,8 mln zł i 1,6 mln zł oraz pozostałych wydatków 

– 9,8 mln zł i 0,7 mln zł.

  Przedszkola publiczne

Zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach rad gmin i zarządzeniach wójtów oszacowywano 

wielkość niezbędnych środków finansowych na funkcjonowanie przedszkoli w kolejnych 

badanych latach budżetowych, tj. na podstawie m.in. przewidywanego wykonania wydatków 

bieżących w latach poprzednich, analizy zatrudnienia i wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych 

pracowników, zakresu rzeczowego koniecznych remontów i inwestycji z uwzględnieniem 

wskaźników i innych założeń do projektów budżetów, określonych przez wójtów w powyższych 

zarządzeniach.

Informacje o planowanych kwotach wydatków na poszczególne lata (2011, 2012 i 2013) 

były terminowo przekazywane do urzędów, z wyjątkiem informacji z Miejskiego Przedszkola Nr 2 

w Jeleniej Górze, które w każdym roku były przekazywane po terminie (9, 6 i 31 dni) określonym 

w zarządzeniach Prezydenta Jeleniej Góry.

Jedenaście przedszkoli (52%) gromadziło dochody na wydzielonym rachunku, o którym 

mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Były to głównie dochody z tytułu opłat 

za wyżywienie dzieci i za świadczenia udzielane w zakresie przekraczającym realizację podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz odsetek od środków zgromadzonych na tym 

rachunku, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem 

przedszkola. Źródła dochodów gromadzonych na ww. rachunkach oraz ich przeznaczenie określały 

uchwały rady gminy.
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1% 
na wydatki  
majątkowe

11% 
na pozostałe 

wydatki bieżące

3% 
na usługi 

remontowe  
i pozostałe

2% 
na materiały,  
wyposażenie,  

w tym pomoce 
dydaktyczne

3% 
na energię 

(elektryczną,  
cieplną, gaz,  

wodę)

75% 
na wynagrodzenia 

nauczycieli  
i innych  

pracowników  
(wraz z pochodnymi)

3% 
na pozostałe 

wydatki bieżące

10% 
na usługi 

remontowe  
i pozostałe

7% 
na materiały,  
wyposażenie, 

w tym pomoce 
dydaktyczne

5% 
na energię 

(elektryczną,  
cieplną, gaz,  

wodę)



W A Ż N I E J S Z E  W Y N I K I  K O N T R O L I

37

Dziesięć przedszkoli81 (48%) nie gromadziło dochodów na rachunku wydzielonym, gdyż rada gminy 

nie podjęła stosownej uchwały w tej sprawie.

Według większości dyrektorów przedszkoli (90%) wysokość środków budżetowych, 

jakimi dysponowało przedszkole, zapewniała prawidłową realizację zadań oświatowych.
 Dyrektor Przedszkola Publicznego Integracyjnego Nr 51 w Opolu oświadczyła, że środki, jakimi 

dysponowało Przedszkole, były wystarczające do realizacji zadań statutowych placówki w zakresie kształcenia, 
wychowania i opieki do 31 sierpnia 2013 r., we wrześniu 2013 r. brakowało środków na realizowanie zajęć 
dodatkowych.

 Według wyjaśnień Dyrektora Przedszkola Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie wysokość środków 
budżetowych w latach 2011–2013 nie zapewniła środków na zakup do pracy z dziećmi i dla dzieci: materiałów 
plastyczno-technicznych, zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia kącików zainteresowań. Zakupy 
te finansowane były ze składek rady rodziców.

Wszystkie objęte badaniem wydatki (2 718,2 tys. zł) ponoszono na działalność statutową 

przedszkoli, głównie na zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych. Stwierdzono jednak, 

że nie we wszystkich przypadkach wydatki te zostały poniesione w wysokościach ustalonych 

w planach finansowych przedszkoli na dany rok budżetowy. W dwóch przedszkolach82 wydatki 

(łącznie 16) zostały poniesione w wysokościach przekraczających od 1,3 tys. zł do 20,7 tys. zł 

kwoty ustalone w planach finansowych tych przedszkoli na dany rok, co było niezgodne z art. 44 

ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych83. W obu przypadkach świadomie przekroczono 

plany finansowe w określonych paragrafach – przedszkola posiadały środki w pozostałych 

paragrafach, więc chcąc zrealizować budżet przedszkola zaplanowany na cały rok, decyzję 

o zmianach planów finansowych pozostawiano na koniec okresu.
 Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 w Dzierżoniowie, w którym 13 wydatków przekroczyło kwoty 

ustalone w planach finansowych, wyjaśniła, że powyższe wynikało po części z tego, że nie posiadała upoważnień 
do dokonywania zmian w planie finansowym pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków: 
na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, remontowych oraz majątkowych (konieczne było skierowanie 
wniosku do Burmistrza Dzierżoniowa, a w praktyce Wydział Finansowy Urzędu Miasta wprowadzał zmiany 
raz na kwartał, przez co przesunięcia w planie dokonywano kwartalnie), a w pozostałych przypadkach – z uwagi 
na nawał pracy – dokonywała przesunięć w ramach posiadanych upoważnień w planie finansowym w pierwszej 
możliwej chwili.

We wszystkich 21 przedszkolach wydatki zrealizowano w wysokościach, a w 15 również 

w terminach, wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W sześciu przedszkolach84 

41 wydatków (w łącznej wysokości 261,6 tys. zł) zrealizowano po terminach wynikających z wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań, co było niezgodne z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 

Opóźnienia wynoszące od jednego do 36 dni spowodowane były głównie przeoczeniem terminu 

płatności oraz chwilowym brakiem środków na rachunku. Opóźnienia z tytułu nieterminowego 

uregulowania zobowiązań nie powodowały zapłaty odsetek przez te przedszkola.

81  Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie, Miejskie Przedszkole Nr 1 w Gorlicach, Przedszkole Miejskie „Strzemięcin” 
w  Grudziądzu, Publiczne Przedszkole w  Jemielnicy, Przedszkole w  Książu Wielkopolskim, Przedszkole Publiczne 
w Nadarzynie, Miejskie Przedszkole Nr 20 w Nowym Sączu, Przedszkole „Bajeczka” w Rokietnicy, Przedszkole Nr 1 
w Węgrowie, Przedszkole Miejskie Nr 2 w Żninie.

82  Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie i Przedszkole Nr 8 
z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie.

83  Dokonanie wydatku ze środków publicznych z przekroczeniem zakresu upoważnienia określonego w planie Vnansowym 
stanowi naruszenie dyscypliny Vnansów publicznych, o którym mowa w art. 11 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny Vnansów publicznych.

84  Miejskie Przedszkole Nr 2 w Jeleniej Górze, Przedszkole w Książu Wielkopolskim, Przedszkole Publiczne w Nadarzynie, 
Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim, Przedszkole „Bajeczka” w Rokietnicy, Przedszkole 
Miejskie Nr 2 w Żninie.
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 W Przedszkolu Publicznym w Nadarzynie poniesiono 24 wydatki po terminach wynikających z wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań i nie płacono z tego tytułu odsetek, kontrola wykazała jednak, że w latach 2011–2012 
przedszkole zapłaciło odsetki za nieterminowe uregulowanie należności wobec urzędu skarbowego,  
ZUS oraz dostawcy gazu (łącznie 1,1 tys. zł). Z wyjaśnień głównej księgowej wynikało, że spowodowane 
to było opóźnieniami w przekazywaniu dotacji z organu prowadzącego. Zapotrzebowania na środki finansowe 
przekazywane były ustnie, natomiast od czerwca 2013 – pisemnie.

W 11 przedszkolach85 wystąpiły nieprawidłowości związane z błędnym klasyfikowaniem 

niektórych wydatków budżetowych (łącznie 41 – na kwotę 278,6 tys. zł), niezgodnym z przepisami 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i  rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych86. Najczęściej wskazywaną przyczyną zaistnienia powyższych nieprawidłowości była 

błędna interpretacja przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej.
 W Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Świdnicy wydatek w kwocie 132,9 tys. zł na realizację zadania inwestycyjnego 

(wykonanie systemu wczesnego ostrzegania pożarowego i systemu oświetlenia na drogach ewakuacyjnych) ujęto 
w ewidencji księgowej w § 4270 – Zakup usług remontowych, zamiast w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych. Według wyjaśnień Dyrektora Przedszkola, błędna klasyfikacja wydatków była konsekwencją 
nieprawidłowego zaklasyfikowania inwestycji w planie finansowym, gdyż we wniosku do projektu budżetu 
Przedszkola na 2011 r. przekazanym do Urzędu Miejskiego w Świdnicy wnioskowano o środki na wykonanie 
zadania inwestycyjnego, natomiast w zatwierdzonym planie finansowym, podjętym uchwałą budżetową, zadanie 
to ujęto w wydatkach bieżących § 4270, stąd też wydatki te ewidencjonowano zgodnie z planem finansowym.

 W Przedszkolu Nr 5 w Sopocie wydatki w kwotach: 5,0 tys. zł (zakup dwóch szaf magazynowych) i 3,5 tys. zł 
(zakup notebooka) ujęto w ewidencji księgowej w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, 
zamiast w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Spowodowane to było, według wyjaśnień Dyrektora 
Przedszkola, przeoczeniem.

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2013 r. przedszkola udzieliły na podstawie Prawa 

zamówień publicznych ogółem 12 zamówień o łącznej wartości 1 515,2 tys. zł netto, z tego: siedem 

w trybie przetargu nieograniczonego (652,9 tys. zł) i pięć w trybie zapytania o cenę (862,3 tys. zł).

Postępowania przetargowe przeprowadzono zgodnie z wymogami ww. ustawy. W przypadku 

postępowań w trybie zapytania o cenę istniały przesłanki uzasadniające zastosowanie tego trybu 

(art. 70). Stwierdzone nieprawidłowości w dwóch postępowaniach87 nie miały wpływu na ich wyniki.

  Przedszkola niepubliczne

Wysokość środków budżetowych, jakimi dysponowały przedszkola, nie zapewniały, zdaniem 

52% dyrektorów przedszkoli i kierowników organów prowadzących, pełnej realizacji zadań 

oświatowych. Kwoty tych dotacji wystarczały jedynie na pokrycie wynagrodzeń pracowników 

i części kosztów bieżących funkcjonowania przedszkoli, zaś pozostałe koszty, zakupy środków 

dydaktycznych, wyposażenie przedszkoli i drobne remonty pokrywane były z czesnego.
 Zgodnie z oświadczeniem Wiceprezesa Zarządu Niepubliczne Przedszkole „Kubuś i Przyjaciele” ATM 

Business Group spółka z o.o. w Grudziądzu, środki publiczne przekazywane przez miasto w latach 2011–2013 
były niewystarczające, aby zapewnić wysoki poziom realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki. 
Bez opłat wnoszonych przez rodziców placówka nie mogłaby m.in. realizować szerokiej oferty dodatkowych 
zajęć (język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna), a ponadto podnosić kwalifikacji kadry pedagogicznej 
(kursy, szkolenia, studia podyplomowe).

85  Miejskie Przedszkole Nr 2 w Jeleniej Górze, Przedszkole w Książu Wielkopolskim, Przedszkole Publiczne w Nadarzynie, 
Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim, Przedszkole „Bajeczka” w Rokietnicy, Przedszkole 
Miejskie Nr 2 w Żninie.

86  Dz.U. Nr 38, poz. 207 ze zm.

87  W Przedszkolu Miejskim „Strzemięcin” w Grudziądzu.
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 Dyrektor Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach oświadczyła, że wysokość środków 
publicznych zapewniała częściowe pokrycie wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką,  
tj. 66% w 2011 r., 70% w 2012 r. i 75% w 2013 r. (za dziewięć miesięcy) oraz, że dotacja przypadająca na jedno 
dziecko była corocznie obniżana. Pozostałe wydatki sfinansowano z odpłatności rodziców.

Informacje o planowanej liczbie uczniów w przedszkolach na 2011, 2012 i 2013 rok przedkładane 

były przez osoby prowadzące przedszkola we wnioskach o udzielenie dotacji, składanych wójtom 

w terminie określonym w art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty.

Liczba uczniów uczęszczających do 16 przedszkoli w latach 2011–2013 (w wybranych 

do kontroli miesiącach) była zgodna z liczbą uczniów wykazaną w miesięcznych informacjach 

przekazanych wójtom, stosownie do postanowień uchwał rad gmin w sprawie trybu udzielania 

i rozliczania dotacji.

W czterech przedszkolach niepublicznych i jednym organie prowadzącym88 w 51 informacjach 

(z 218 objętych badaniem) ogółem zaniżono o 425 i zawyżono o 4 liczbę dzieci uczęszczających 

do tych placówek. Było to niezgodne z postanowieniami uchwał rad gmin stanowiącymi,  

iż w informacjach należy podać faktyczną (rzeczywistą) liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola. 

W efekcie wysokość otrzymanych dotacji była niższa łącznie o 163,5 tys. zł oraz wyższa o 1,6 tys. zł 

od faktycznie przysługujących.

Ponadto, w Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach liczba 

uczniów uczęszczających była wprawdzie zgodna z liczbą uczniów wykazaną w złożonych 

informacjach za luty i marzec 2012 r., ale obejmowała dziecko, które nie ukończyło 2,5 roku, 

co było niezgodnie z art. 14 ust. 1b ustawy o systemie oświaty (w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 

2,5 roku). Skutkiem powyższego było nienależne pobranie dotacji przez Przedszkole w łącznej 

kwocie 0,8 tys. zł. Poprzednia Dyrektor Przedszkola wyjaśniła, że nieświadomie przeoczyła ten fakt.
 Przedszkole Niepubliczne – Akademia Happy Kids Spółka z o.o. w Jeleniej Górze w latach 2011–2013, 

w złożonych 36 informacjach o liczbie uczniów, nie wykazywało dzieci uczęszczających do Przedszkola w wieku 
od 2,5 do 3 roku życia (łącznie 393 dzieci), co było niezgodne z uchwałą rady miasta, według której należało 
składać informacje o fatycznej liczbie uczniów. Powyższe skutkowało zaniżeniem dotacji dla Przedszkola w ww. 
okresie o 152,3 tys. zł. Dyrektor wyjaśniła, że od początku działalności (01.09.2010 r.) nie wliczała do informacji 
miesięcznej, tym samym do dotacji, dzieci w wieku od 2,5 do 3 roku życia, ponieważ takie zalecenia (w formie 
ustnej) otrzymała z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jelenia Góra. Ponadto w czterech informacjach wykazano 
dziecko, które od września do grudnia 2013 r. było urlopowane, co było niezgodne z ww. uchwałą, według której 
do liczby uczniów nie wlicza się dzieci urlopowanych, skutkiem czego zawyżono dotację dla Przedszkola o 1,6 tys. zł. 
Dyrektor wyjaśniła m.in., że przeoczono fakt, że nie powinno się wliczać tego dziecka do miesięcznej informacji 
przekazywanej do Urzędu Miasta.

 Katolickie Przedszkole Św. Antoniego w Węgrowie w złożonych trzech informacjach o liczbie uczniów 
nie wykazało łącznie czworga dzieci uczęszczających do Przedszkola, co było niezgodne z uchwałą rady 
gminy zobowiązującą do podawania faktycznej liczby uczniów. Powyższe skutkowało zaniżeniem dotacji 
dla Przedszkola o 2,0 tys. zł. Dyrektor wyjaśnił, że niektórzy rodzice zapisywali dziecko na próbę (w celu 
adaptacji do Przedszkola) i w związku z tym, że nie było wiadomo, czy dziecko będzie uczęszczać do Przedszkola,  
nie zgłaszano go do urzędu.

88  W Stowarzyszeniu na Rzecz Szkoły w Chrząstowie oraz Dóbr Wsi Chrząstowo, Łężek i Okolic (prowadzącym Przedszkole 
Niepubliczne w Chrząstowie), Przedszkolu Niepublicznym – Akademia Happy Kids Spółka z o.o. w Jeleniej Górze, Przedszkolu 
Integracyjnym Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu, Przedszkolu Niepublicznym im. bł. Matki Teresy 
Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Opolu i Katolickim Przedszkolu Św. Antoniego w Węgrowie.
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Informacje o liczbie uczniów uczęszczających do przedszkola, z wyjątkiem 11, przekazywane 

były do urzędów terminowo. Przekroczenie terminów (od jednego do 14 dni) określonych 

w uchwałach rad gmin stwierdzono w czterech przedszkolach i dwóch organach prowadzących89. 

Spowodowane to było głównie przeoczeniem bądź natłokiem spraw w tym czasie.
 W Przedszkolu Niepublicznym im. bł. Matki Teresy Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame 

w Opolu informację o liczbie uczniów za styczeń 2013 r. złożono 14 dni po terminie na skutek, jak wyjaśniła 
główna księgowa, problemów związanych z wprowadzeniem nowego elektronicznego systemu rozliczania 
dotacji dla szkół i przedszkoli. 

Wydatki większości przedszkoli (14), sfinansowane ze środków dotacji z budżetu gminy, zostały 

poniesione zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty90, tj. na pokrycie wydatków bieżących 

na dofinasowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym 

profilaktyki społecznej. Dotyczyły one głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli 

i innych pracowników, zakupu książek i pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia.

W pozostałych siedmiu przedszkolach (lub organach je prowadzących)91 dokonane wydatki 

ze środków dotacji na łączną kwotę 121,4 tys. zł (2% objętych badaniem) zostały poniesione 

niezgodnie z przeznaczeniem92. Dotyczyło to wydatków m.in. na cele związane z reklamą 

przedszkola, na zakup ekspresu ciśnieniowego do kawy, a także wydatków majątkowych. W dwóch 

podmiotach prowadzących przedszkola, z dotacji otrzymanej na ich prowadzenie, pokrywano 

również wydatki, które związane były z utrzymaniem szkół przez nich prowadzonych.
 W „Przedszkolu w Ogrodzie” w Kamionku ze środków dotacji otrzymanej z budżetu gminy w latach 2011–2013

(do 30 września) sfinansowano usługi księgowe świadczone na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi 
Kamionek (prowadzącego ww. Przedszkole) w łącznej kwocie 33,2 tys. zł oraz zakupiono materiały szkoleniowe 
dotyczące kontroli zarządczej (0,1 tys. zł), co było niezgodne z określonymi w art. 90 ust. 3d ww. ustawy celami, 
na które została udzielona dotacja. Dyrektor Przedszkola wyjaśnił, że materiały te zakupiono w związku z błędną 
informacją dotyczącą obowiązku wprowadzenia w Przedszkolu kontroli zarządczej, a także braku świadomości, 
że wydatek ten nie może zostać sfinansowany z dotacji. Odnośnie pokrywania z dotacji kosztów obsługi księgowej 
świadczonej dla Stowarzyszenia wyjaśnił, że skoro prowadzenie Przedszkola jest główną jego działalnością, 
uznano, że prowadzenie księgowości Stowarzyszenia jest tożsame z prowadzeniem księgowości Przedszkola.

 W Fundacji Kultury Informatycznej w Nadarzynie (prowadzącej Przedszkole Niepubliczne „Jupik” w Nadarzynie) 
oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Radomiu (prowadzącym Przedszkole 
Niepubliczne „Kraina Radości” w Radomiu) ze środków dotacji sfinansowano realizację innych zadań niż wymienione 
w art. 90 ust. 3d ww. ustawy, tj. wydatki związane z reklamą (m.in. druk materiałów reklamowych, koszty zlecenia 
roznoszenia ulotek, wynajem powierzchni reklamowej), a także – w przypadku Stowarzyszenia – koszty opinii prawnej 
w zakresie obowiązku zastosowania Prawa zamówień publicznych przez Stowarzyszenie, czy też udziału w konferencji 
w zakresie zmian w dotacji oraz dokumentowania pracy placówki, w wysokości odpowiednio: 10,6 tys. zł i 8,7 tys. zł.
Prezes Zarządu Fundacji stała na stanowisku, że reklama jest integralnie związana z działalnością przedszkola 
niepublicznego i jest warunkiem koniecznym udanego naboru, a w konsekwencji możliwości prowadzenia 
kształcenia, wychowania i opieki.

89  W Przedszkolu Niepublicznym – Akademia Happy Kids Spółka z o.o. w Jeleniej Górze, Fundacji Kultury Informatycznej 
w Nadarzynie (prowadzącej Przedszkole Niepubliczne „Jupik” w Nadarzynie), Przedszkolu Niepublicznym im. bł. Matki 
Teresy Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Opolu, Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Razem” w Radomiu (prowadzącym Przedszkole Niepubliczne „Kraina Radości” w Radomiu), Społecznym Przedszkolu 
„Akademia Przedszkolaka” – Fundacja „Naszej Szkole” w Świdnicy i Katolickim Przedszkolu Św. Antoniego w Węgrowie.

90  W brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.

91  W Stowarzyszeniu na Rzecz Szkoły w Chrząstowie oraz Dóbr Wsi Chrząstowo, Łężek i Okolic (prowadzącym Przedszkole 
Niepubliczne w Chrząstowie), Chrześcijańskiej Fundacji Edukacji Montessori „CHCEMY” w Gdyni (prowadzącej Chrześcijańskie 
Przedszkole Montessori w Sopocie), Przedszkolu Integracyjnym Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej 
w Kaliszu, „Przedszkolu w Ogrodzie” w Kamionku, Fundacji Kultury Informatycznej w Nadarzynie (prowadzącej Przedszkole 
Niepubliczne „Jupik” w Nadarzynie), Katolickim Przedszkolu Niepublicznym w Nowym Sączu, Stowarzyszeniu Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Radomiu (prowadzącym Przedszkole Niepubliczne „Kraina Radości” w Radomiu).

92  Por. przypis 13.
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Prezes Zarządu Stowarzyszenia wyjaśniła, że wszystkie wydatki sfinansowane z dotacji zaliczano do wydatków 
bieżących Przedszkola, jako wydatki pośrednio lub bezpośrednio związane z realizacją zadań w zakresie kształcenia, 
wychowania i opieki.

NIK zauważa, że powyższe wydatki Przedszkola w Kamionku oraz Fundacji w Nadarzynie i Stowarzyszenia w Radomiu, 
sfinansowane z dotacji, dotyczyły działalności podmiotów prowadzących przedszkola (a nie samych placówek) 
i nie były związane z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, na którą powinny być ponoszone.

 W Przedszkolu Integracyjnym Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu ze środków 
dotacji sfinansowano wydatki majątkowe, które stosownie do ww. art. 90 ust. 3d nie mogą być pokrywane 
z dotacji, tj. na wykonanie systemu monitoringu obiektów wykorzystywanych na działalność przedszkolną 
oraz mieszkalną sióstr zakonnych (7,6 tys. zł) i zakup bramy, furtki, domofonu i zestawu napędowego wraz 
z montażem (dofinansowanie w kwocie 1,5 tys. zł). Dyrektor Przedszkola wyjaśniła m.in., że monitoring został 
zakupiony ze środków dotacyjnych, gdyż wydał się niezbędny w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. 
Dokonując tego zakupu, Dyrektor uważała, że można go zakwalifikować do napraw i konserwacji, nie zdawała 
sobie sprawy, że jest to środek trwały, który nie powinien być zakupiony z tych środków. Zakup i montaż bramy 
(furtki, domofonu) o wartości 11,5 tys. zł został sfinansowany przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w kwocie 
10,0 tys. zł, a w pozostałym zakresie (1,5 tys. zł) – środkami dotacji.
Powyższe nie usprawiedliwia, niezgodnego z prawem, finansowania środkami dotacji wydatków majątkowych 
Przedszkola.

Zgodnie z art. 252 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych dotacje udzielone z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają 

zwrotowi do budżetu tej jednostki w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności.

Stwierdzono również, że podmioty prowadzące przedszkola (Stowarzyszenie na Rzecz 

Szkoły w Chrząstowie oraz Dóbr Wsi Chrząstowo, Łężek i Okolic, prowadzące Przedszkole 

Niepubliczne w Chrząstowie oraz Chrześcijańska Fundacja Edukacji Montessori „CHCEMY” 

w Gdyni, prowadząca Chrześcijańskie Przedszkole Montessori w Sopocie) pokrywały z dotacji 

otrzymanej na ich prowadzenie również wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i innych osób 

za prace wykonywane zarówno na rzecz przedszkoli, jak i szkół prowadzonych przez te podmioty, 

a także na utrzymanie tych szkół (łącznie 57,5 tys. zł).
 Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Chrząstowie oraz Dóbr Wsi Chrząstowo, Łężek i Okolic (prowadzące 

Przedszkole Niepubliczne w Chrząstowie) sfinansowało wydatki niezwiązane z realizacją zadań Przedszkola, 
tj. wynagrodzenia nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum (3,2 tys. zł) prowadzonych przez Stowarzyszenie. 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia wyjaśnił, że środki z dotacji dla szkół były niewystarczające, a w Przedszkolu 
wystąpiła nadwyżka środków z dotacji, więc ww. wydatki sfinansowano z tej dotacji. Ponadto sfinansowano 
wydatki (w łącznej kwocie 46,6 tys. zł), które częściowo dotyczyły utrzymania szkół, m.in. opłaty za wodę, 
wywóz ścieków, zakup środków czystości i wyposażenia. Wyjaśnił również, że Stowarzyszenie, jako organ 
prowadzący trzy placówki oświatowe (przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum), przyjął zasadę 
współmiernego dzielenia wydatków, jednak w niektórych miesiącach wydatki były na tyle wysokie, że nie 
można było jej zastosować ze względu na brak środków finansowych w jednej z prowadzonych placówek.
Zdaniem NIK finansowanie ze środków dotacji dla przedszkola niepublicznego wydatków niezwiązanych z realizacją 
zadań oświatowych tej placówki było niezgodne z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

Dotacje z budżetów gmin wpływały, w większości przedszkoli (16), na rachunek bankowy 

przedszkola, zgodnie z art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty, w pozostałych93 – na rachunek 

bankowy organów je prowadzących (w trakcie kontroli NIK Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 

Wsi Kamionek przekazał do Urzędu Miejskiego w Gogolinie numer subkonta utworzonego do obsługi  

 

93  W Stowarzyszeniu na Rzecz Szkoły w Chrząstowie oraz Dóbr Wsi Chrząstowo, Łężek i Okolic (prowadzącym Przedszkole 
Niepubliczne w  Chrząstowie), Przedszkolu Niepublicznym – Akademia Happy Kids Spółka z o.o. w  Jeleniej Górze, 
„Przedszkolu w  Ogrodzie” w  Kamionku, Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w  Radomiu 
(prowadzącym Przedszkole Niepubliczne „Kraina Radości” w Radomiu), Społecznym Przedszkolu „Akademia Przedszkolaka” 
– Fundacji „Naszej Szkole” w Świdnicy.



 

42

W A Ż N I E J S Z E  W Y N I K I  K O N T R O L I

finansowej „Przedszkola w Ogrodzie” w Kamionku). Nieposiadanie oddzielnego rachunku bankowego 

dla przedszkola tłumaczono głównie inną interpretacją art. 90 ust. 3c, bądź zasadą minimalizacji 

kosztów administracyjnych.

  Ustalenia z kontroli przeprowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych

W wyniku kontroli podatkowych siedmiu organów prowadzących niepubliczne przedszkola94 

nie  stwierdzono nieprawidłowości w  czterech z  nich. Ustalone w  trzech podmiotach 

nieprawidłowości, polegające na uwzględnieniu w kosztach uzyskania przychodów, niezgodnie 

z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych95, 

kosztów sfinansowanych środkami dotacji z budżetu gminy, nie skutkowały uszczupleniami 

podatkowymi. W przychodach tych organów uwzględniano bowiem jednocześnie powyższe 

dotacje, które są wolne od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ww. ustawy.

3.2.2.2. Rozliczanie środków budżetowych

   Przedszkola publiczne

Przedszkola publiczne zobowiązane były do sporządzania i przekazywania wójtom sprawozdań 

budżetowych z wykonania planu wydatków Rb-28S na zasadach i w terminach określonych 

w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

W sprawozdaniach budżetowych 19 przedszkoli (90%) wykazano kwoty zgodne z danymi 

wynikającymi z ewidencji księgowej. Natomiast w sprawozdaniach sporządzonych przez dwa 

przedszkola (Przedszkole Publiczne Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Kaliszu 

– sprawozdanie za 2012 r. i Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim 

– sprawozdania za marzec i czerwiec 2013 r.) wykazane kwoty zobowiązań ogółem były niezgodne 

z ewidencją księgową, co stanowiło naruszenie § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia. Nieprawidłowości 

te były głównie wynikiem błędów powstałych przy przepisywaniu kwot zobowiązań do formularzy 

sprawozdań.

Większość spośród 44 sprawozdań budżetowych Rb-28S przekazano do urzędów terminowo. 

Jedynie Miejskie Przedszkole Nr 6 w Świdnicy przekazało dwa sprawozdania (za 2011 r. i 2012 r.) 

trzy i cztery dni po terminie określonym w załączniku nr 44 do rozporządzenia. Dyrektor Przedszkola 

wyjaśniła, że sprawozdania te sporządzono zgodnie z terminem określonym w ww. rozporządzeniu, 

jednak nie zna przyczyn niezłożenia ich w tym terminie.

  Przedszkola niepubliczne

Większość kontrolowanych przedszkoli i organów je prowadzących dokonywała rozliczeń 

otrzymanych dotacji zgodnie z trybem ustalonym w uchwałach rad gmin, m.in. na stosownych 

formularzach, które zawierały wymagane informacje. Nieprawidłowości wystąpiły w miesięcznych 

rozliczeniach sporządzanych przez Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii 

Angeli Truszkowskiej w Kaliszu, w których wykazano kwoty wydatkowane w innych okresach 

sprawozdawczych oraz w niewłaściwych grupach wydatków.

94  Por. przypis 7.

95  Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.
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Rozliczenia otrzymanych z budżetów gmin dotacji przekazywane były do urzędów, z wyjątkiem 

dotyczącym środków dla Przedszkola Niepublicznego „Kraina Radości” w Radomiu, z zachowaniem 

terminów ustalonych w uchwałach rad gmin w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Radomiu, prowadzące 

ww. placówkę, złożyło rozliczenia dotacji za rok 2011 i 2012 z przekroczeniem terminu ustalonego 

przez Radę Miejską w Radomiu odpowiednio o 30 i jeden dzień. Ponadto nie zwróciło do budżetu 

Miasta Radomia, niezgodne z art. 251 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystanej 

do 31 grudnia 2011 r. części dotacji dla ww. przedszkola w kwocie 186,7 tys. zł. Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia wyjaśniła, że było to spowodowane brakiem informacji z urzędu o konieczności 

takiego zwrotu. Wskazała również, iż w uchwale Rady Miejskiej w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji brak jest zapisów dotyczących terminów zwrotu niewykorzystanej 

dotacji, a środki z niewykorzystanej dotacji na 2011 r. pokryły wydatki na zadania związane 

z funkcjonowaniem przedszkola w latach następnych.

3.2.2.3. Wykonywanie niektórych zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki

Liczba oddziałów (grup) w objętych kontrolą przedszkolach publicznych zwiększyła się ogółem 

ze 152 w roku szkolnym 2011/2012 do 159 w roku szkolnym 2013/2014 (tj. o 5%), a w przedszkolach 

niepublicznych z 64 do 82 (tj. o 28%). Liczba dzieci w grupach zwiększyła się: z 3,5 tys. do 3,7 tys. 

(tj. o 6%) i z 1,2 tys. do 1,5 tys. (tj. o 30%). Nastąpił również wzrost liczby pracowników pedagogicznych 

przedszkoli publicznych i niepublicznych – odpowiednio: o 4% (z 364 do 380) i o 33% (ze 123 do 164), 

w tym nauczycieli wychowania przedszkolnego o 3% (z 293 do 303) i o 41% (z 95 do 134).

We wszystkich przedszkolach publicznych i 20 przedszkolach niepublicznych przeprowadzono 

(na podstawie wybranych losowo do badania grup w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013) 

analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, tzw. diagnozę przedszkolną. W większości 

przedszkoli dokonywano wstępnej diagnozy na początku roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie 

przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej oraz diagnozy końcowej – w kwietniu następnego 

roku. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie oraz przeprowadzanie 

analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole było zgodne z zalecanymi warunkami 

i sposobem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonymi w załączniku 

nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych  

typach szkół96.

W wymienionych latach nie przeprowadzono analiz gotowości wobec 20 dzieci pięcioletnich 

uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego „Kraina Radości” w Radomiu, gdyż – jak wyjaśniła 

Dyrektor Przedszkola – uznano, iż nie ma obowiązku przeprowadzania diagnozy przedszkolnej 

dla dzieci pięcioletnich. Było to niezgodne z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego.

W Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP 

im. Edmunda Bojanowskiego w Żninie ww. analizy były wprawdzie przeprowadzane, jednak 

nie zostały udokumentowane w roku szkolnym 2011/2012 wobec 25 dzieci (pięcio- i sześcioletnich), 

co było niezgodne z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia.

96  Dz.U. z  2012  r. poz. 977 (wcześniej obowiązywało w  tym zakresie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 23 grudnia 2008 r. – Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
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Skutkiem powyższych nieprawidłowości było niesporządzenie i niewydanie rodzicom dzieci 

objętych wychowaniem przedszkolnym łącznie 45 informacji o gotowości dzieci do podjęcia nauki 

w szkole podstawowej, a tym samym naruszenie § 3 ust. 5 i § 4 ust. 7 rozporządzenia w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych97.

W ww. latach szkolnych obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego 

w kontrolowanych przedszkolach publicznych i niepublicznych objętych było odpowiednio: 3 277 

i 1 013 dzieci, których rodzicom należało wydać – w terminie do końca kwietnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole 

podstawowej – informacje o gotowości szkolnej.

W przedszkolach publicznych i niepublicznych wydano mniej informacji o gotowości szkolnej, niż było 

dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym – odpowiednio 3 217 (98%) i 947 (93%)98.

W Miejskim Przedszkolu Nr 20 w Nowym Sączu nie sporządzono i nie wydano 60 informacji 

o gotowości szkolnej, a w czterech niepublicznych przedszkolach99 – 66 takich informacji.
 W Miejskim Przedszkolu Nr 20 w Nowym Sączu na 124 dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym 

nie sporządzono i nie wydano rodzicom 60 dzieci (48%) informacji o gotowości szkolnej. Jak wyjaśniła Dyrektor 
Przedszkola, spowodowane to było głównie złożeniem przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu edukacji 
w Przedszkolu swoich dzieci pięcioletnich w następnym roku szkolnym.

 W Katolickim Przedszkolu Niepublicznym „Ochronka” im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Jemielnicy na 35 dzieci 
objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym nie sporządzono i nie wydano rodzicom 20 dzieci (57%) 
informacji o gotowości szkolnej. Powodem tego, jak wyjaśniła Dyrektor Przedszkola, była informacja od rodziców, 
że ich dzieci pozostaną w Przedszkolu i nie rozpoczną nauki w szkole. Ponadto, dla Dyrektora, nie był oczywisty 
zapis § 3 ust. 5 ww. rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 
dotyczący konieczności wydawania takich informacji dla wszystkich rodziców dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym, gdyż wydawało jej się, że dotyczy on tylko dzieci, których rodzice wyrazili chęć posłania ich do szkoły.

Ponadto, w pięciu przedszkolach publicznych100 i Przedszkolu Niepublicznym w Chrząstowie 

część informacji o gotowości szkolnej wydano nieterminowo, tj. po 30 kwietnia danego roku.
 W Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie 

po terminie wydano 84 informacje (tj. 59%). Dyrektor Przedszkola wyjaśniła m.in., że to rodzice prosili o rozdanie 
informacji na zakończenie roku szkolnego w Przedszkolu (tj. w końcu czerwca), traktując je jako świadectwo 
ukończenia przedszkola, bądź informacje wydawane były po długim weekendzie majowym (część rodziców 
wyjeżdżała i prosiła o późniejsze ich wydanie).

 W Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Jeleniej Górze sporządzono i wydano po terminie 65 informacji (tj. 57%). 
Powyższe wynikało głównie z tego, że większość nauczycieli pracowała na arkuszach obserwacyjnych z podręcznika 
MAC, w których termin przeprowadzenia ostatniej obserwacji przypadał na maj/czerwiec i sporządzając informacje 
w tych miesiącach, sugerowali się terminem tam wskazanym. Mimo że Dyrektor Przedszkola informowała 
nauczycielki o obowiązku sporządzania informacji do końca kwietnia, nie dopełniły one tego obowiązku.

 W Przedszkolu Niepublicznym w Chrząstowie po terminie wydano 24 informacje (67%), jak wyjaśnił Dyrektor 
Przedszkola – głównie z powodu długotrwałej nieobecności dzieci.

97  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych 
druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624 ze zm.).

98  Problem był znany kuratorom oświaty, którzy na zlecenie Najwyższej Izby Kontroli (art. 12 pkt 3 ustawy o NIK) przeprowadzili 
kontrole w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

99  Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Jemielnicy, Niepubliczne Przedszkole 
„Nad Rzeczką” w Pruszczu Gdańskim, Przedszkole Niepubliczne „Kraina Radości” w Radomiu, Przedszkole Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP im. Edmunda Bojanowskiego w Żninie.

100  Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie, Przedszkole Miejskie 
„Strzemięcin” w Grudziądzu, Miejskie Przedszkole Nr 2 w Jeleniej Górze, Miejskie Przedszkole Nr 20 w Nowym Sączu, 
Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim.
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Z danych będących w posiadaniu dyrektorów 20 przedszkoli publicznych101 wynikało, 

że spośród 2 869 dzieci (89% dzieci, których rodzice otrzymali informację o gotowości szkolnej) 

1 220 sześciolatków102 i 427 pięciolatków103 rozpoczęło naukę w I klasie szkoły podstawowej, 

a w przedszkolach pozostało 1 222 dzieci, w tym 19 z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

Z danych posiadanych przez  dyrektorów 16 przedszkoli niepublicznych104 wynikało, 

że spośród 742 dzieci (78% dzieci, których rodzice otrzymali ww. informację) 268 sześciolatków105 

i 84 pięciolatków106 rozpoczęło naukę w I klasie szkoły podstawowej, a w przedszkolach pozostało 

387 dzieci (10 z odroczonym obowiązkiem szkolnym), a troje dzieci zostało umieszczonych w ośrodku 

rehabilitacyjno-edukacyjnym).

O podjęciu nauki w klasie I szkoły podstawowej przez sześciolatka, bądź o pozostawianiu 

go w przedszkolu, każdorazowo decydowali rodzice (opiekunowie) dziecka. Decyzję o pozostawianiu 

dzieci w  przedszkolach (publicznych i  niepublicznych) uzasadniano przede  wszystkim: 

niedojrzałością emocjonalną dziecka i potrzebą przeznaczenia większej ilości czasu na zabawę 

niż na naukę, lepszą opieką, jaką jest otaczane dziecko w przedszkolu oraz zapewnieniem dzieciom 

lepszych warunków pod względem opieki, wyżywienia i bezpieczeństwa niż w szkole. Według 

oceny jednego z dyrektorów decyzja rodziców o nieposyłaniu dzieci do I klasy szkoły podstawowej 

podyktowana była negatywną opinią rodziców na temat słuszności wprowadzonej reformy 

oraz krytyczną oceną przygotowania szkół, a także wygodą rodziców z uwagi na dogodne godziny 

pracy przedszkola, zapewniające sprawowanie opieki nad dzieckiem w godzinach popołudniowych.

Liczba ogółem pracowników pedagogicznych kontrolowanych przedszkoli publicznych 

i niepublicznych, w przeliczeniu na pełne etaty, wyniosła w roku szkolnym 2013/2014107 odpowiednio: 380 

i 164, w tym głównie: nauczycieli wychowania przedszkolnego – 303 i 134, nauczycieli wspomagających 

– 22 i 5, nauczycieli religii – 21 i 7, logopedów – 13 i 4, nauczycieli języka angielskiego – 5 i 4.

Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach publicznych, a także – z wyjątkiem dwóch  

(1% nauczycieli) – w przedszkolach niepublicznych, posiadali kwalifikacje wymagane rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych 

od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających 

wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli108.
 W Przedszkolu Integracyjnym Sióstr Felicjanek im. Bł. Angeli Truszkowskiej w Kaliszu nauczyciel prowadzący 

zajęcia z integracji sensorycznej nie posiadał, wymaganego § 14 ust. 4 pkt 2 ww. rozporządzenia, przygotowania 
pedagogicznego. Jednak, jak wyjaśniła Dyrektor Przedszkola, od października 2013 r. nauczyciel ten uczestniczył 
w kursie kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki, z przewidywanym terminem zakończenia w marcu 2014 r.

 W Katolickim Przedszkolu Św. Antoniego w Węgrowie nauczyciel nie posiadał wymaganych kwalifikacji 
określonych w ww. rozporządzeniu, był w trakcie ich zdobywania (V semestr edukacji wczesnoszkolnej 
z wychowaniem przedszkolnym – studia pierwszego stopnia). Dyrektor Przedszkola wyjaśnił m.in., że jako nowy 
dyrektor, przejmując Przedszkole, opierał się na ówczesnych przepisach, które w jego ocenie niedokładnie 
precyzowały zasady zatrudniania nauczycieli w przedszkolach niepublicznych.

101  Dyrektor jednego przedszkola nie dysponował wiedzą w tym zakresie, a dyrektor innego – tylko częściową.

102  tj. dzieci siedmioletnich i starszych w roku otrzymania informacji o gotowości szkolnej.

103  tj. dzieci sześcioletnich w roku otrzymania informacji o gotowości szkolnej.

104  Dyrektorzy: pięciu przedszkoli nie dysponowali wiedzą w tym zakresie, a dwóch innych – tylko częściową.

105  Por. przypis 102.

106  Por. przypis 103.

107  Według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli w przedszkolach.

108  Dz.U. z 2013, poz. 1207.
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  Ustalenia z kontroli przeprowadzonych przez kuratoria oświaty

Kuratorzy oświaty przeprowadzili kontrole doraźne w 42 przedszkolach w zakresie wykonywania zadań 

dotyczących organizacji oddziałów (grup) przedszkolnych oraz rozwiązań organizacyjnych i metodycznych 

związanych z wdrażaniem podstawy programowej, a także uwzględnianiem zalecanych warunków 

i sposobów jej realizacji. Ponadto w przedszkolach publicznych sprawdzili, czy w związku z wejściem 

w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty nastąpiła zmiana oferowanych zajęć dodatkowych.

Wizytatorzy z kuratoriów oświaty stwierdzili, że:

1) statuty przedszkoli publicznych, niezgodnie z  przepisami §  2 ust.  1 i  §  15 załącznika nr  1 

do rozporządzenia w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola nie określały:

 − celów i zadań w zakresie organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (trzy statuty) 

i umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej (dwa statuty);

 − sposobu realizacji zadań, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju 

dziecka oraz wspomagania rodziny w jego wychowaniu i przygotowaniu do nauki w szkole, 

a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności (jeden statut);

 − sposobu sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć oraz zajęć poza placówką (dwa statuty);

 − zasad przyprowadzania i odbierania dzieci (dwa statuty);

 − zakresu zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania 

i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających 

m.in. z realizowanego programu wychowania przedszkolnego i uzyskania informacji dotyczących 

dziecka, jego zachowania i rozwoju (jeden statut), planowaniem i prowadzeniem pracy 

wychowawczo-dydaktycznej i odpowiedzialnością za jej jakość, (trzy statuty), prowadzeniem 

obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych 

dzieci oraz udokumentowaniem tych obserwacji (cztery statuty), współpracą ze specjalistami 

świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną (cztery statuty);

2) statuty przedszkoli niepublicznych:

 − określały m.in. cele i zadania placówki, zgodnie z art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty;

 − nie określały praw i obowiązków pracowników, co było wymagane art. 84 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy 

(dwa statuty), a ponadto: sposobu realizacji zadań, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego 

rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w jego wychowaniu i przygotowaniu do nauki w szkole, 

a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności (cztery statuty), sposobu sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć 

oraz zajęć poza placówką (trzy statuty) oraz zasad przyprowadzania i odbierania dzieci (trzy statuty).

W związku z powyższymi ustaleniami wizytatorzy wydali zalecenia:

 dyrektorom przedszkoli publicznych: określenia (uzupełnienia) w statutach m.in. celów 

i zadań przedszkola, sposobu realizacji zadań i sprawowania opieki nad dziećmi, zasad 

przyprowadzania i odbierania dzieci oraz zadań nauczycieli;

 dyrektorom przedszkoli niepublicznych – m.in. dokonania zmian zapisów w statutach 

przedszkoli zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.

W siedmiu przedszkolach publicznych (w 17 grupach) liczba dzieci wynosiła od 26 do 30 uczniów, 

co naruszało § 5 ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowego statutu publicznego 

przedszkola. W przedszkolach niepublicznych liczba dzieci w grupach pięciu przedszkoli była niezgodna 

z zapisami statutów, a w dwóch – brak było zapisów określających dopuszczalną liczbę dzieci w grupie.
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W związku z powyższymi ustaleniami wizytatorzy wydali zalecenia:

 dyrektorom przedszkoli publicznych, aby liczba dzieci w grupie nie przekraczała 25;

 dyrektorom przedszkoli niepublicznych, określenia w statutach liczby dzieci w grupie 

oraz nieprzekraczania liczby dzieci wynikającej ze statutów.

W przedszkolach publicznych i niepublicznych nauczyciele, którzy realizowali zajęcia 

obejmujące zakres treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zachowywali 

na ogół (zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego) zalecane proporcje zagospodarowania czasu przebywania dzieci 

w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym, dotyczące przeznaczania:

 − co najmniej jednej piątej czasu na zabawę (wszystkie publiczne i 20 niepublicznych);

 − co najmniej jednej piątej czasu, a w przypadku młodszych dzieci – jednej czwartej czasu na pobyt 

w ogrodzie przedszkolnym, na boisku (16 publicznych i 13 niepublicznych);

 − najwyżej jednej piątej czasu na różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego 

programu wychowania przedszkolnego (20 publicznych i 19 niepublicznych);

 − pozostałego czasu, tj. dwóch piątych, na dowolne czynności – opiekuńcze, samoobsługowe, 

inne (20 przedszkoli publicznych i 20 niepublicznych).

Jako przyczyny braku w kilku przypadkach zachowania zalecanych proporcji dyrektorzy przedszkoli 

wskazywali przede wszystkim warunki atmosferyczne, jak również uwzględnianie życzeń rodziców.

Wizytatorzy zalecili zachowywanie proporcji zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu 

w rozliczeniu tygodniowym, w szczególności dotyczące pobytu dzieci na świeżym powietrzu.

Nie we wszystkich przedszkolach (publicznych i niepublicznych) prowadzono i dokumentowano 

obserwacje pedagogiczne, mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych każdego 

dziecka. Było to niezgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego.

Wizytatorzy zalecili prowadzenie i dokumentowanie takich obserwacji.

Wyniki prowadzonych obserwacji dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych wykorzystywane 

były do opracowywania i realizacji indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju 

dziecka, opracowywania informacji o gotowości szkolnej dziecka oraz poinformowania rodziców 

o potrzebie przeprowadzenia pogłębionej diagnozy w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wszystkie kontrolowane przedszkola publiczne i niepubliczne realizowały programy 

wychowania przedszkolnego, uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Wizytatorzy nie wnosili zaleceń do warunków lokalowych oraz wyposażenia przedszkoli 

publicznych i niepublicznych w środki dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego. Wszystkie przedszkola posiadały sale dydaktyczne.

Wszystkie kontrolowane przedszkola publiczne zapewniały bezpłatne nauczanie, wychowanie 

i opiekę w czasie ustalonym przez radę gminy w wymiarze pięć godzin dziennie oraz pobierały 

od 1 września 2013 r. opłatę w wysokości 1 zł za godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego 

w czasie przekraczającym powyższy wymiar zajęć.

We wszystkich przedszkolach publicznych w roku szkolnym 2013/2014 prowadzone były zajęcia 

dodatkowe (przede wszystkim języki angielski i niemiecki oraz zajęcia muzyczno-taneczne). Z wniosków 

wizytatorów, wynikających z porównania rodzajów zajęć w ww. roku szkolnym do oferty tych placówek 

w poprzednim roku szkolnym 2012/2013 wynikało, że w 11 przedszkolach zmniejszył się zakres zajęć 

dodatkowych, głównie zajęć tanecznych, języka angielskiego oraz zajęć sportowych.
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I N F O R M AC J E  D O DAT K O W E4
 4.1  Przygotowanie kontroli

Kontrola została podjęta z inicjatywy własnej NIK, w ramach priorytetu dodatkowego „Poprawa 

skuteczności systemu edukacyjnego”. Kontrolę planową poprzedziły dwie kontrole rozpoznawcze109 

przeprowadzone w dziewięciu urzędach miast i gmin110, dwóch jednostkach obsługi ekonomiczno-

-administracyjnej szkół i placówek111 oraz dwóch przedszkolach112. W ich wyniku ujawniono 

nieprawidłowości polegające przede wszystkim na: udzielaniu dla niepublicznych przedszkoli 

dotacji w zaniżonych wysokościach lub nieterminowym ich przekazywaniu, nieprzeprowadzaniu 

kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji, mimo obowiązku wynikającego z uchwał rad 

gmin, zaklasyfikowaniu wydatków budżetowych do nieprawidłowych paragrafów klasyfikacji 

budżetowej oraz poniesienia wydatków po terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań.

Do niniejszej kontroli planowej zostało wybranych 21 gmin położonych na obszarze siedmiu 

województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, 

pomorskiego i wielkopolskiego. Wśród trzech gmin wybranych w każdym z województw uwzględniono 

miasto na prawach powiatu. W każdej z gmin kontrolowano urząd oraz po jednym przedszkolu 

publicznym i niepublicznym113. Ponadto w pięciu gminach badaniami dodatkowo objęto organy 

prowadzące pięć niepublicznych przedszkoli (fundacje, stowarzyszenia i uczelnię niepubliczną), 

gdyż podmioty te realizowały i rozliczały wydatki sfinansowane ze środków dotacji dla przedszkoli 

niepublicznych. W ramach niniejszej kontroli NIK skontrolowała łącznie 68 jednostek, których wykaz 

przedstawia załącznik nr 5.2 do Informacji o wynikach kontroli.

Szczegółowym badaniem objęto przede wszystkim

1) w urzędach:

 − przyznawanie i przekazywanie środków budżetowych dla przedszkoli w latach 2011-2013, 

w tym m.in. przestrzeganie zasad i trybu udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli;

 − rozliczanie środków budżetowych przekazanych przedszkolom publicznym i niepublicznym;

 − skuteczność systemu kontroli zarządczej w powyższych obszarach, w tym m.in. przeprowadzanie 

przez pracowników urzędów kontroli w przedszkolach;

2) wprzedszkolach publicznych:

 − 30 wydatków (po 10 w każdym kontrolowanym roku), związanych z zakupem materiałów, 

usług remontowych i pozostałych oraz wydatków inwestycyjnych, z tego 15 dobranych celowo 

(o najwyższych kwotach) i 15 – losowo114;

 − co najmniej dwa postępowania dotyczące zamówień publicznych udzielonych w trybie 

określonym w Prawie zamówień publicznych, bądź na podstawie obowiązującej w przedszkolu 

procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej 

w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro ;

109  Por. przypis 1.

110  Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, Urząd Miasta i Gminy w Konstancinie-Jeziornie, Urząd Miasta i Gminy w Brwinowie, 
Urząd Miasta w Pruszkowie, Urząd Miasta w Piastowie, Urząd Miasta i Gminy w Łomiankach, Urząd Miasta w Legionowie, 
Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, Urząd Miasta i Gminy w Grójcu.

111  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piasecznie, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Piastowie.

112  Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 w Sopocie i Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Sopocie.

113  Z wyjątkiem miasta Tczewa, w którym kontrolą objęto przedszkole publiczne i miasta Sopot, w którym skontrolowano 
dwa przedszkola niepubliczne.

114  Za pomocą programu komputerowego.
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 − terminowość i rzetelność wybranych sprawozdań budżetowych z wykonania planu 

wydatków Rb-28S;

 − kwalifikacje nauczycieli;

 − terminowość wydawania rodzicom dzieci informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki 

w szkole podstawowej;

3) w przedszkolach niepublicznych i organach je prowadzących:

 − zgodność z przepisami, w tym terminowość, wybranych wniosków do wójta o przekazanie 

dotacji;

 − wykorzystanie środków dotacji w wybranych miesiącach w latach 2011-2013;

 − zgodność rozliczenia dotacji z trybem określonym przez radę gminy;

 − kwalifikacje nauczycieli;

 − terminowość wydawania rodzicom dzieci informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki 

w szkole podstawowej.

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o  NIK, zleciła właściwym 

kuratorom oświaty przeprowadzenie 42 kontroli doraźnych w przedszkolach publicznych 

i niepublicznych, badanych również przez NIK. Zakres tych kontroli obejmował wykonywanie 

zadań dotyczących organizacji oddziałów (grup) przedszkolnych i stosowanych przez te placówki 

rozwiązań organizacyjnych i metodycznych związanych z wdrażaniem podstawy programowej 

oraz uwzględnianie zalecanych warunków i sposobów jej realizacji, a ponadto w publicznych 

przedszkolach skutki wynikające z wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.

W dniu 24 września 2013 r. NIK zorganizowała panel metodyczny z udziałem Podsekretarza Stanu 

w Ministerstwie Edukacji Narodowej i kuratorów oświaty z województw: dolnośląskiego, kujawsko- 

-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. 

Celem spotkania było przedstawienie założeń przeprowadzenia przez kuratorów oświaty kontroli 

doraźnych i doświadczeń z kontroli rozpoznawczej Delegatury NIK w Gdańsku, zrealizowanej 

we współpracy z Pomorskim Kuratorem Oświaty oraz zapoznanie się z opiniami i odbycie dyskusji 

o wypracowanej w tej kontroli metodyce i zasadach współdziałania obu instytucji.

Dodatkowo, na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK, zlecono naczelnikom właściwych 

urzędów skarbowych przeprowadzenie siedmiu kontroli doraźnych – podatkowych w spółkach, 

uczelni niepublicznej i innych podmiotach (stowarzyszenie, fundacja oraz kościoły lub inne związki 

wyznaniowe, które oprócz dochodów z działalności oświatowej wolnych od podatku dochodowego 

od osób prawnych115, uzyskiwały również inne dochody podlegające opodatkowaniu) prowadzących 

niepubliczne przedszkola. Ich celem było sprawdzenie, czy ww. podmioty uwzględniały w kosztach 

uzyskania przychodów koszty, których poniesienie sfinansowano środkami dotacji z budżetów 

gmin, co mogło mieć wpływ na rozliczenia podatkowe.

W celu poznania opinii ekspertów na temat obowiązujących w Polsce rozwiązań prawnych 

dotyczących finansowania działalności przedszkoli, w tym szczególnie przyznawania dotacji 

z budżetów gmin dla niepublicznych placówek, a także wykonywania przez dyrektorów przedszkoli 

niektórych zadań oświatowych, NIK zorganizowała po zakończeniu czynności kontrolnych w dniu 

19 maja 2014 r. panel ekspertów. Wypowiedzi uczestników panelu przedstawiono w notatce 

stanowiącej załącznik nr 5.3 do niniejszej Informacji.

115  Art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, 
poz. 397 ze zm.).
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 4.2  Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli

Wyniki przeprowadzonych kontroli zostały przedstawione w 68 wystąpieniach pokontrolnych.

W trakcie kontroli, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, zasięgnięto informacji 

od naczelników właściwych urzędów skarbowych (przed zleceniem przeprowadzenia 

kontroli podatkowych) o ewentualnym uzyskiwaniu w badanym okresie przez wybrane 

stowarzyszenie, fundację lub związek wyznaniowy innych dochodów – niż ze statutowej działalności 

oświatowej – podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Ponadto od wójtów 146 gmin z całego kraju uzyskano informacje dotyczące skutków dla gmin 

wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.

W związku z dokonanymi ustaleniami kierownicy jednostek kontrolowanych podejmowali 

jeszcze w  trakcie kontroli działania w  celu wyeliminowania stwierdzonych przez  NIK 

nieprawidłowości, m.in.:

 − Burmistrz Pruszcza Gdańskiego przygotował projekt zmiany obowiązującej uchwały 

Rady Miasta, w którym określił zakres danych wymaganych we wniosku o udzielenie dotacji 

dla niepublicznego przedszkola;

 − Prezydent Sopotu dokonał aktualizacji stawek dotacji dla przedszkoli niepublicznych, 

przyjmując za podstawę ich wyliczeń wszystkie ustalone w budżecie Miasta wydatki bieżące 

przedszkoli publicznych (pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta) oraz aktualną liczbę dzieci 

w przedszkolach publicznych.

Do dziewięciu wystąpień pokontrolnych kierownicy jednostek116 kontrolowanych zgłosili łącznie 

32 zastrzeżenia, które dotyczyły ustaleń oraz ocen i wniosków związanych z: obliczaniem wysokości 

i terminowością przekazywania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, trybem udzielania, rozliczania 

i kontroli dotacji, wnioskowaniem o przyznanie i wykorzystaniem środków dotacji, przekazywaniem 

RIO uchwał rad gmin oraz funkcjonowaniem w urzędach systemów kontroli zarządczej.

Zastrzeżenia (15) zgłoszone do sześciu wystąpień pokontrolnych zostały oddalone117, a do pozostałych 

trzech wystąpień (17 zastrzeżeń) uwzględnione w całości bądź w części, albo oddalone.

W przekazanych kierownikom jednostek wystąpieniach pokontrolnych NIK przedstawiła łącznie 

118 wniosków, w których postulowała:

1) w wystąpieniach do wójtów m.in. o:

 − uwzględnianie w podstawie obliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli wszystkich 

ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych 

(pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, 

stanowiące dochody budżetu gminy);

 − aktualizowanie stawek tych dotacji w przypadku zmiany w budżecie gminy wydatków 

bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych;

 − terminowe przekazywanie ww. dotacji;

116  Prezydenci Miast: Jeleniej Góry, Nowego Sącza, Świdnicy, Tczewa, Burmistrzowie Dzierżoniowa, Książa Wielkopolskiego, 
Wójt Nadarzyna, Dyrektor „Przedszkola w Ogrodzie” w Kamionku i Prezes Zarządu Fundacji Kultury Informatycznej 
w Nadarzynie.

117  Zastrzeżenia zgłoszone przez Prezydentów Miast: Nowego Sącza, Świdnicy, Tczewa, Burmistrza Książa Wielkopolskiego 
oraz Dyrektora „Przedszkola w Ogrodzie” w Kamionku i Prezesa Zarządu Fundacji Kultury Informatycznej w Nadarzynie.
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 − podjęcie działań w celu ustalenia przez radę gminy w uchwale, o której mowa w art. 90 

ust. 4 ustawy o systemie oświaty, terminu rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli;

 − zwiększenie skuteczności kontroli zarządczej poprzez wzmocnienie nadzoru nad obliczaniem 

wysokości i rozliczaniem ww. dotacji oraz wprowadzenie dodatkowych mechanizmów 

kontrolnych zapewniających prawidłową realizację zadań w obszarach objętych badaniami 

NIK, w których stwierdzono nieprawidłowości;

 − przekazywanie RIO wszystkich uchwał rady gminy objętych nadzorem tego organu;

 − rozważenie przeprowadzania większej liczby kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji 

przez przedszkola niepubliczne;

2) w wystąpieniach do dyrektorów przedszkoli publicznych m.in. o:

 − zapewnienie prawidłowego klasyfikowania wydatków budżetowych oraz dokonywania 

wydatków w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

 − realizowanie wydatków w wysokościach nieprzekraczających kwot określonych w planach 

finansowych przedszkoli;

 − terminowe wydawanie rodzicom dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym informacji 

o gotowości szkolnej;

3) w wystąpieniach do dyrektorów przedszkoli niepublicznych i organów je prowadzących m.in. o:

 − dokonanie zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz nienależnie 

pobranych;

 − zapewnienie, aby środki dotacji z budżetów gmin wpływały na rachunki bankowe przedszkoli;

 − podjęcie działań zapewniających sporządzanie oraz terminowe wydawanie rodzicom dzieci 

objętych wychowaniem przedszkolnym informacji o gotowości szkolnej;

 − zatrudnianie nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje.

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne kierownicy jednostek poinformowali NIK o podjętych 

działaniach w celu realizacji wniosków pokontrolnych:

1) wójtowie m.in. o:

 − uwzględnianiu w podstawie obliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli wszystkich 

ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych 

(pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, 

stanowiące dochody budżetu gminy);

 − aktualizowaniu stawek ww. dotacji w przypadku zmiany w budżecie gminy wydatków 

bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych;

 − zorganizowaniu dla pracowników urzędu szkolenia w zakresie obliczania wysokości dotacji 

dla niepublicznych przedszkoli;

 − terminowym przekazywaniu powyższych dotacji;

 − opracowaniu projektu uchwały rady gminy, który określa termin rozliczania dotacji 

dla niepublicznych przedszkoli;

 − podjęciu działań w celu zwiększenia skuteczności kontroli zarządczej w obszarach objętych 

badaniami NIK, w których stwierdzono nieprawidłowości;

 − przekazywaniu RIO wszystkich uchwał rady gminy objętych nadzorem tego organu;

 − zaplanowaniu większej liczby kontroli podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne, 

w szczególności w zakresie wykorzystania dotacji z budżetu gminy;
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2) dyrektorzy przedszkoli publicznych m.in. o:

 − podjęciu działań w celu przestrzegania zasad prawidłowego klasyfikowania wydatków 

budżetowych, dokonywania wydatków w wysokościach nieprzekraczających kwot ustalonych 

w planach finansowych oraz terminowego regulowania zobowiązań;

 − zobowiązaniu nauczycieli do przestrzegania obowiązujących terminów wydawania rodzicom 

dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym informacji o gotowości szkolnej;

3) dyrektorzy przedszkoli niepublicznych i organy je prowadzące m.in. o:

 − dokonaniu zwrotu do budżetów gmin nienależnie pobranych dotacji oraz kwot wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem;

 − wyodrębnieniu rachunku bankowego przedszkola;

 − sporządzaniu i wydawaniu (od bieżącego roku) informacji o gotowości szkolnej dla wszystkich 

dzieci, których ten obowiązek dotyczy;

 − zapewnieniu, że w przedszkolu będą zatrudnieni wyłącznie nauczyciele posiadający wymagane 

kwalifikacje.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Najwyższa Izba Kontroli skierowała 

do rzeczników dyscypliny finansów publicznych sześć zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów 

publicznych, które dotyczyły czynów polegających na: przekazaniu i udzieleniu dotacji z naruszeniem 

zasad przekazywania i udzielania dotacji, wydatkowaniu dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, 

dokonaniu wydatków ze środków publicznych z przekroczeniem zakresu upoważnienia określonego 

planem finansowym przedszkola publicznego. W przygotowaniu są kolejne zawiadomienia 

do rzeczników dyscypliny finansów publicznych.

Finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości stwierdzone w kontroli wyniosły 

ogółem 20 814,1 tys. zł i związane były z:

 − uszczupleniami środków – 161,5 tys. zł;

 − kwotami nienależnie uzyskanymi – 19 606,0 tys. zł;

 − kwotami wydatkowanymi z naruszeniem prawa – 766,4 tys. zł;

 − kwotami wydatkowanymi w następstwie działań stanowiących naruszenie prawa – 1,1 tys. zł;

 − sprawozdawczymi skutkami nieprawidłowości – 271,5 tys. zł;

 − potencjalnymi finansowymi lub sprawozdawczymi skutkami nieprawidłowości – 7,6 tys. zł; [str. 24-43].

Pozyskane pożytki (korzyści) finansowe w wysokości 39,4 tys. zł związane były ze zwrotami 

do budżetów gmin środków dotacji wykorzystanych przez przedszkola niepubliczne niezgodnie 

z przeznaczeniem [str. 39-41].

*            *           *

Informację o wynikach kontroli przygotował zespół:

1) Alicja Szczepaniak – Dyrektor Delegatury NIK w Gdańsku;

2) Dariusz Jurczuk – p.o. Wicedyrektora Delegatury NIK w Gdańsku;

3) Krystian Kułaga – Doradca ekonomiczny w Delegaturze NIK w Gdańsku, koordynator kontroli;

4) Hanna Rybczyńska – Główny specjalista kontroli państwowej w Delegaturze NIK w Gdańsku, 

koordynator kontroli;

5) Aleksandra Barełkowska – Doradca prawny w Delegaturze NIK w Gdańsku.
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5.1.  Zestawienie liczby przedszkoli publicznych i  niepublicznych oraz  kwot 

wydatków poniesionych przez  poszczególne gminy na  działalność tych 
placówek w latach 2011-2013

Lp. Gmina

2011 r. 2012 r. 2013 r.

Liczba 
przedszkoli:118

Wydatki  
na przedszkola: Liczba 

przedszkoli:119

Wydatki  
na przedszkola: Liczba 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 3 5 2,5 2,4 3 5 2,8 2,7 3 6 2,4 2,1

2 2 1 2,0 0,2 2 1 2,1 0,2 2 1 1,5 0,2

3 5 6 4,4 1,2 5 6 4,6 1,5 5 6 3,3 1,1

4 8 8 13,9 1,9 8 8 15,3 2,3 8 9 12,0 2,3

5 8 11 11,9 3,9 8 11 11,4 4,4 8 11 9,1 4,0

6 2 1 1,3 0,3 2 1 1,8 0,3 1 1 1,1 0,3

7 21 6 14,6 4,1 13 15 13,6 6,5 13 15 6,5 8,5

8 3 4 4,4 1,2 3 4 4,6 1,2 3 4 3,2 1,1

9 1 2 1,4 0,3 1 2 1,4 0,3 1 2 1,0 0,2

10 3 4 2,9 1,7 3 7 3,3 2,4 3 7 2,9 2,7

11 9 17 6,7 10,4 9 20 7,1 12,8 9 21 5,6 9,9

12 31 7 27,5 2,7 31 9 29,4 3,1 31 12 23,0 2,6

13 1 6 1,2 2,5 1 7 1,2 2,8 1 7 0,7 3,1

14 22 7 36,8 3,2 22 12 38,3 5,2 22 14 27,9 5,3

15 2 2 3,9 0,7 2 4 4,9 0,8 2 4 3,8 0,8

16 1 2 1,9 0,9 1 2 1,9 0,9 1 2 1,3 0,8

17 7 3 7,2 1,0 7 4 7,4 0,9 7 4 5,9 1,1

18 8121 5 7,7 2,2 8122 6 8,3 2,6 8123 8 6,1 2,0

19 2124 7 1,6 4,5 2125 11 1,8 5,1 2126 12 1,4 4,8

20 3 1 3,1 0,2 3 1 3,2 0,3 3 2 2,4 0,4

21 2 1 3,0 0,2 2 2 2,7 0,5 2 2 2,1 0,5

144 106 159,9 45,7 136 138 167,1 56,8 135 150 123,2 53,8

118  Według stanu na 30 września.

119 Por. przypis 118.

120  Por. przypis 118.

121 W tym jedno przedszkole publiczne prowadzone przez związek wyznaniowy.

122 Por. przypis 121.

123 Por. przypis 121.

124 Por. przypis 121.

125 Por. przypis 121.

126 Por. przypis 121.
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54

5.2.  Wykaz skontrolowanych podmiotów, ocen ogólnych kontrolowanej działalności 
oraz  kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK, które przeprowadziły 
kontrole118

Lp. Podmiot
Ocena ogólna 
kontrolowanej 

127

Kontrolna jednostka 
organizacyjna NIK 

1 2 3 4

1 PN

2 PN

3 P

4 PN

5 P

6 PN

7 PN

8 P

9

128

P

10 PN

11 PN

12 P

13 P

14 O

15 N

16 PN

17 PN

18 PN

19 PN

127 Najwyższa Izba Kontroli stosuje trzystopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Skróty użyte w tabeli oznaczają oceny: P – pozytywna, PN – pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
N – negatywna.
Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według powyższej skali nie dawałoby prawdziwego obrazu funkcjonowania 
kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, zastosowano ocenę opisową – skrót w tabeli „O”.

128 Do 31 grudnia 2013 r. nazwa Przedszkola brzmiała: Ochrona Sióstr Służebniczek Przedszkole Niepubliczne w Solcu 
Kujawskim.
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Lp. Podmiot
Ocena ogólna 
kontrolowanej 

127

Kontrolna jednostka 
organizacyjna NIK 

1 2 3 4

20 PN

21 PN

22 PN

23 PN

24 P

25 P

26 P

27 P

28 PN

29 PN

30 PN

31 PN

32 PN

33 P

34 PN

35 PN

36 P

37 PN

38 PN

39 PN

40 PN

41 PN

42 PN

43 PN

44 PN

45 PN

46 PN

47 P

48 P
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Lp. Podmiot
Ocena ogólna 
kontrolowanej 

127

Kontrolna jednostka 
organizacyjna NIK 

1 2 3 4

49 PN

50 P

51 P/N12

52 N

53 PN

54 P

55 PN

56 N

57 PN

58 P

59 PN

60 PN

61 PN

62 PN

63 PN

64 PN

65 PN

66 PN

67 PN

68 P
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5.3.  Notatka z  panelu ekspertów zorganizowanego przez  Najwyższą Izbę Kontroli 
w  dniu 19  maja 2014  r., dotyczącego Vnansowania przez  gminy przedszkoli 
publicznych i niepublicznych oraz wykonywania przez te placówki niektórych 
zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki

Celem panelu było zapoznanie się z opiniami uczestników spotkania oraz przeprowadzenie dyskusji 

na temat podstawowych problemów związanych z finansowaniem działalności przedszkoli, 

w tym szczególnie przyznawania dotacji z budżetów gmin dla niepublicznych placówek, 

a także wykonywania przez dyrektorów przedszkoli niektórych zadań oświatowych.

W panelu wzięli udział zaproszeni eksperci:

 − Przemysław Krzyżanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej;

 − Grzegorz Pochopień – Dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Edukacji Narodowej;

 − Aleksander Tynelski – Naczelnik Wydziału Edukacji Przedszkolnej i Wychowania w Departamencie 

Kształcenia Ogólnego i Wychowania Ministerstwa Edukacji Narodowej;

 − Halina Bilik – Opolski Kurator Oświaty;

 − Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty;

 − Elżbieta Wasilenko – Pomorski Kurator Oświaty;

 − Dorota Kinal – Wielkopolski Wicekurator Oświaty;

 − Danuta Leśniewska – Dolnośląski Wicekurator Oświaty;

 − Andrzej Siemianowski – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty;

 − Krystyna Brych-Rajman – Dyrektor Wydziału Organizacji Szkół i Pragmatyki Zawodowej 

Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Poznaniu;

 − Jerzy Wiśniewski – Dyrektor Wydziału Strategii Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty 

w Gdańsku;

 − Emilia Wojdyła – Dyrektor Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty 

w Warszawie;

oraz przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli:

 − Krzysztof Kwiatkowski – Prezes NIK;

 − Wojciech Kutyła – Wiceprezes NIK;

 − Zbigniew Wrona – p.o. Dyrektora Departamentu Prawnego i Orzecznictw Kontrolnego NIK;

 − Alicja Szczepaniak – Dyrektor Delegatury NIK w Gdańsku;

 − Dariusz Jurczuk – p.o. Wicedyrektora Delegatury NIK w Gdańsku;

 − Alina Hussein – Radca Prezesa NIK;

 − Anna Blok – Doradca prawny w Departamencie Prawnym i Orzecznictwa Kontrolnego NIK;

 − Bożena Sułkowska – Doradca ekonomiczny w Departamencie Metodyki Kontroli i Rozwoju 

Zawodowego NIK;

 − Krystian Kułaga – Doradca ekonomiczny w Delegaturze NIK w Gdańsku, koordynator kontroli;

 − Hanna Rybczyńska – Główny specjalista kontroli państwowej w Delegaturze NIK w Gdańsku, 

koordynator kontroli.

Spotkanie prowadziła dyrektor Alicja Szczepaniak.

Wstępne ustalenia kontroli, w tym wyniki kontroli przedszkoli publicznych i niepublicznych 

przeprowadzonych przez kuratorów oświaty z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, 

małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego i wielkopolskiego, wraz z problemami 
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do dyskusji przedstawili pracownicy Delegatury NIK w Gdańsku, koordynującej kontrolę:  

Alicja Szczepaniak, Dariusz Jurczuk, Krystian Kułaga i Hanna Rybczyńska.

W trakcie dyskusji uczestnicy panelu zwracali uwagę na niżej przedstawione problemy.

Prezes Krzysztof Kwiatkowski podkreślił efekty wspólnej realizacji przez kuratorów oświaty 

i NIK kontroli przedszkoli publicznych i niepublicznych. Wskazał również na pierwsze pozytywne 

następstwa wejścia w życie ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, takie 

jak istotne obniżenie kosztów ponoszonych przez rodziców dzieci za wychowanie przedszkolne 

oraz uzyskiwanie przez gminy na realizację tego zadania od września 2013 r. dodatkowego źródła 

finansowania w postaci dotacji celowej z budżetu państwa.

Minister Przemysław Krzyżanowski stwierdził m.in., że wydatki gmin związane z dokształcaniem 

i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach publicznych powinny być 

wliczane do wydatków bieżących tych przedszkoli, będących podstawą obliczenia wysokości dotacji 

dla przedszkoli niepublicznych. W zakresie wyłączania z podstawy obliczania dotacji wydatków 

na działalność przedszkoli publicznych z oddziałami integracyjnymi albo części wydatków w takich 

przedszkolach, dotyczących funkcjonowania oddziałów integracyjnych, Ministerstwo Edukacji 

Narodowej analizuje zasadność „przeformułowania” i uporządkowania przepisów art. 80 i 90 ustawy 

o systemie oświaty, tzw. „artykułów dotacyjnych”, w celu zwiększenia przejrzystości tych przepisów.

Dyrektor Grzegorz Pochopień wskazał m.in., że problem wyłączania z ogólnej kwoty wydatków 

bieżących wydatków mających pokrycie w planowanych dochodach z tytułu opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych w czasie przekraczającym wymiar 

zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty oraz za wyżywienie został 

wyjaśniony i od września 2013 r. tej kategorii wydatków nie uwzględnia się przy obliczaniu dotacji. 

Odnośnie wyłączania wydatków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli 

publicznych zauważył, że jest to podejście groźne, ponieważ ustawodawca przesądza i mówi o tym, 

jakie wydatki bierze się pod uwagę przy obliczaniu dotacji. W żadnych przepisach nie jest określone, 

że te wydatki powinny być w jakiś sposób adekwatne do wydatków ponoszonych przez przedszkola 

niepubliczne. W placówkach tych istotnie nie ma formalnego odpisu na dokształcanie i doskonalenie 

zawodowe, ale ich nauczyciele też powinni uczestniczyć w jakiejś formie doskonalenia. W zakresie 

wydatków na przedszkola specjalne czy oddziały integracyjne obecne brzmienie ustawy nie 

pozwala na takie wyłączenie. W kontekście tego, że na dziecko niepełnosprawne przysługuje kwota 

nie mniejsza, niż wynikająca z subwencji, aż się prosi o jakiś rodzaj modyfikacji tych przepisów. 

Jeżeli udział wydatków przedszkoli specjalnych czy integracyjnych nie przeważa w wydatkach 

ogółem ponoszonych w przedszkolach publicznych, to jeszcze może to jakoś działać – problem 

pojawia się w momencie, w którym gmina prowadzi przedszkola specjalne i wydatki z tym związane 

są istotne, a dotowane przedszkola niepubliczne są tylko ogólnodostępne. Ten problem należy 

rozwiązać. Do rozważenia pozostaje kwestia, czy trzeba w przepisach powołać pojęcia typu i rodzaju 

przedszkola, czy też wystarczyłoby wyłączenie w ustawie tej kategorii wydatków i jednocześnie 

pozostawienie zapisu, że na dziecko niepełnosprawne przysługuje dotacja nie mniejsza niż 

subwencja, wtedy prawdopodobnie pojęcie typu i rodzaju nie byłoby potrzebne.

Minister Przemysław Krzyżanowski wskazał, że do kwestii wyłączania wydatków na działalność 

przedszkoli publicznych z oddziałami integracyjnymi albo części wydatków w takich przedszkolach, 

dotyczących funkcjonowania oddziałów integracyjnych, należy podejść z pewnym zrozumieniem. 

Koszty dotyczące funkcjonowania dziecka, które jest dzieckiem integracyjnym, potrzebującym 
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i wymagającym większej opieki i większych nakładów, są dużo wyższe. Nie dziwi zatem, że jednostki 

samorządu terytorialnego starają się wyłączać te koszty z podstawy obliczenia dotacji. Pewną 

niesprawiedliwością społeczną może być fakt, że gmina mająca w swoich placówkach dzieci 

wymagające wsparcia, ponosi z tego tytułu dodatkowe koszty i musi je wliczać do obliczenia dotacji 

dla przedszkoli niepublicznych, które nie mają takich dzieci i nie ponoszą takich kosztów. Ta „krzywda” 

jest artykułowana na spotkaniach MEN z samorządowcami. Należy bowiem zwrócić uwagę 

na zupełnie inny system funkcjonowania i finasowania przedszkoli. Szkolnictwo dzieci w obowiązku 

szkolnym jest subwencjonowane, a w przypadku wychowania przedszkolnego, które jest zadaniem 

własnym gminy, środki na jego funkcjonowanie gmina pozyskuje z dochodów własnych, z PIT-u 

i CIT-u. Ten system nigdy nie był dotowany. Po raz pierwszy zaczęliśmy go dotować po wejściu w życie 

ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. Dzień 1 września 2013 r. to pierwszy 

moment w historii po roku 1989 przekazywania jakichkolwiek pieniędzy z budżetu centralnego 

na wychowanie przedszkolne. Uzasadnione zatem jest wyłączanie w niektórych sytuacjach 

do naliczania dotacji tych dzieci, które są po prostu droższymi w utrzymaniu, w funkcjonowaniu. 

Oczywiście przy założeniu, że przedszkole, które jest dotowane, ma dzieci bez żadnych dysfunkcji. 

Te pieniądze, które są przekazywane na przedszkola niepubliczne, nie są pieniędzmi przekazywanymi 

z budżetu centralnego, tylko wygospodarowanymi w budżecie każdej gminy.W zakresie wyłączania 

z ogólnej kwoty wydatków bieżących wydatków mających pokrycie w planowanych dochodach 

z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, ustawa zmieniająca 

z czerwca 2013 r. wyeliminowała ten problem w zupełności. Wcześniej dowolność stosowania 

przepisów nastręczała wiele kłopotów interpretacyjnych. Wejście w życie ustawy zmieniającej 

ustawę o systemie oświaty generalnie porządkuje kwestię tego, co powinno być brane pod uwagę 

przy dotowaniu, a co należy wyłączyć – w tym przypadku opłatę za wyżywienie i opłatę, 

którą wnoszą rodzice za dodatkowe godziny pobytu dziecka powyżej pięciu godzin.

W odniesieniu do wydatków związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym 

nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach publicznych stanowisko MEN jest takie, że wydatki 

te powinny być brane pod uwagę przy określaniu kwoty wydatków bieżących na działalność 

przedszkoli publicznych, będącej podstawą obliczenia dotacji.

Dyrektor Grzegorz Pochopień stwierdził, że konieczne jest aktualizowanie wysokości stawek 

dotacji w sytuacji dokonywania w trakcie roku zmian w budżetach gmin wydatków bieżących 

ponoszonych w przedszkolach publicznych. W rozumieniu tego przepisu mówi się o budżecie, 

a więc o planie, planie aktualnym. Praktyka obliczania przez gminy miesięcznych stawek 

dotacji na podstawie pierwszego, pierwotnego planu, nie znajduje oparcia w przepisach. 

Być może w tym zakresie MEN zastanowi się nad wyraźnym doprecyzowaniem przepisu, 

tak aby jednoznacznie wskazać, że chodzi o plan odpowiednio zmodyfikowany, jeżeli się zmienił 

w kolejnym miesiącu.

Naczelnik Aleksander Tynelski zauważył m.in., że wystąpiło kilka przypadków, w których 

gminy próbowały rozliczać dotacje dla przedszkoli niepublicznych w oparciu o sprawozdanie 

z wykonania planu, a nie ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych 

w przedszkolach publicznych. Sprawozdania sporządza się w lutym, marcu następnego roku 

i pojawiły się nawet żądania zwrotu części dotacji przyznanej przez samorząd, nawet w sytuacji, 

gdy gmina nie zrealizowała tego planu w całości. Trudno za błędy popełnione przez samorząd 

obarczać organy prowadzące przedszkola niepubliczne.
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Wiceprezes Wojciech Kutyła zauważył, że każda ze stron ma swoje racje – i strona samorządowa, 

i organy, które prowadzą przedszkola. Dyskusja zbliża nas do tego, abyśmy mogli zaproponować 

jakieś spójne rozwiązania, które będą oparte z jednej strony na fachowej wiedzy, a z drugiej 

na rzeczywistości ustalonej w trakcie kontroli, wraz z jej istotnymi mankamentami, zarówno 

po stronie praktycznej, jak i prawnej.

 *            *           *

Dyrektor Jerzy Wiśniewski wskazał na problem utrzymania liczby dzieci w oddziale do 25 uczniów. 

W przypadku, gdy przekroczenie dotyczy jednego, dwójki dzieci, dyrektor placówki zwykle tłumaczy, 

że wiązałoby się to z podziałem na dwie mniejsze grupy, a co za tym idzie – również kosztami. 

Czy istnieje możliwość rozwiązania tego na drodze prawnej, jeszcze lepiej niż jest, są pewne 

wątpliwości. Najczęstszy powód naruszenia przepisów przez przedszkola związany jest z ilością 

dzieci w grupie.

Kurator Halina Bilik zauważyła m.in., że nie ma żadnej możliwości egzekucji przepisów dotyczących 

liczby dzieci w oddziałach. Kuratorium oświaty wnosi tylko zalecenia, wydaje decyzje zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, ale nie skutkują one realizacją. Wydawane wnioski są tak naprawdę 

zaleceniami, które nie do końca są poważnie traktowane.

Dyrektor Emilia Wojdyła stwierdziła, że liczba przeszkoli niepublicznych na Mazowszu w ostatnich 

kilku latach wzrosła o kilkaset procent. W związku z tym może należałoby uregulować kwestię 

liczebności grup i w tych przedszkolach. Odnosząc się do szeroko rozumianego bezpieczeństwa, 

może warto uregulować tę kwestię, bo przepisy bezpieczeństwa i higieny dotyczą zarówno 

publicznych, jak i niepublicznych szkół i placówek. Jest to aspekt bardzo istotny w kontekście 

liczby dzieci w grupie. Warto się też zastanowić, czy podnieść liczebność dzieci w oddziałach, 

żeby była ona łatwiej egzekwowalna. Obowiązujące niepubliczne placówki przepisy nie określają, 

w przeciwieństwie do publicznych przedszkoli, limitu liczby dzieci w oddziale. Jeśli więc w statucie 

przedszkola niepublicznego zapisze się, że maksymalna liczba dzieci w grupie wynosi na przykład 

30, to będzie to w zgodzie z przepisami.

Kurator Aleksander Palczewski podkreślił dobre rozwiązanie wspólnej kontroli kuratorów 

oświaty i Najwyższej Izby Kontroli, co zdyscyplinowało samorządowców. Wyraził również nadzieję, 

że w wyniku tej kontroli wypracowany zostanie w resorcie edukacji arkusz do monitorowania pracy 

przedszkoli w roku następnym.

Dyrektor Grzegorz Pochopień wskazał, że można wzmocnić sankcję za nierespektowanie 

przepisów dotyczących liczebności dzieci w oddziale, czy też wprowadzić jakiś limit dzieci 

dla przedszkoli niepublicznych. Można także wybrać drogę finansową – np. dotowanie przedszkoli 

niepublicznych, ale nie na większą liczbę niż 25 dzieci w oddziale. Państwo ma możliwość określić 

pewien standard, w ramach którego funkcjonować będą przedszkola.

Dyrektor Emilia Wojdyła zauważyła, że warto zastanowić się nad regulacją dokumentowania 

przebiegu nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach niepublicznych, tak jak ma to miejsce 

w przedszkolach publicznych. Obecne rozporządzenie w sprawie dokumentowania przebiegu 

nauczania nie dotyczy przedszkoli niepublicznych, które w związku z tym mogą w zasadzie 

w  każdej formie prowadzić dokumentację. W sytuacji, kiedy przedszkole niepubliczne 

jest dotowane, dokumentacja jego pracy powinna być analogiczna, jak dokumentacja prowadzona 

przez przedszkola publiczne. Kontrole wskazują, że dokumentacja prowadzona jest w różny sposób. 
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To nie jest tak, że w ogóle jej nie ma, ale warto, żeby odzwierciedlała ona, tak jak w przedszkolu 

publicznym, pracę tej placówki.

Dyrektor Grzegorz Pochopień wskazał, że przedszkole niepubliczne nie ma obowiązku pobierania 

środków publicznych. Przedszkole, które nie będzie chciało, nie wystąpi o te środki, ale jeżeli korzysta 

z pieniędzy podatników, to powinno się do czegoś deklarować – np. pobierające dotację, przedszkola 

powinny stosować dokumentację analogiczną, jak w przedszkolach publicznych, może jedynie 

bardziej uproszczoną. Jeżeli ktoś nie chciałby prowadzić takiej dokumentacji, to oczywiście miałby 

do tego prawo, ale w konsekwencji nie mógłby otrzymywać środków publicznych.

Naczelnik Aleksander Tynelski zauważył, że problem dotyczący liczebności grupy trochę 

inaczej wygląda, gdyż tak naprawdę, zgodnie z rozporządzeniem, na liście w danej grupie 

nie może być więcej niż 25 nazwisk. Uczestnictwo dzieci w zajęciach edukacyjnych w ciągu 

roku szkolnego jest jak sinusoida. W okresie jesienno-zimowym jest zdecydowanie mniej dzieci 

niż w okresie wiosennym i wczesnojesiennym. W związku z tym może należałoby uwzględnić 

takie rozwiązanie, by nie patrzeć na to, ile dzieci jest zapisanych, tylko ile jest dzieci pod opieką 

jednego nauczyciela. Jeżeli wprowadzi się zapis, że pod opieką nauczyciela nie może być więcej 

niż 25 dzieci, to daje pewną elastyczność rozwiązania zarówno dla dyrektora przedszkola, jak 

i dla samorządowców.

Minister Przemysław Krzyżanowski wskazał, że takie rozwiązania są już stosowane w jednostkach 

samorządu terytorialnego. Średnia frekwencja w kraju wynosi ok. 70%. W związku z powyższym 

w danym dniu w przedszkolu nie przebywa więcej dzieci niż 25, pomimo tego, że na liście jest 

28 czy 27 dzieci. Wiele samorządów w naszym kraju stosuje taką zasadę, że pod opieką jednego 

nauczyciela nie może być więcej niż 25 osób. Jeżeli wszystkie dzieci zapisane będą w przedszkolu 

(100% obecność), np. 28, wtedy zajęcia prowadzi dwóch nauczycieli – dodatkowo np. dyrektor 

przedszkola. Takie rozwiązanie jest stosowane od trzech, może czterech lat. Dzisiaj nie ma przepisu 

prawa, który legalizowałby takie postępowanie organów prowadzących. Przedszkola niepubliczne, 

które znajdą się w „systemie złotówkowym” – otrzymujące dotację z budżetu gminy na każdego 

ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach 

publicznych – wchodzą we wszystkie rygory publicznych placówek. Konieczne jest natomiast 

wzmożenie kontroli i uszczelnienie systemu funkcjonowania pozostałych placówek niepublicznych, 

poczynając od przedszkola, poprzez wszystkie typy szkół i placówek, aż po kształcenie osób 

dorosłych.

Dyrektor Emilia Wojdyła zauważyła, że pomysł pozostawania pod opieką jednego nauczyciela 

25 dzieci rodzi pewne trudności organizacyjne, również w kategorii zatrudniania nauczycieli.

Kurator Halina Bilik zauważyła, że egzekwowanie zapisów dotyczących liczebności oddziałów jest 

bardzo trudne. Kuratorium oświaty daje dyrektorowi zalecenia i powiadamia organ prowadzący, 

chociaż ma wiedzę, że przyczyny tego są właśnie po stronie organów prowadzących.

Doradca Krystian Kułaga stwierdził, że wychowanie przedszkolne jest zadaniem własnym gminy, 

które jest realizowane w ramach dwóch form właścicielskich: komunalnej – publicznej, i prywatnej 

– niepublicznej. Natomiast jeśli chodzi o ramy prawne i standardy dotyczące wykonywania 

tego zadania, to są one nieco odmienne dla jednych, jak i drugich przedszkoli. Wyniki kontroli 

pokazują, że od 2011 r. występuje tendencja zwiększania się liczby przedszkoli niepublicznych 

przy jednoczesnym spadku liczby przedszkoli publicznych. Czy w związku z tym nie należałoby 

się zastanowić nad ustandaryzowaniem i określeniem pełniejszych ram prawnych wychowania 
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przedszkolnego w placówkach niepublicznych. Przedszkola publiczne i niepubliczne mają 

przygotować dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Z powyższych względów ryzyko 

związane z niewłaściwym przygotowaniem dzieci do nauki na poziomie szkoły podstawowej 

jest większe w przedszkolach niepublicznych niż publicznych.

Dyrektor Grzegorz Pochopień stwierdził, że dyskusja uczestników panelu zmierza do standaryzacji 

przedszkoli niepublicznych. Są pewne aspekty, które mogłyby być trochę bardziej sformalizowane, 

przynajmniej w odniesieniu do tych przedszkoli, które pobierają dotacje. Można założyć, że nowe 

przepisy przedszkolne powstrzymają proces tworzenia przedszkoli niepublicznych o tyle, o ile każdy 

będzie miał prawo do przedszkola taniego. Od 2015 r. wszystkie czterolatki, a od 2017 r. trzylatki 

mają prawo do taniego przedszkola, co spowoduje, że przedszkola niepubliczne staną się dużo 

bardziej sformalizowane.

 *            *           *

Minister Przemysław Krzyżanowski stwierdził, że z analiz MEN i wyników kontroli NIK jednoznacznie 

wynika, że utracone przez gminy dochody, w związku z ustawowym ograniczeniem wysokości opłat 

wnoszonych przez  rodziców do  1 zł za godzinę zajęć, stanowią 42% kwoty ogółem przyznanych 

dotacji z budżetu państwa. Oznacza to, że 58% pieniędzy z dotacji pozostaje m.in. na to, co założono 

w ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty, czyli realizację zajęć dodatkowych oraz przygotowanie 

i poszerzanie bazy, tak żeby od 1 września 2015 r. każdy czterolatek, a od 1 września 2017 r. – każdy 

trzylatek mógł pojawić się w  przedszkolu. Ten  stan  wskazuje, że  mimo  generalnego narzekania 

na brak pieniędzy na zadania oświatowe, te pieniądze w systemie są.

MEN zajęło jednoznaczne stanowisko, że rytmika, gimnastyka korekcyjna, zajęcia muzyczno-taneczne 

mieszczą się w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Są zajęciami, które powinny 

odbywać się właśnie w ramach realizacji tej podstawy. W związku z tym nie może dziwić, że w 27% 

gmin zrezygnowano z organizacji tych zajęć dodatkowych – być może podjęto decyzję, by zajęcia te 

odbywały się w ramach podstawy programowej, a nie jako zajęcia dodatkowe. Jeżeli chodzi o język 

angielski, to Minister Edukacji Narodowej w nowym rozporządzeniu wprowadził od 1 września 2015 r. 

język obcy jako element podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Kwoty, które były zagwarantowane w  ramach ustawy złotówkowej (504  mln zł w  2013  r.  

i 1 mld 600 mln zł w 2014 r.), wskazują jednoznacznie, że w budżetach gmin były środki na zajęcia 

dodatkowe. Tymczasem decyzjami organów prowadzących zostały zmniejszone o  50% zajęcia 

dodatkowe w kontrolowanych jednostkach, pomimo zabezpieczenia Vnansowego, które zapewniła 

ustawa przedszkolna. Nie było tak, że wójtowie, burmistrzowe, prezydenci nie otrzymali środków 

na  realizację zajęć dodatkowych w  przedszkolach, po prostu podjęli decyzję o  przeznaczeniu 

tych pieniędzy na jakieś inne cele, albo o przesunięciu środków na inne zadania przedszkolne.

Dyrektor Grzegorz Pochopień zauważył, że wójtom, burmistrzom, prezydentom udało się 

w 2013 r. wykorzystać i rozliczyć w pełni przyznaną dotację. Jeżeli chodzi o spadek liczby 

zajęć dodatkowych, to wiele z nich zapewne weszło do realizowanej podstawy programowej. 

Być może nie wyodrębnia się obecnie tych zajęć – np. taniec. Zakładamy, że obecnie te zajęcia będą 

częścią normalnej pracy z uczniem. To jest oczywiście hipoteza, żadnych danych w tym zakresie 

MEN nie posiada.

W odniesieniu do  obawy wójtów dotyczących zwiększenia liczby miejsc wychowania 

przedszkolnego w perspektywie obowiązku zapewnienia miejsca realizacji wychowania 

przedszkolnego każdemu dziecku czteroletniemu i trzyletniemu, MEN wykonało dużo symulacji 

demograficznych dotyczących liczby dzieci w wieku przedszkolnym i liczby miejsc w przedszkolach. 
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Generalnie nie wygląda to na problem globalny, oczywiście są gminy, które w naturalny sposób 

się rozrastają, np. podmiejskie – tam z roku na rok rodzi się więcej dzieci i tam oczywiście będzie 

potrzeba inwestycji, ale większość gmin ma problem z malejącą liczbą dzieci.

Naczelnik Aleksander Tynelski wskazał, że w wielu przypadkach nie patrzy się całościowo na oświatę 

i do MEN docierają sygnały o potrzebie budowania przedszkola tam, gdzie są likwidowane lub 

wyludniające się szkoły. Istniejące puste budynki oświatowe, należałoby właściwie tylko zaadaptować 

dla potrzeb przedszkolnych. W nowej perspektywie finansowania środki unijne właściwie mają być 

przeznaczone przede wszystkim na likwidację dysproporcji w dostępie do edukacji przedszkolnej 

pomiędzy gminami i „białych plam”. W pierwszej kolejności trzeba wykorzystać tę infrastrukturę, 

która już jest, a nie budować przedszkola od podstaw.

Minister Przemysław Krzyżanowski zauważył, iż zajęcia z logopedii i gimnastyki korekcyjnej 

w przedszkolach publicznych nie mogą odbywać się odpłatnie, bo byłoby to niezgodne 

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, które mówi o wsparciu. Niewątpliwie zajęcia 

z logopedii i gimnastyki korekcyjnej są realizowane w ramach wsparcia dziecka, tym samym 

zmniejszenie liczby zajęć dodatkowych może też po części wynikać z dotarcia komunikatów MEN, 

co tak naprawdę w ramach podstawy programowej powinno być w przedszkolu realizowane. 

MEN stoi również na stanowisku, że rada rodziców nie może wprowadzać zajęć dodatkowych 

finansowanych przez rodziców w godzinach pracy przedszkola, np. po godzinie 13. Takie zajęcia, 

jeżeli rodzice sobie tego życzą, mogą się odbywać po zakończeniu pracy przedszkola.

Naczelnik Aleksander Tynelski zauważył, że nie ma czegoś takiego jak godziny realizacji 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W momencie wejścia dziecka do przedszkola 

rozpoczyna się realizacja podstawy programowej, w momencie wyjścia dziecka z przedszkola 

– kończy się. W związku z tym nie można przyjąć, że program wychowania przedszkolnego jest 

realizowany od godziny do godziny, bowiem podczas całego pobytu dziecka w przedszkolu 

realizowany jest program w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Dyrektor Emilia Wojdyła wskazała, że pojawiają się problemy dotyczące organizowania zajęć 

finansowanych lub współfinasowanych przez rodziców w godzinach pracy przedszkola. Kuratoria 

oświaty mają trudności ze skutecznym przeciwdziałaniem im. Bardzo często podnoszony jest argument, 

że to rodzice dzieci tego właśnie chcą. Przyjęte formuły udostępniania sal przedszkola omijają udział 

dyrektora przedszkola w organizowaniu zajęć i płaceniu za te zajęcia, które odbywają się na terenie 

przedszkola w czasie, który nie jest czasem po zakończeniu jego pracy.

Wypowiedzi uczestników panelu zostały autoryzowane.
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5.4. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 827 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Vnansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz. 191).

7. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.).

8. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

9. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. 
Nr 74, poz. 397 ze zm.).

10. Ustawa z  dnia 17  grudnia 2004  r. o  odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny Vnansów 
publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 168).

11. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 3  lutego 2010  r. w  sprawie sprawozdawczości 
budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103) – uchylone z dniem 24 stycznia 2014 r.

12. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 16  stycznia 2014  r. w  sprawie sprawozdawczości 
budżetowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 119).

13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyVkacji 
dochodów, wydatków, przychodów i  rozchodów oraz  środków pochodzących ze  źródeł 
zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 ze zm.).

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz  kształcenia ogólnego w  poszczególnych 
typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) – uchylone z dniem 1 września 2012 r.

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz  kształcenia ogólnego w  poszczególnych 
typach szkół (Dz.U. z 2012 r., poz. 977).

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 28  maja 2010  r. w  sprawie świadectw, 
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624 ze zm.).

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 
kwaliVkacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można 
zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz. 1207).

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 21  maja 2001  r. w  sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 ze zm.).

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z  dnia 19  lutego 2002  r. w  sprawie 
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 
nauczania, działalności wychowawczej i  opiekuńczej oraz  rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 
Nr 23, poz. 225 ze zm.).
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5.5. Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

4. Prezes Rady Ministrów

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego

6. Rzecznik Praw Obywatelskich

7. Rzecznik Praw Dziecka

8. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

9. Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

10. Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

11. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych

12. Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

13. Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

14. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

15. Minister Edukacji Narodowej

16. Minister Finansów

17. Wojewodowie

18. Kuratorzy oświaty

19. Prezesi regionalnych izb obrachunkowych

20. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast (wersja elektroniczna)


