
Finansowanie szkolnictwa branżowego 

 
 

• Dochody JST w tym subwencja oświatowa  
• Budżety odpowiednich ministrów 

 
 
 
 
 
 

/Środki niezbędne na realizację zadań oświatowych zagwarantowane są w dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych). Dochodami 

jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencje ogólne (w tym część 
oświatowa) oraz dotacje celowe z budżetu państwa  

(art. 167 ust. 2 Konstytucji RP)./ 



Finansowanie szkolnictwa branżowego 

 
 

 
W 2019 r. - rozporządzenie z 18 grudnia 2018 r. w sprawie 
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku 
 
 
 
 
 

 
 

/ Dz. U. z 2018 r., poz. 2446 / 



Finansowanie szkolnictwa branżowego 

 
Nowe zasady finansowania: 

• od 1 stycznia 2019 r. – system finansowania, przewidujący 
podział subwencji oświatowej z uwzględnieniem: 
 kosztów kształcenia w zawodzie 
 efektywności kształcenia 
 rzeczywistego zapotrzebowania na pracowników 

w danym zawodzie na rynku pracy 
• od 1 stycznia 2020 r. – dodatkowe wsparcie finansowe 

kształcenia w zawodach unikatowych 
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Koszt kształcenia w zawodzie: 
• Niski koszt kształcenia (P16) 
Wartość wagi 0,23, liczba uczniów w wadze: 273 tys., środki naliczone wagą: 356 393 tys. zł 

• Średni koszt kształcenia (P15) 
Wartość wagi 0,29, liczba uczniów w wadze: 278 tys., środki naliczone wagą: 458 233 tys. zł 

• Wyższy koszt kształcenia (P14) 
Wartość wagi 0,35, liczba uczniów w wadze: 33 tys., środki naliczone wagą: 66 823 tys. zł 

• Najdroższy koszt kształcenia (P13) 
Wartość wagi 0,40, liczba uczniów w wadze: 23 tys., środki naliczone wagą: 53 285 tys. zł  

 

Łączne środki naliczone wagami: 934 735 tys. zł 
 

/Rozporządzenie z 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji 
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku 

Dz. U. z 2018 r., poz. 2446/ 



Finansowanie szkolnictwa branżowego 

Efektywności kształcenia: 
 

• Finansowania za zdany egzamin w szkołach policealnych i na 
kursach kwalifikacyjnych (P11) 

Wartość wagi 0,165, liczba uczniów w wadze: 57 tys., środki naliczone wagą: 53 624 tys. zł 

 
 
 

/Rozporządzenie z 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji 
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku 

Dz. U. z 2018 r., poz. 2446/ 
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Rzeczywiste zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie na 
rynku pracy: 

• Nowa waga (P19) dla uczniów klas I szkół prowadzących kształcenie 
zawodowe 

Wartość wagi 0,20, liczba uczniów w wadze: 63 tys., środki naliczone wagą: 71 911 tys. zł 

• Nowa waga (P20) dla młodocianych pracowników klas I branżowych 
szkół I stopnia 

Wartość wagi 0,08, liczba uczniów w wadze: 5 tys., środki naliczone wagą: 2 417 tys. zł 
 
Nowe wagi obejmują zawody: elektronik, elektryk, kierowca mechanik, technik automatyk, mechatronik, operator 
maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator obrabiarek skrawających, magazynier-logistyk, technik 
elektronik, murarz-tynkarz, technik elektryk, technik energetyk, technik informatyk, technik mechatronik, ślusarz, 
mechanik-monter maszyn i urządzeń, technik mechanik, technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk 
transportu szynowego. 

 
/Rozporządzenie z 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku 
Dz. U. z 2018 r., poz. 2446/ 
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Finansowanie badania psychologicznego: 
• Wprowadzenie nowej wagi (P21) dla uczniów kształcących się w 

zawodach kierowca mechanik lub technik transportu drogowego 
• Środki naliczone tą wagą mają zrekompensować organom 

prowadzącym koszty ponoszone na opłacanie badania 
psychologicznego kandydatom do kształcenia. 

 
Wartość wagi: 0,05 
Liczba uczniów w wadze: 3 tys.  
Środki naliczone wagą: 982 tys. zł 

 
 

/Rozporządzenie z 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku 

Dz. U. z 2018 r., poz. 2446/ 
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Wprowadzenie preferencji podatkowych dla przedsiębiorców (PIT, 
CIT): 
Możliwość odliczenia od dochodu (będącego podstawą obliczania podatku) 
darowizn przekazywanych dla publicznych szkół prowadzących kształcenie 
zawodowe i placówek: 

• w przypadku osób prawnych łącznie do wysokości nieprzekraczającej 
10% dochodu, 

• w przypadku osób fizycznych łącznie do wysokości nieprzekraczającej 
6% dochodu.  

 
Zmiana weszła w życie: 1 stycznia 2019 r.  
 

 / art. 9 i 10 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 2245)/ 
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Tworzenie przez organy stanowiące JST, na wniosek dyrektora szkoły 
(placówki) zawodowej, wydzielonego rachunku: 
 
Umożliwienie szkołom gromadzenia dochodów uzyskiwanych w ramach 
praktycznego kształcenia zawodowego (np. usługi gastronomiczne, 
mechaniczne, fryzjerskie itp.) w celu wykorzystania tych środków na 
potrzeby rozwoju szkoły zawodowej lub placówki. 
 
Zmiana wejdzie w życie: 1 września 2019 r.  

 
/ art. 28 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 2245)/ 


