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Wprowadzenie

Zmian w systemie oświaty zaszło na przełomie ostatnich kilku lat bardzo wiele. Nie odnosząc się 
w tym miejscu do aspektu merytorycznego, miały one na celu zapewnienie większej przejrzystości 
przepisów regulujących kwestie oświatowe, rozproszonych po różnych aktach prawnych. 

Jednak powyższe założenie nie do końca znalazło swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ak-
tualnie tematyka funkcjonowania oświaty w Polsce regulowana jest w dalszym ciągu przez kilka 
aktów prawnych: OświatU (częściowo w dalszym ciągu obowiązująca), PrOśw (która miała zastą-
pić OświatU), ustawa wprowadzająca przepisy PrOśw, KartaNauczU oraz FinZadOśwU (chociaż 
i w tym zakresie nie można zapominać o przepisach regulujących tę materię np. DochSamTerytU, 
czy też jeszcze bardziej horyzontalnie w FinPubU).

Przywołanej powyżej FinZadOśwU zostanie poświęcony niniejszy komentarz. Ustawa ta została 
podpisana 27.10.2017 r. Do dnia jej wejścia w życie, które co do zasady miało miejsce 1.1.2018 r., 
kwestie związane z finansowaniem wychowania przedszkolnego, szkół/placówek publicznych 
i niepublicznych regulowała OświatU. Stąd też FinZadOśwU powiela wiele rozwiązań, które za-
warte były w OświatU. Jednakże zawiera także regulacje nieznane wcześniej w systemie edukacji. 

Warto także wspomnieć, że FinZadOśwU zgodnie z intencją ustawodawcy wyrażoną w uzasadnie-
niu do rządowego projektu FinZadOśwU, stanowiła próbę ujęcia w jednym akcie prawnym całości 
istotnych spraw dotyczących finansowania oświaty. Tak się jednak nie stało, biorąc chociażby za 
przykład rozdział drugi ustawy. Miał on regulować całościowo zagadnienia związane z częścią 
oświatową subwencji ogólnej, a na ten moment zawiera tylko odesłanie do DochSamTerytU oraz 
przepis opisujący zasady wydatkowania środków przeznaczonych na kształcenie specjalne oraz or-
ganizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Rozdział ten miał być sukcesywnie nowelizowany 
i rozszerzany, jednak po ponad trzyletnim funkcjonowaniu ustawy, nic się w tym przedmiocie nie 
zmieniło. 

Niemniej mam nadzieję, że niniejsza publikacja rozwieje wiele wątpliwości, będzie stanowiła 
cenne źródło wiedzy a także pomoże w jeszcze lepszym zrozumieniu systemu finansowania zadań 
oświatowych.

Katarzyna Liszka-Michałka
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