
       

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 19 listopada 2020 r. 

Poz. 2048 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
1) 

z dnia 18 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej  

dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 

Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 23, 374 i 1086) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz. U. poz. 2446) w załączniku po 

ust. 7 dodaje się ust. 7a–7d w brzmieniu: 

„7a. Całkowita kwota części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego, ustalona w sposób określony 

w ust. 7, ulega zwiększeniu o środki, zwane dalej „ogólną kwotą korygującą”. 

Ogólna kwota korygująca, po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, KK jest dzielona między jednostki samorządu terytorialnego. Kwota 

korygująca KKi dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana według wzoru: 

KKi = Ln,i · 
KK 

Ln 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 

1) KKi – kwota korygująca dla i-tej jednostki samorządu terytorialnego, po zaokrągleniu w dół do pełnych złotych; 

2) KK – ogólna kwota korygująca, po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listo-

pada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; 

3) Ln,i – liczba nauczycieli oraz osób, o których mowa w art. 15 ust. 2–6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Pra-

wo oświatowe, zatrudnionych w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 

pkt 2–11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, lub zespołach szkół lub placówek, w skład któ-

rych wchodzi co najmniej jedna ze szkół lub placówek, o których mowa w art. 2 pkt 2–11 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe: 

a) prowadzonych przez i-tę jednostkę samorządu terytorialnego, lub 

b) dla których i-ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 

pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2029) – w przypadku jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną 

niebędącą jednostką samorządu terytorialnego 

– z wyjątkiem nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia wyłącznie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych lub w innych formach wychowania przedszkolnego, ustalona na podstawie danych 

systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 2 listopada 2020 r., w i-tej jednostce samorządu teryto-

rialnego; 

                                                           
1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki 

(Dz. U. poz. 1848). 
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4) Ln – suma liczby Ln,i dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, obliczana według wzoru: 

𝐿𝑛 =∑𝐿𝑛,𝑖

𝐿𝑠

𝑖=1

 

gdzie Ln,i jest obliczane w sposób określony w pkt 3. 

7b. Nauczycieli oraz osoby, o których mowa w ust. 7a pkt 3, pozostających jednocześnie w więcej niż jednym 

stosunku pracy w szkole, placówce lub zespole, o których mowa w ust. 7a pkt 3, wlicza się do liczby Ln,i, tylko 

w szkole, placówce lub zespole: 

1) prowadzonych przez i-tę jednostkę samorządu terytorialnego, lub 

2) dla których i-ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 

ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – w przypadku jednostki systemu 

oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego 

– w których są uprawnieni do otrzymania dofinansowania zgodnie z § 10c ust. 6–8 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjo-

nowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. poz. 493, z późn. zm.
2)

). 

7c. Do ustalania liczby Ln,i nie wlicza się nauczycieli oraz osób, o których mowa w ust. 7a pkt 3, pozostających 

jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w szkole, placówce lub zespole, którzy są uprawnieni do otrzyma-

nia dofinansowania, o którym mowa w § 10c ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 7b, w szkole, placówce lub 

zespole tych szkół lub placówek prowadzonych przez właściwych ministrów, albo w szkole artystycznej lub zespole 

tych szkół prowadzonych przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego. 

7d. Do ustalania liczby Ln,i nie wlicza się: 

1) nauczycieli i osób, o których mowa w ust. 7a pkt 3, którzy w dniu 7 grudnia 2020 r.: 

a) pozostawali w stanie nieczynnym lub przebywali na urlopie: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, 

macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, chyba że w tym czasie świadczyli 

również pracę w szkole, placówce lub zespole, o których mowa w ust. 7a pkt 3, 

b) byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 

1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263), 

c) byli zawieszeni w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 

Karta Nauczyciela; 

2) nauczycieli i osób, o których mowa w ust. 7a pkt 3, którzy od dnia 2 listopada 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r. 

przebywali nieprzerwanie na urlopie bezpłatnym.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2020 r. 

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek 

                                                           
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 

1539 i 2047. 


		2020-11-19T16:00:37+0000
	Robert  Brochocki


		2020-11-19T17:28:02+0100




