
Projekt 30.05.2016 r. 

ROZPORZJ\DZENIE 

MINISTRA EDUKACJI N ARODOWEJ 1l 

z dnia ............. 2016 r. 

w sprawie trybu i sposobu dzialania Kolegium Arbitrazu Egzaminacyjnego 

Na podstawie art. 9cc ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2156, oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) zarz~dza sit(, co nast((puje: 

§ 1. Rozporz~dzenie okresla: 

1) tryb wpisywania arbitr6w na list(( arbitr6w; 

2) tryb wyznaczania skladu Kolegium Arbitrazu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia 

odwolania, o kt6rym mowa w art. 44zzz ust. 7 albo art. 44zzzt ust. 7 ustawy z dnia 7 

wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty; 

3) tryb i spos6b dzialania Kolegium Arbitrazu Egzaminacyjnego; 

4) stawki wynagradzania arbitr6w oraz egzaminator6w, o kt6rych mowa wart. 9cb ust. 6 

ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty, zajedno zadanie egzaminacyjne 

rozpatrzone w ramach odwolania; 

5) spos6b i tryb zwrotu koszt6w przejazdu i zakwaterowania; 

6) wz6r wniosku o wpis na list(( arbitr6w oraz wykaz dokument6w, kt6re dol~cza sitt do 

tego wniosku. 

§ 2. Ilekroc w rozporz~dzeniu jest mowa o ustawie, nalezy przez to rozumiec ustawtt 

z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty. 

§ 3. 1. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania, zwany dalej ,ministrem", 

w celu utworzenia list arbitr6w, o kt6rej mowa w art. 9ca ust. 1 ustawy, zamieszcza 

na stronie intemetowej urzttdu obsluguj~cego ministra ogloszenie o przyjmowaniu zgloszen 

kandydat6w na arbitr6w w zakresie egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzaj~cego 

kwalifikacje w zawodzie. 

2. Ogloszenie, o kt6rym mowa w ust. 1, zawiera informacj(( o sposobie 

i miejscu skladania zgloszen przez kandydat6w. 

I) Minister Edukacji Narodowej kieruje dzialem administracji rz£ldowej - oswiata i wychowanie, na podstawie 
§ I ust. 2 rozporz£ldzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczeg6lowego 
zakresu dzialania Ministra Edukacji Narodowej (Oz. U. poz. 1903). 
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§ 4. 1. Osoba ubiegaj~ca sier o wpis na lister arbitr6w sklada wniosek, kt6rego wz6r 

stanowi zal~cznik do rozporz~dzenia. 

2. Do wniosku dol~cza sier: 

1) poswiadczone przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie dokument6w 

potwierdzaj ~cych: 

a) posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym stopnia lub tytulu w dziedzinie 

nauki lub sztuki- w przypadku os6b, o kt6rych mowa wart. 9ca ust. 3 pkt 2 i ust. 4 

pkt 3 ustawy; 

b) wpis do ewidencji egzaminator6w, o kt6rej mowa wart. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy- w 

przypadku osoby berd~cej egzaminatorem; 

2) informacjer o posiadanym doswiadczeniu w pracy dydaktycznej - w przypadku os6b, o 

kt6rych mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3 ustawy; 

3) rekomendacjer, o kt6rej mowa wart. 9ca ust. 3 i ust. 4 ustawy; 

4) oswiadczenie 0 posiadaniu kompetencji w dziedzinie technologii informacyjno

komunikacyjnych; 

5) oswiadczenie kandydata ubiegaj~cego sier o wpis na lister arbitr6w, ze: 

a) rna peln~ zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z pelni praw publicznych, 

b) nie toczy sier przeciwko niej posterpowanie kame w sprawie o umyslne przesterpstwo 

scigane z oskarzenia publicznego lub posterpowanie dyscypliname, 

c) nie byla skazana prawomocnym wyrokiem za umyslne przesterpstwo lub umyslne 

przesterpstwo skarbowe, 

d) nie byla prawomocnie ukarana kar~ dyscyplinam~ 

- w przypadku os6b, o kt6rych mowa wart. 9ca ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy. 

6) zgoder na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustaw~ z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 

195). 

§ 5. 1. Wpisu na lister arbitr6w dokonuje minister po stwierdzeniu spelniania przez 

wnioskodawcy wymagan okreslonych wart. 9ca ust. 3-6 ustawy. 

2. Minister zawiadamia pisemnie kandydata na arbitra, ze zostal wptsany na lister 

arbitr6w. 

3. 0 skresleniu arbitra z listy arbitr6w w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 9ca ust. 8 

ustawy, minister powiadamia na pismie zainteresowanego. 
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§ 6. 1. Lista arbitr6w jest prowadzona wedlug kolejnosci wpisu na listy arbitr6w. 

§ 7. 1. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza wedlug kolejnosci 

wplywu odwolania, o kt6rym mowa wart. 44zzz ust. 7 albo art. 44zzzt ust. 7 ustawy, sklad 

Kolegium Arbitrazu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia tego odwolania. 

2. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza arbitr6w do skladu Kolegium 

Arbitra:lu Egzaminacyjnego wedlug kolejnosci wpisu arbitr6w na listy arbitr6w. 

3. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zawiadamia arbitr6w o wyznaczeniu ich 

do rozpatrzenia odwolania, o kt6rym mowa wart. 44zzz ust. 7 albo art. 44zzzt ust. 7 ustawy, 

wskazuj~c termin przewidziany na rozpatrzenie tego odwolania. 

4. Arbiter potwierdza przyjycie odwolania, o kt6rym mowa wart. 44zzz ust. 7 albo art. 

44zzzt ust. 7 ustawy, do rozpatrzenia w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania 

zawiadomienia, o kt6rym nowa w ust. 3. 

5. Wyznaczeni do rozpatrzenia danego odwolania czlonkowie Kolegium Arbitra:lu 

Egzaminacyjnego pracuj~ z wykorzystaniem platformy intemetowej przygotowanej, 

udostypnionej i obslugiwanej przez Centraln~ Komisjy Egzaminacyjn~. 

6. Na wniosek Kolegium Arbitrazu Egzaminacyjnego dyrektor Centra1nej Komisji 

Egzaminacyjnej moze zorganizowac posiedzenie Kolegium Arbitrazu Egzaminacyjnego. 

§ 8. 1. Wynagrodzenie arbitra za rozpatrzenie odwolania, o kt6rym mowa w art. 44zzz 

ust. 7 albo art. 44zzzt ust. 7 ustawy, ustala siy wedlug zlozonosci rozwi¥ania zadania 

egzaminacyjnego oraz liczby zadan egzaminacyjnych rozpatrzonych w ramach odwolania. 

2. W zaleznosci od zlozonosci rozwi~zania zadania egzaminacyjnego wynagrodzenie 

arbitra wynosi: 

Lp. Stopien zlozonosci rozwi¥ania zadania K wota wynagrodzenia za jedno zadanie 

egzammacyJnego egzammacyJne 

1. 1. stopien 75 zl 

2. 2. stopien 125 zl 

3. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustala stopien zlozonosct rozwt¥anta 

zadania egzaminacyjnego, byd~cego przedmiotem odwolania. 

§ 9. Arbitrom przysluguje zwrot koszt6w przejazdu i zakwaterowania w przypadku, 

o kt6rym mowa w § 7 ust. 8, na podstawie dokument6w, w szczeg6lnosci rachunk6w, faktur 

lub bilet6w, potwierdzaj~cych poniesione wydatki, lub pisemnej informacji o wysokosci 

poniesionych koszt6w przejazdu samochodem prywatnym. 
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§ 10. Rozporz~dzenie wchodzi w zycie z dniem 1 pazdziemika 2016 r. 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 
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WZOR 

Zal~cznik do rozporz~dzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia ........... (Dz. U. . .... ) 

WNIOSEK 0 WPIS NA LISTF; ARBITROW 

Nazwisko ..................................... Imiy (imiona) .............................................. . 

Stopien lub tytul w dziedzinie nauki lub sztuki ........................................................ . 

Miejsce zatrudnienia ....................................................................................... . 

Nazwa przedmiotu, z kt6rego przeprowadzany jest egzamin maturalny lub nazwa 

kwalifikacji, w zakresie kt6rej kandydat ubi ega siy o wpis ................................................... . 

Adres do korespondencji .................................................................................. . 

Numer telefonu ............................................................................................. . 

E-mail ........................................................................................................ . 

(data i podpis kandydata na arbitra) 



Uzasadnienie 

Projekt rozporz£!dzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie trybu i sposobu dzialania 
Kolegium Arbitrazu Egzaminacyjnego stanowi wykonanie upowa:Znienia zawartego 
w art. 9cc ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty, zwanej dalej ,ustaw£!", 
wprowadzonego ustaw£! z dnia .................... o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz 
niekt6rych innych ustaw (Dz. U ..................... ). Przedmiotowy projekt jest nowym aktem 
wykonawczym do ustawy. 

Zgodnie z brzmieniem upowazmenia okreslonego w art. 9cc ustawy, w projekcie 
rozporz£!dzenia okreslono: 
1) tryb wpisywania arbitr6w na list(( arbitr6w; 

2) tryb wyznaczania skladu Kolegium Arbitrazu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia 
odwolania, o kt6rym mowa w art. 44zzz ust. 7 albo art. 44zzzt ust. 7 ustawy z dnia 7 
wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty; 

3) tryb i spos6b dzialania Kolegium Arbitrazu Egzaminacyjnego; 

4) stawki wynagradzania arbitr6w oraz egzaminator6w, o kt6rych mowa w art. 9cb ust. 6 
ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty, za jedno zadanie egzaminacyjne 
rozpatrzone w ramach odwolania; 

5) spos6b i tryb zwrotu koszt6w przejazdu i zakwaterowania; 

6) wz6r wniosku o wpis na list(( arbitr6w oraz wykaz dokument6w, kt6re dol£!cza si(( do tego 
wniosku; 

Ad. 1 ). W celu ustalenia listy arbitr6w minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania, 
zwany dalej ,ministrem", zamiesci na stronie internetowej urzydu obsluguj£!cego ministra 
ogloszenie o naborze kandydat6w na arbitr6w. Osoby ubiegaj£!ce si(( o wpis na list(( arbitr6w 
skladaj£! wniosek (wz6r wniosku stanowi zal£!cznik do rozporz£!dzenia) wraz z dokumentami 
potwierdzaj£!cymi: 
1) poswiadczone przez kandydata za zgodnos6 z oryginalem kopie dokument6w 

potwierdzaj£!cych: 

a) posiadanie wymaganego wyksztalcenia, w tym stopnia lub tytulu w dziedzinie nauki 
lub sztuki - w przypadku os6b, o kt6rych mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3 
ustawy; 

b) wpis do ewidencji egzaminator6w, o kt6rej mowa wart. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy- w 
przypadku osoby b((d£!cej egzaminatorem; 

2) informacj(( o posiadanym doswiadczeniu w pracy dydaktycznej, a w przypadku kandydata 
na arbitra w zakresie zawodu - informacj(( o posiadanym doswiadczeniu w pracy 
dydaktycznej lub w pracy w danym zawodzie; 
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3) rekomendacj((, o kt6rej mowa wart. 9ca ust. 3 i ust. 4 ustawy; 

4) oswiadczenie 0 posiadaniu kompetencji w dziedzinie technologii informacyjno
komunikacyjnych; 

5) oswiadczenie kandydata ubiegaj~cego sitt o wpis na list(( arbitr6w, ze: 

a) rna peln~ zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z pelni praw publicznych; 

b) nie toczy sitt przeciwko niej post((powanie kame w sprawie o umyslne przest((pstwo 

scigane z oskarzenia publicznego lub postypowanie dyscypliname; 

c) nie byla skazana prawomocnym wyrokiem za umyslne przest((pstwo lub umyslne 

przest((pstwo skarbowe; 

d) nie byla prawomocnie ukarana kar~ dyscyplinarn~. 

6) zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustaw~ z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281). 

Arbiter moze bye skreslony z listy arbitr6w w przypadkach okreslonych w art. 9ca ust. 8 
ustawy (na wniosek arbitra; w przypadku skazania arbitra prawomocnym wyrokiem za 
umyslne przest((pstwo lub umyslne przest((pstwo skarbowe lub ukarania arbitra kar~ 

dyscyplinam~; w przypadku smierci arbitra; skreslenia z ewidencji egzaminator6w; cofniycia 
rekomendacji; utraty zatrudnienia w instytucie badawczym, jednostce naukowej Polskiej 
Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejytnosci lub szkole wyzszej; zatrudnienia 
w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okr((gowej komisji egzaminacyjnej). 

0 wpisaniu arbitra na list(( arbitr6w oraz o skresleniu arbitra z tej listy minister powiadamia 
zainteresowanego na pismie. 

Lista arbitr6w jest prowadzona w kolejnosci wptsu na list(( arbitr6w 
w zakresie dane go przedmiotu lub zawodu. 

Arbitr6w do skladu Kolegium wyznacza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wedlug 
kolejnosci wpisu arbitr6w na list((. 

Arbiter otrzymuje wynagrodzenie za kai:de zadanie egzaminacyjne rozpatrywane w ramach 
odwolania. Ustala sitt dwie stawki wynagrodzenia za zadania -75zl i 125zl. Wysokosc stawki 
jest uzalezuiona od stopnia zlozonosci rozwi¥ania zadania, kt6ry okresla dyrektor CKE. 

W przypadku zorganizowania posiedzenia Kolegium arbitrom przysluguje zwrot koszt6w za 
przejazd i zakwaterowanie. Obslug(( administracyjn~ Kolegium zapewnia CKE. 

Proponuje sit(, aby niniejsze rozporz~dzenie weszlo w zycie z dniem 1 paidziemika 2016 r. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z p6zn. zm.) projekt rozporz~dzenia zostanie 
udostypniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Edukacji 
Narodowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rz~dowego Centrum Legislacji 
w zakladce Rz~dowy Proces Legislacyjny. 
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Rozporz'ldzenie nie zawiera przepis6w technicznych w rozumieniu rozporz'ldzenia Rady 
Ministr6w z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk:cjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i akt6w prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) 
i w zwi'lzku z tym nie podlega notyfikacji. 

Przedmiot regulacji nie jest objt(ty zakresem prawa Unii Europejskiej 
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. 

Nazwa projekt Rozporz~dzenie Ministra Edukacji Narodowej 
Data sporzlldzenia 
30.05.2016 r. 

w sprawie trybu i sposobu dzialania Kolegium Arbitrazu 
Zrodlo: Inicjatywa wlasna Egzaminacyjnego 

Ministerstwo wiod~ce i ministerstwa wspolpracuj~ce 
N r w wykazie prac: 

Ministerstwo Edukacj i Narodowej 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
Jub Podsekretarza Stanu 
Podsekretarz Stanu Maciej Kopec 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Urszula Witkowska, naczelnik Wydziah1 Efekt6w Ksztalcenia 

w Departamencie Ksztalcenia Og6lnego; tel. 22 34 74 397 

e-mail : urszu la.witkowska@men.gov.gl 

rt@~~ ~r<runr~ Jl.mml~ll 
1. Jaki problem jest rozwi~zywany? 

Od roku 2017 osoby przystypuj1!ce do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzaj1!cego kwalifikacje w zawodzie 
bt(d1! mialy mozliwosc odwolania sit( od ustalonego przez dyrektora okrygowej komisji 

. . . 
wyniku egzammacyJneJ 

weryfikacji sumy punkt6w z czysci pisemnej egzaminu maturalnego i czysci pisemnej egzaminu potwierdzajqcego 
kwalifikacje w zawodzie, do Ko legium Arbitrazu Egzaminacyjnego skladajqcego siy z doswiadczonych egzaminator6w 
oraz ekspert6w, specjalizujqcych sit( w danej dziedzinie nauki . 

2. Rekomendowa ne rozwi~zanie, w tym planowane narz-rd zia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rozporzqdzenie okresla tryb i spos6b dzialania Kolegium Arbitrazu Egzaminacyjnego wyznaczonego do rozpatrzenia 

zlozonego odwolania, w tym tryb powolywania arbitr6w oraz ich wynagradzanie. 

3. Jak problem zostal rozwi~ny w innych krajach, w szczegolnosci krajach czlonkowskich OECD!UE? 

Nie dotyczy 

4. Podmioty, na ktore oddzialuj e projekt 

Grupa Wielkosc Zr6dlo danych Oddzialywanie 
Osoby przystt(pujqce do Ponad 500 tys. os6b CKE (dane z 2015 r.) Umozliwienie osobom 
egzaminu maturalnego przystypujqcych do przystypujqcym do egzaminu . . 

egzaminu maturalnego maturalnego i egzaminu 1 egzammu 
potwierdzaj1!cego i egzamin6w potwierdzajqcego kwalifikacje 
kwalifikacje w zawodzie. potwierdzajqcych w zawodzie zlozenia 

kwalifikacje odwolania od wyniku 
w zawodzie. weryfikacji sumy punkt6w 

z czysci pisemnej tych 
egzamin6w. 

Centralna Kom isja 9 Okreslenie trybu i sposobu 
Egzaminacyjna i okrygowe postypowania dyrektora 
komisje egzaminacyjne. Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej 
wyznaczajqcego Kolegium 
Arbitra:Zu Egzaminacyjnego do 
rozpatrzenia odwolania. 

Osoby, wpisane na list(( Nie mniej niz 100 Zasady dzialania oraz warunki 
arbitr6w. os6b wynagradzania arbitr6w 

wyznaczonych do rozpatrzenia 
zlozonych odwolan. 

5. Infor macje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wynikow konsultacj i 

Projekt rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie trybu i sposobu dzialania Kolegium Arbitrazu 
Egzaminacyjnego zostanie skierowany do zaopiniowania przez zw iqzki zawodowe w trybie przewidzianym w ustawie 
z dnia 23 maja 1991 r. o zwiqzkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z p6in . zm.) i partner6w 
spolecznych, tj. przez: 
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1) Forum Zwif!zk6w Zawodowych; 

2) Niezalezny Samorz~dny Zwi~zek Zawodowy , Solidamos6"; 

3) Og61nopolskie Porozumienie Zwif!zk6w Zawodowych; 

4) Chrzescijanski Zwi~zek Zawodowy , Solidamos6 im. ks. J. Popietuszki"; 

5) Federacja Zwif!zk6w Pracodawc6w Ochrony Zdrowia , Porozumienie Zielonog6rskie" 

6) Komisja Krajowa NSZZ , Solidamos6 80"; 

7) Komisja Krajowa NSZZ Solidamos6; 

8) Krajowa Sekcja Nauki NSZZ , Solidamos6"; 

9) Kraj owy Sekretariat Pracownik6w Oswiaty NSZZ , Solidamos6 80"; 

1 0) NSZZ Pracownik6w Schronisk dla Nieletnich i Zaklad6w Poprawczych; 

11) Sekcjy Krajow~ Oswiaty i Wychowania NSZZ , Solidamos6"; 

12) Wolny Zwif!zek Zawodowy , Solidamos6 - Oswiata"; 

13) Zarz~d Gl6wny Zwif!zku Nauczycielstwa Polskiego; 

14) Zwi~zek Zawodowy Nauczycieli Srednich Szk6l Lesnych w Polsce; 

15) Zwif!zek Zaklad6w Doskonalenia Zawodowego; 

16) Zwi~zek Zawodowy Pracownik6w Oswiaty i Wychowania , Oswiata"; 

1 7) Zwif!zek Zawodowy , Rada Poradnictwa"; 

18) Alians Ewangeliczny RP; 

19) Federacjy Inicjatyw Oswiatowych; 

20) Forum Rodzic6w przy Ministrze Edukacji Narodowej 

21) FUNDACJA , Edukacja dla przyszlosci" ; 

22) Fundacjy Rodzice Szkole; 

23) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; 

24) Fundacja SYNAPSIS; 

25) Gdanskie Forum Rad Szk6l i Rad Rodzic6w; 

26) Konferencja Rektor6w Akademickich Szk6l Polskich; 

27) Konferencja Rektor6w Publicznych Szk6l Zawodowych; 

28) Konferencja Rektor6w Zawodowych Szk6l Polskich; 

29) Krajowe Forum Oswiaty Niepublicznej; 

30) Krajowe Porozumienie Rodzic6w i Rad Rodzic6w; 

31) Og6lnopolska Federacja Organizacji Pozarzf!dowych; 

32) Og6lnopolskie Forum Niepublicznych Szk6l Wiejskich; 

33) Og6lnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oswiaty; 

34) Og6lnopolskie Stowarzyszenie Osrodk6w Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego; 

35) Polskf! Rady Ekumenicznf!; 

36) Polski Zwif!zek Gluchych Zarz~d Gl6wny; 

37) Polski Zwif!zek Niewidomych-Zarzf!d Gl6wny; 

38) Rada Gl6wna Nauki i Szkolnictwa Wyzszego; 

39) Rada Szk6l Katolickich; 

40) Rzecznika Praw Obywatelskich; 
41) Rzecznika Praw Dziecka; 

42) Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski; 
43) Stowarzyszenie Dyrektor6w Szk6l Srednich; 

44) Stowarzyszenie Rektor6w i Zalo:Zycieli Uczelni Niepanstwowych; 

45) Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji; 

46) Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodzic6w. 

Projekt zostanie r6wniez skierowany do zaopiniowania przez Komisjy Wsp6ln~ Rzf!du i Samorz~du Terytorialnego, 

Komisjy Wsp6ln~ Rzf!du i Mniejszosci Narodowych i Etnicznych oraz Rady Dialogu Spolecznego oraz zostanie 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rz~dowego Centrum Legislacji w zaktadce Rz~dowy Proces 

Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwaly nr 190 Rady Mini str6w z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy 
Rady Ministr6w (M. P. poz. 979 oraz z 2015 r. poz. 1063). 
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6. Wplyw na sektor finans6w publicznych 

( ceny stale z 2016 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejscia w zycie zmian [min zl] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lqcznie (0-1 0) 

Dochody og61em 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budzet panstwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostale jednostki ( oddzielnie) 

Wydatki ogolem 0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 35 

budzet pailstwa 0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 35 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostale jednostki ( oddzielnie) 

Saldo og61em 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budzet panstwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozos tale jednostki ( oddzielnie) 

Budzet paftstwa. 

Koszty zwil'!zane z funkcjonowaniem Ko legium Arbitrazu Egzaminacyjnego wyznaczanego 

Zr6dla finansowania 
przez dyrektora Centralnej Kom isji Egzaminacyjnej szacuje sit( na ok. 3,5 min zl w skali roku. 

Koszty te obejmujl'!: wynagrodzenia arbitr6w - czlonk6w Kolegium (ok. 3 min zl), koszty 

obslugi administracyjnej i biurowej zadania - zatrudnienie 3-4 os6b do obslugi administracyjnej 

i prawnej Kolegium (ok. 0,35 min zl), inne wydatki - wynajem pomieszczen, zakup material6w 

biurowych (ok. 0,15 min). 

7. Wplyw na konkurencyjnosc gospodarki i przedsi~biorczosc, w tym funkcjonowauie przedsi~biorc6w oraz ua 
rodzin~, obywateli i gospodarstwa domowe 

" 

Skutki 
Czas w latach od wejscia w zycie zmian 0 I 2 3 5 10 Lqcznie (0-10) 
W ujyciu duze przedsit(biorstwa 

pienit(:lnym sektor mikro-, malych i 

(w min zl, srednich 

ceny stale z przedsi~tbiorstw 

000000 r.) rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

W uj~tciu duze przedsittbiorstwa 
niepieni~tznym sektor mikro-, malych i 

srednich 
przedsittbiorstw 
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

Niemierzalne 

Dodatkowe informacje, 
Wejscie w zycie projektowanej ustawy nie bttdzie mialo wplywu na konkurencyjnosc gospodarki 

w tym wskazanie 
i przedsit(biorczosc, w tym na funkcjonowanie przedsi~tbiorc6w, oraz na rodzint(, obywate1i 

ir6del danych i 
i gospodarstwa domowe. 

przyjt(tych do obliczeft 
zalozen 

8. Zmiana obci~zeit regulacyjnych (w tym obowi~zk6w inform acyjnych) wynikaj:tcych z projektu 

[gj nie dotyczy 

Wprowadzane Sl! obcil'!zenia poza bezwzglydnie Otak 

wymaganymi przez UE (szczeg6ly w odwr6conej tabeli Onie 

zgodnosci) . D nie dotyczy 
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0 zmniejszenie liczby dokument6w 0 zwiykszenie liczby dokument6w 
0 zmniejszenie liczby procedur 0 zwiykszenie liczby procedur 
0 skr6cenie czasu na zalatwienie sprawy 0 wydluzenie czasu na zalatwienie sprawy 
0 inne: Oinne: 

Wprowadzane obci~zenia s~ przystosowane do ich 0 tak 
elektronizacji . 0 nie 

0 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wplyw na rynek pracy 

Nie dotyczy 

10. Wplyw na pozostale obszary 

D srodowisko naturalne 0 demografia 0 informatyzacja 
0 sytuacja i rozw6j regionalny 0 mienie panstwowe 0 zdrowie 
0 inne: 

Om6wienie wplywu 

11. Planowane wykonanie przepis6w aktu prawnego 

Planuj e siy, ze rozporz~dzenie wej dzie w :Zycie 1 pazdziernika 2016 r. 

12. W jaki sposob i kiedy nast~tpi ewaluacja efektow projektu oraz jakie mierniki zostan:t zastosowane? 

Brak 

13. Zal~czniki (istotne dokumenty ir6dlowe, badania, analizy itp.) 

Brak 
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Projekt 30.05.2016 r. 

ROZPORZJ\DZENIE 
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEG0 1

) 

z dnia .................................. 2016 r. 

w sprawie dotacji dla publicznych szkol artystycznych zakladanych i prowadzonych przez 
osoby prawne nieb~d~ce jednostkami samorz~du terytorialnego i przez osoby f.rzyczne 

Na podstawie art. 80 ust. 7 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 
2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) zarz~dza si<t, co nast<tpuje: 

§ 1.1. Rozporz~dzenie okresla: 
1) tryb przekazywania przez organ prowadz~cy szkol<t informacji niezb<tdnych dla ustalenia 

wysokosci dotacji, o ktorych mowa w ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie 
oswiaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668), zwanej dalej ,ustaw~", 
wz6r formularza zawieraj~cego te informacje oraz wz6r wniosku o udzielenie dotacji; 

2) tryb udzielania oraz rozliczania wykorzystania dotacji, o kt6rych mowa w art. 80 ust. 5 i 
5a, oraz wz6r formularza rozliczenia wykorzystania tych dotacji; 

3) tryb oraz zakres kontroli prawidlowosci pobrania i wykorzystania dotacji, o kt6rych 
mowa wart. 80 ust. 5 i 5a ustawy. 

2. Ilekroc w niniejszym rozporz~dzeniu mowa jest o uczniach szkoly, nalezy przez to 
rozumiec r6wniez wychowank6w intematu zorganizowanego w szkole, b<td~cych jednoczesnie 
uczniami tej szkoly. 

§ 2. 1. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadz~ca szkol<t, zwana dalej ,organem 
prowadz~cym", sklada w postaci papierowej albo elektronicznej wniosek o udzielenie dotacji 
wraz z formularzem zawieraj~cym informacje niezb<tdne dla ustalenia wysokosci dotacji, o 
kt6rych mowa w art. 80 ust. 5 i 5a ustawy, do ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego za posrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej, zwanego dalej 
,Centrum", w terminie do dnia 30 wrzesnia roku poprzedzaj~cego rok udzielania dotacji. 

2. Wniosek o udzielenie dotacji wraz z formularzem zawieraj~cym informacje niezb<tdne dla 
ustalenia wysokosci dotacji, o kt6rych mowa wart. 80 ust. 5 i 5a ustawy, stanowi zal~cznik nr 1 
do rozporz~dzenia. 

3. Do wniosku o udzielenie dotacji dol~cza si<t: 

1 l Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje dzialem administracji rz<!dowej - kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego, na podstawie § I ust. 2 rozporz<!dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 17 listopada 
2015 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu dzialania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. 
poz. 1894). 



1) kopitt zezwolenia na prowadzenie szkoly; 
2) kopitt zaswiadczenia z banku o prowadzeniu rachunku bankowego szkoly. 

§ 3. Dotacji szkolom udziela minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego za posrednictwem Centrum. 

§ 4. 1. Szkola sporz~dza i przekazuje w postaci papierowej albo elektronicznej do Centrum 
comiesittczne oswiadczenie o liczbie uczni6w i poniesionych wydatkach sfinansowanych z 
udzielonej czttsci dotacji przypadaj~cej na dany miesi~c, zwane dalej ,oswiadczeniem", do 5. 
dnia miesi~ca nastt(puj~cego po miesi~cu, w kt6rym nast~pilo przekazanie danej czttsci dotacji, 
uwzglttdniaj~c: 

1) informacjt( o rzeczywistej liczbie uczni6w od pocz~tku roku kalendarzowego do miesi~ca, za 
kt6ry skladane jest oswiadczenie, z wyodrttbnion~ liczb~ uczni6w w miesi~cu, kt6rego 
dotyczy oswiadczenie, podan~ na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania; 

2) informacjt( o planowanej liczbie uczni6w, wynikaj~cej z dokumentacji przebiegu nauczania, 
w miesi~cu nastt(puj~cym po miesi~cu, kt6rego dotyczy oswiadczenie; 

3) korekttt liczby uczni6w ze wskazaniem, kt6rego miesi~ca dotyczy korekta, i roznicy 
pomittdzy stanem wykazanym w poprzednich oswiadczeniach a stanem faktycznym; 

4) wykaz wydatk6w poniesionych i uwzglttdnionych w ewidencji ksittgowej szkoly wedlug 
kategorii, o kt6rych mowa w art. 80 ust. 3d ustawy, od pocz~tku roku kalendarzowego z 
wyodrttbnieniem wydatk6w w miesi~cu, kt6rego dotyczy oswiadczenie. 
2. W przypadku zmiany rachunku bankowego, na kt6ry bttdzie przekazywana dotacja, do 

oswiadczenia szkola dol~cza informacjt( o nowym rachunku bankowym wraz z kopi~ 

zaswiadczenia z banku o prowadzeniu rachunku bankowego. 
3. W przypadku otrzymywania dotacji, o kt6rej mowa w art. 80 ust. Sa ustawy, w 

oswiadczeniu, o kt6rym mowa w ust. 1, szkola podaje odrttbnie informacje odnosz~ce sitt do 
uczni6w i wychowank6w. 

§ 5. 1. Centrum dokonuje weryfikacji pod wzglttdem prawidlowosci i zgodnosci danych 
zawartych w oswiadczeniu skladanym przez szkolt(, z uwzglttdnieniem danych zawartych we 
wniosku o udzielenie dotacji. 

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci danych, o kt6rych mowa w ust. 1, Centrum, w 
terminie 5 dni od dnia otrzymania danego oswiadczenia, informuje szkoltt o uchybieniach. 

3. Szkola, w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o uchybieniach, przekazuje do 

Centrum w postaci papierowej albo elektronicznej korekttt oswiadczenia, uwzglttdniaj~q 

wskazane przez Centrum uchybienia, albo wyjasnienia potwierdzaj~ce dane zawarte w 
oswiadczeniu. 

§ 6. 1. Centrum przekazuje szkole cztts6 dotacji przypadaj~cej na dany miesi~c w wysokosci 
uwzglttdniaj~cej dane okreslone w oswiadczeniu lub korekcie oswiadczenia, 0 kt6rej mowa w § 5 
ust. 3. 



2. W przypadku szkoly, kt6ra dotychczas nie otrzymywala dotacji i me prowadzila 

dzialalnosci edukacyjnej, Centrum przekazuje szkole cztts6 dotacji przypadajqcej na dany miesiqc 
w wysokosci uwzglttdniajqcej dane okreslone we wniosku. 

3. W przypadku szkoly, kt6ra dotychczas nie otrzymywala dotacji, ale prowadzila 
dzialalnosc edukacyjnq, Centrum przekazuje szkole cztts6 dotacji przypadajqcej na dany miesiqc 
w wysokosci uwzglttdniajqcej dane okreslone we wniosku o udzielenie dotacji oraz zalqczonej do 
tego wniosku informacji, o kt6rej mowa w § 4 ust. I pkt I. 

§ 7. w przypadku nieprzekazania albo nieprzekazania w terminie oswiadczenia, korekty 

oswiadczenia albo wyjasnien, o kt6rych mowa w § 5 ust. 3, Centrum przekazuje szkole czysc 
dotacji przypadajl!cej na dany miesiqc w wysokosci ustalonej na podstawie ostatniego zlozonego 
oswiadczenia albo korekty oswiadczenia, 0 kt6rej mowa w § 5 ust. 3. 

§ 8. I. Szkola sporz<!dza i przekazuje w postaci papierowej albo elektronicznej do Centrum 
do dnia 3I stycznia roku nastttpujqcego po roku, w kt6rym szkola otrzymala dotacj((, roczne 

rozliczenie z pobrania i wykorzystania tej dotacji, zwane dalej "rozliczeniem", kt6rego formularz 
stanowi zalqcznik numer 2 do rozporz<!dzenia. 

2. Rozliczenie zawiera: 
1) informacjy o rzeczywistej liczbie uczni6w z podzialem miesittcznym, podanq na podstawie 

dokumentacji przebiegu nauczania; 
2) wykaz wydatk6w poniesionych i uwzglttdnionych w ewidencji ksiygowej szkoly wedlug 

kategorii, o kt6rych mowa wart. 80 ust. 3d ustawy. 

§ 9. Centrum dokonuje weryfikacji rozliczenia z wykorzystanej dotacji pod wzglttdem 
prawidlowosci i zgodnosci z danymi zawartymi w oswiadczeniach zlozonych przez szkoltt w 
ciqgu roku, za kt6ry szkola rozlicza dotacj((, oraz z danymi zawartymi we wniosku o udzielenie 
dotacji na dany rok. 

§ 10. 1. Minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub Centrum 
mogq zlecic przeprowadzenie w szkole kontroli prawidlowosci pobrania i wykorzystania 
udzielonej dotacji. 

2. Do przeprowadzenia kontroli, o kt6rej mowa w ust. 1, uprawnia pisemne, imienne 
upowaznienie dla kontrolujl!cego, wystawione przez ministra lub Centrum, okreslajqce organ 
prowadzqcy szkoltt, nazwtt i adres szkoly, przedmiot kontroli oraz termin przeprowadzanej 
kontroli. 

§ 11. Kontrola, o kt6rej mowa w § 10 ust. 1, obejmuje sprawdzenie zgodnosci pobrania i 
wykorzystania udzielonej dotacji z zasadami okresionymi w art. 80 ust. 3d ustawy oraz zgodnosci 
danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i danych wykazanych w skladanych przez 
szkoltt oswiadczeniach oraz rozliczeniu dotacji ze stanem faktycznym. 



§ 12. W ramach kontroli szkola: 
1) zapewnia warunki do sprawnego przeprowadzenia kontroli; 
2) przedstawia na z~danie kontroluj~cego dokumenty niezbydne do prawidlowego 

przeprowadzenia i zakonczenia postypowania kontrolnego, a w szczeg6lnosci dokumenty 
organizacyjne, finansowe oraz dotycz~ce przebiegu nauczania w szkole, a takZe umozliwia 
sporz~dzanie kopii, odpis6w i wyci~g6w z tych dokument6w; 

3) udziela ustnych lub pisemnych wyjasnien dotycz~cych przedmiotu kontroli. 

§ 13. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroluj~cy przedstawia w protokole kontroli. 
2. Protok6l kontroli zawiera: 

1) daty i miejsce jego sporz~dzenia; 
2) nazwy organu prowadz~cego szkoly oraz adres jego siedziby, a w przypadku gdy organem 

prowadz~cym jest osoba fizyczna- adres jej miejsca zamieszkania; 
3) nazwy i adres szkoly; 
4) daty rozpoczycia i zakonczenia kontroli; 
5) imiy i nazwisko kontroluj~cego, numer dokumentu potwierdzaj~cego jego tozsamosc oraz 

numer i daty upowaznienia do przeprowadzenia kontroli; 
6) okreslenie przedmiotu kontroli oraz okres objyty kontrol~; 
7) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidlowosci, 

zakres i skutki tych nieprawidlowosci, w szczeg6lnosci maj~cych wplyw na wysokosc 
przyznanej szkole dotacji; 

8) adnotacjy o sporz~dzeniu odpis6w, wyci~g6w i kopii kontrolowanych dokument6w; 
9) wykaz zal~cznik6w do protokolu; 
1 0) informacjy o pouczeniu dyrektora szkoly lub osoby pelni~cej jego obowi~zki o 

przysluguj~cym prawie zgloszenia zastrzezen do protokolu oraz o prawie odmowy 
podpisania protokolu. 
3. W protokole kontroli nie mozna dokonywac poprawek, skreslen ani uzupelnien bez 

om6wienia ich na koncu protokolu, z wyj~tkiem sprostowania oczywistych pomylek pisarskich i 
rachunkowych, kt6re parafuje kontro1uj~cy. 

4. Protok6l kontroli sporz~dza siy w trzech jednobrzmi~cych egzemplarzach, po jednym dla 
organu prowadz~cego szkoly, dyrektora szkoly oraz podmiotu, kt6ry z1ecil przeprowadzenie 
kontroli. 

5. Protok6l kontroli sporz~dza siy w terminie 7 dni od dnia zakonczenia kontroli. 

§ 14. 1. Protok6l kontroli podpisuje kontroluj~cy oraz dyrektor szkoly, a w raz1e Jego 
nieobecnosci - osoba pelni~ca jego obowi~zki. 

2. Dyrektor szkoly albo osoba pelni~ca jego obowi¥ki moze, w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania protokolu, zglosic w postaci papierowej albo elektronicznie do podmiotu, kt6ry zlecil 
przeprowadzenie kontroli, przed podpisaniem protokolu kontroli, umotywowane zastrzezenia co 
do ustalen zawartych w protokole. 

3. W przypadku zgloszenia zastrzezen podmiot, kt6ry zlecil przeprowadzenie kontroli, w 



terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, dokonuje analizy zgloszonych zastrzezen, a nastypnie: 
1) stwierdza ich zasadnosc i zarzqdza dokonanie zmiany lub uzupelnienia odpowiedniej czysci 

protokolu albo 
2) zarzqdza niezwloczne przeprowadzenie przez osoby, kt6ra dokonywala kontroli, 

dodatkowych czynnosci kontrolnych w zakresie zgloszonych zastrzezen, w tym ponownego 
badania dokument6w 

- o czym pisemnie informuje zglaszajqcego zastrzezenia. 
4. W wyniku przeprowadzenia dodatkowych czynnosci kontrolnych kontrolujqcy 

wprowadza do protokolu odpowiednie zmiany albo przygotowuje pisemne wyjasnienie przyczyn 
nieuwzglydnienia wszystkich lub niekt6rych zastrzezen, kt6re stanowi zalqcznik do protokolu. 

5. W przypadku nieuwzglydnienia zastrzezen w calosci lub w czysci podmiot, kt6ry zlecil 
przeprowadzenie kontroli, przekazuje swoje stanowisko zglaszajqcemu zastrzezenia oraz 
organowi prowadzqcemu szkoly, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyjasnien lub protokolu, o 
kt6rym mowa w ust. 4. 

6. W przypadku nieuwzglttdnienia zastrzezen dyrektor szkoly albo osoba pelniqca jego 
obowiqzki moze odm6wic podpisania protokolu kontroli, skladajqc podmiotowi, kt6ry zlecil 
przeprowadzenie kontroli, w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska, o kt6rym mowa w 
ust. 5, pisemne uzasadnienie przyczyny odmowy. 

7. Odmowa podpisania protokolu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokolu 
przez kontrolujqcego i realizacji ustalen pokontrolnych. 

§ 15. Centrum sporzqdza informacjy w sprawie przeprowadzonej na jego zlecenie kontroli, 
kt6rq wraz z kopiq protokolu kontroli przekazuje niezwlocznie ministrowi. 

§ 16. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub 
stwierdzenia pobrania dotacji nienaleznie lub w nadmiemej wysokosci stosuje sitt przepisy o 
finansach publicznych w zakresie dotyczqcym dotacji udzielanych z budzetu panstwa. 

§ 17. Rozporzqdzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia. 



oznaczenie organu 

prowadzqcego 
oraz adres lub siedziba 

Zah}cznik nr 1 
do rozporz~dzenia 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia ................................ 2016 r. 
(poz .... ) 

........................................ , dnia ............................ r. 
(miejscowosc) 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
za posrednictwem 
Centrum Edukacj i Artystycznej 
ul. Brzozowa 35 
00-258 Warszawa 

Wniosek o udzielenie dotacji 
wraz z formularzem zawierajqcym informacje niezb~tdne dla ustalenia wysokosci dotacji 

Wnosz(( o udzielenie dotacji, o kt6rej mowa: 

1) D wart. 80 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty; 
2) D wart. 80 ust. 5a ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty? 

na rok ................................... dla ..................................................................................................... . 

(nazwa i adres szkoly) 

prowadzonej przez: ........................................................................................................................ . 

(nazwa i adres organu prowadzqcego) 

2 Zaznaczyc ,X" w odpowiednim punkcie 



Dotacjt( prosztt przekazac na rachunek bankowy szkoly: .............................................................. .. 

(nazwa banku i numer rachunku bankowego) 

Informacje niezbt;dne dla ustalenia wysokosci dotacji: 

1. Szkola zostala zalozona po uzyskaniu zezwolenia ministra wlasciwego do spraw kultury 
ochrony dziedzictwa narodowego decyzj~ z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. numer 

2. Planowana liczba uczni6w od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia ...................................... os6b 
w tym uczni6w klas programowo najwyzszych ........................................................... . 
os6b. 

3. Planowana liczba uczni6w od dnia 1 wrzesnia do dnia 31 grudnia .................................... os6b 
w tym uczni6w klas pierwszych ......................................................................................... . 
os6b. 

4. Planowana liczba wychowank6w w zorganizowanym przez szkoltt intemacie, kt6rzy bttd~ 
jednoczesnie uczniami szkoly: 
- od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia ............................... os6b; 
- od dnia 1 wrzesnia do dnia 31 grudnia .............................. os6b. 

Do wniosku o udzielenie dotacji dol~cza sitt : 

(podpis i pieczqtka osoby upowaznionej 
do reprezentowania organu 

prowadzqcego) 

- kopit( decyzji ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
zezwalaj~cej na zalozenie publicznej szkoly artystycznej; 
- kopiy zaswiadczenia z banku 0 prowadzeniu rachunku bankowego. 



Zall:!cznik nr 2 

do rozporzl:!dzenia 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia ................................ 2016 r. 

(pieczqtka szkoly) 

(numer szkoly nadany przez 
Centrum Edukacji Artystycznej) 

(poz .... ) 

ROCZNE ROZLICZENIE Z POBRANIA I WYKORZYSTANIA DOTACJI ........... ROK 

Rzeczywista liczba 
uczniow z podzialem 

Miesi~c 
miesi~cznym podana 

na podstawie 
dokumentacji przebiegu 

nauczania 

1 2 

stye zen 

luty 

marzec 
kwiecien 

maJ 
czerwiec 

lipiec 

sierpien 

wrzesien 

pazdziemik 

listopad 
grudzien 

Wykaz wydatk6w poniesionych i uwzgl~dnionych w ewidencji 
ksi'(gowej szkoly wedlug kategorii, o ktorych mowa w art. 80 ust. 3d 

ustawy 0 systemie oswiaty 

Wysokosc 
poniesionych 
wydatk6w od 
pocz~tku roku 

kalendarzowego 



., 

• 

1. Wydatki biez~ce 

a) wynagrodzenie osoby fizycznej prowadz~cej szkoly, jezeli pelni 

funkcjy dyrektora szkoly 

b) pozostale wynagrodzenia wraz z pochodnymi 

c) wydatki na realizacjy zadan, o kt6rych mowa w art.5 ust. 7 ustawy o 

systemie oswiaty z wyj!ltkiem wydatk6w na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne, zakup i objycie akcji i udzial6w lub wniesienie wklad6w 

do sp6lek prawa handlowego 

2. Zakup srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych 

a) ksi!:!Z:ki i inne zbiory biblioteczne 

b) srodki dydaktyczne s}UZ!:!Ce procesowi 

dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkolach 

c) sprzctt sportowy i rekreacyjny 

d) meb1e 

e) pozostale srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne o 
wartosci nieprzekraczajllcej wielkosci ustalonej w przepisach o podatku 

dochodowym od os6b prawnych, dla kt6rych odpisy amortyzacyjne S!l 

uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartosci, w 

momencie oddania do uzywania. 

RAZEM 

K wota dotacj i otrzymanej w ......... roku 

Kwota dotacji wykorzystanej w ........ roku 

K wota do zwrotu 

(podpis i pieczqtka osoby upowaznionej 
do reprezentowania organu prowadzqcego) 

Rozliczenie nalezy przeslac do Centrum Edukacji Artystycznej do dnia 31 stycznia roku 

nastypujllcego po roku, w kt6rym szkola otrzymala dotacjy. 



.. 

Projekt 30.05.2016 r. 
ROZPORZJ\DZENIE 

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEG0 1
) 

z dnia ................................. 2016 r. 

w sprawie dotacji dla niepublicznych szkol artystycznych 

Na podstawie art. 90 ust. 4g ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) zarz~dza sit;, co nastt;puje: 

§ 1. 1. Rozporz~dzenie okresla: 

1) tryb przekazywania przez organ prowadz~cy szkolt; informacji niezbt;dnych dla usta1enia 

wysokosci dotacji, o kt6rych mowa w art. 90 ust. 4a-4d ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o 

systemie oswiaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668), zwanej dalej 

,ustaw'!", wz6r formularza zawieraj'!cego te informacje oraz wz6r wniosku o udzielenie dotacji; 

2) tryb udzielania oraz rozliczania wykorzystania dotacji, o kt6rych mowa w art. 90 ust. 

4a-4d ustawy, oraz wz6r formularza rozliczenia wykorzystania tych dotacji; 

3) tryb oraz zakres kontroli prawidlowosci pobrania i wykorzystania dotacji, o kt6rych 

mowa w art. 90 ust. 4a-4d ustawy. 

2. Ilekroc w niniejszym rozporz~dzeniu mowa jest o uczniach szkoly, nalezy przez to 
rozumiec r6wniez wychowank6w intematu zorganizowanego w szkole, bttd~cych jednoczesnie 
uczniami tej szkoly. 

§ 2. 1. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadz~ca szkoltt, zwana dalej ,organem 

prowadz~cym", sklada w postaci papierowej albo elektronicznej wniosek o udzielenie dotacji 

wraz z formularzem zawieraj~cym informacje niezbt;dne dla ustalenia wysokosci dotacji, do 

ministra, za posrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej, zwanego dalej ,Centrum", w 

terminie do dnia 30 wrzesnia roku poprzedzaj~cego rok udzielania dotacji. 

2. Wniosek o udzielenie dotacji wraz z formularzem zawieraj~cym informacje niezbttdne dla 

ustalenia wysokosci dotacji, stanowi zal~cznik nr 1 do rozporz~dzenia. 

3. Do wniosku o udzielenie dotacji dol~cza sit;: 

1) kopit; zaswiadczenia potwierdzaj'!cego wpis szkoly do ewidencji niepublicznych szk6l 
artystycznych; 

2) kopit; decyzji przyznaj~cej szkole uprawnienia szkoly publicznej - w przypadku szkoly 
posiadaj'!cej takie uprawnienie; 

1 
J Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje dzialem administracji rzl!dowej - kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzl!dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 17 listopada 
2015 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu dzialania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. 
poz. 1894). 



3) kopit( zaswiadczenia z banku o prowadzeniu rachunku bankowego szkoly. 

§ 3. 1. Dotacji szkolom udziela minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego za posrednictwem Centrum. 

2. W przypadku przyznania dotacji niepublicznej szkole artystycznej nieposiadajllcej 

uprawnien szkoly publicznej dotacja jest przekazywana na rachunek bankowy szkoly w 12 

czttsciach w terminie do ostatniego dnia kaZdego miesillca. 

§ 4. 1. Szkola sporzl:!dza i przekazuje w postaci papierowej alba elektronicznej do Centrum 

comiesittczne oswiadczenie o liczbie uczni6w i poniesionych wydatkach sfinansowanych z 

udzielonej czttsci dotacji przypadajllcej na dany miesil:!c, zwane dalej ,oswiadczeniem", do 5. 

dnia miesillca nastt(pUjllcego po miesillcu, w kt6rym nastl:!pilo przekazanie danej czttsci dotacji, 

uwzglt(dniajllc: 

1) informacjt( o rzeczywistej liczbie uczni6w od poczl:!tku roku kalendarzowego do miesillca, 

za kt6ry skladane jest oswiadczenie, z wyodrttbnionll liczbll uczni6w w miesillcu, kt6rego 

dotyczy oswiadczenie, podanll na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania; w przypadku 

dotacji, o kt6rej mowa w art. 90 ust. 4c ustawy, nalezy poda6 odpowiednio liczbtt uczni6w 

uczestniczllcych w co najmniej 50% obowil:!zkowych zajyciach edukacyjnych; 

2) informacjt( o planowanej liczbie uczni6w, wynikajllcej z dokumentacji przebiegu 

nauczania, w miesillcu nastt(pUjllcym po miesillcu, kt6rego dotyczy oswiadczenie; 

3) korekttt liczby uczni6w ze wskazaniem, kt6rego miesillca dotyczy korekta, i r6znicy 

pomittdzy stanem wykazanym w poprzednich oswiadczeniach a stanem faktycznym; 

4) wykaz wydatk6w poniesionych i uwzglttdnionych w ewidencji ksit(gowej szkoly wedlug 

kategorii, o kt6rych mowa w art. 90 ust. 3d ustawy, od poczl:!tku roku kalendarzowego z 

wyodrttbnieniem wydatk6w W miesil:!CU, kt6rego dotyczy OSWiadczenie. 

2. W przypadku zmiany rachunku bankowego, na kt6ry bttdzie przekazywana dotacja, do 

oswiadczenia szkola dolllcza informacjt( o nowym rachunku bankowym wraz z kopill 

zaswiadczenia z banku 0 prowadzeniu rachunku bankowego. 

3. W przypadku otrzymywania dotacji, o kt6rej mowa w art. 90 ust. 4cb ustawy, w 

oswiadczeniu, o kt6rym mowa w ust. 1, szkola podaje odrttbnie informacje odnoszllce sit( do 

uczni6w i wychowank6w. 

§ 5. 1. Centrum dokonuje weryfikacji pod wzgl((dem prawidlowosci i zgodnosci danych 

zawartych w oswiadczeniu skladanym przez szkolt(, z uwzglttdnieniem danych zawartych we 

wniosku o udzielenie dotacji. 

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci danych, o kt6rych mowa w ust. 1, Centrum, w 

terminie 5 dni od dnia otrzymania danego oswiadczenia, informuje szkol(( o uchybieniach. 

3. Szkola, w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o uchybieniach, przekazuje do 

Centrum w postaci papierowej alba elektronicznej korekttt oswiadczenia, uwzglydniajl:!Cll 

wskazane przez Centrum uchybienia, alba wyjasnienia potwierdzajllce dane zawarte w 

oswiadczeniu. 

.. 



.. 

§ 6. 1. Centrum przekazuje szkole czt:;sc dotacji przypadaj!lcej na dany miesi!lc w wysokosci 
uwzglt:;dniaj!lcej dane okreslone w oswiadczeniu lub korekcie oswiadczenia, 0 kt6rej mowa w § 5 
ust. 3. 

2. W przypadku szkoly, kt6ra dotychczas nie otrzymywala dotacji i nie prowadzila 
dzialalnosci edukacyjnej, Centrum przekazuje szkole czt:;sc dotacji przypadaj!lcej na dany miesi!lc 
w wysokosci uwzglt:;dniaj!lcej dane okreslone we wniosku o udzielenie dotacji. 

3. W przypadku szkoly, kt6ra dotychczas nie otrzymywala dotacji, ale prowadzila 
dzialalnosc edukacyjn!l, Centrum przekazuje szkole czt:;sc dotacji przypadaj!lcej na dany miesi!lc 
w wysokosci uwzglt:;dniaj!lcej dane okreslone we wniosku o udzielenie dotacji oraz zal!lczonej do 
tego wniosku informacji, o kt6rej mowa w § 4 ust. 1 pkt 1. 

§ 7. w przypadku nieprzekazania albo nieprzekazania w terminie oswiadczenia, korekty 
oswiadczenia albo wyjasnien, o kt6rych mowa w § 5 ust. 3, Centrum przekazuje szkole czt:;sc 
dotacji przypadaj!lcej na dany miesi!lc w wysokosci ustalonej na podstawie ostatniego zlozonego 

oswiadczenia albo korekty oswiadczenia, 0 kt6rej mowa w § 5 ust. 3 0 

§ 8. 1. Szkola sporz!ldza i przekazuje w postaci papierowej albo elektronicznej do Centrum 
do dnia 31 stycznia roku nastt:;puj!lcego po roku, w kt6rym szkola otrzymala dotacjt:;, roczne 
rozliczenie z pobrania i wykorzystania tej dotacji, zwane dalej ,rozliczeniem", kt6rego formularz 
stanowi zal!lcznik numer 2 do rozporz!ldzenia. 

2. Rozliczenie zawiera: 

1) informacjt:; o rzeczywistej liczbie uczni6w z podzialem miesit:;cznym, podan!l na 
podstawie dokumentacji przebiegu nauczania; w przypadku dotacji, o kt6rej mowa w art. 90 ust. 
4c ustawy, nalezy podac roczn!lliczbt:; uczni6w z podzialem miesit:;cznym uczestnicz!lcych w co 
najmniej 50% obowi!lzkowych zajt:;c edukacyjnych; 

2) wykaz wydatk6w poniesionych i uwzglt:;dnionych w ewidencji ksit:;gowej szkoly wedlug 
kategorii, o kt6rych mowa wart. 90 ust. 3d ustawy. 

§ 9. Centrum dokonuje weryfikacji rozliczenia z wykorzystanej dotacji pod wzglt:;dem 
prawidlowosci i zgodnosci z danymi zawartymi w oswiadczeniach zlozonych przez szkolt:; w 
ci!lgu roku, za kt6ry szkola rozlicza dotacjt:;, oraz z danymi zawartymi we wniosku o udzielenie 
dotacji na dany rok. 

§ 10. 1. Minister lub Centrum mog!l zlecic przeprowadzenie w szkole kontroli prawidlowosci 
pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. 

2. Do przeprowadzenia kontroli, o kt6rej mowa w ust. 1, uprawnia pisemne, imienne 
upowaznienie dla kontroluj!lcego, wystawione przez ministra lub Centrum, okreslaj!lce organ 
prowadz!'!CY szkolt:;, nazwt:; i adres szkoly, przedmiot kontroli oraz termin przeprowadzanej 
kontroli. 



§ 11. Kontrola, o kt6rej mowa w § 10 ust. 1, obejmuje sprawdzenie zgodnosci pobrania i 

wykorzystania udzielonej dotacji z zasadami okreslonymi wart. 90 ust. 3d ustawy oraz zgodnosci 

danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i danych wykazanych w skladanych przez 

szkoly oswiadczeniach oraz rozliczeniu dotacji ze stanem faktycznym. 

§ 12. W ramach kontroli szkola: 

1) zapewnia warunki do sprawnego przeprowadzenia kontroli; 

2) przedstawia na z~danie kontroluj~cego dokumenty niezbydne do prawidlowego 

przeprowadzenia i zakonczenia postypowania kontrolnego, a w szczeg6lnosci dokumenty 

organizacyjne, finansowe oraz dotycz~ce przebiegu nauczania w szkole, a takze umozliwia 

sporz~dzanie kopii, odpis6w i wyci~g6w z tych dokument6w; 

3) udziela ustnych lub pisemnych wyjasnien dotycz~cych przedmiotu kontroli. 

§ 13. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroluj~cy przedstawia w protokole kontroli. 

2. Protok6l kontroli zawiera: 

1) daty i miejsce jego sporz~dzenia; 

2) nazwy organu prowadz~cego szkoly oraz adres jego siedziby, a w przypadku gdy organem 

prowadz~cym jest osoba fizyczna - adres jej miejsca zamieszkania; 

3) nazwy i adres szkoly; 

4) daty rozpoczycia i zakonczenia kontroli; 

5) imiy i nazwisko kontroluj~cego, numer dokumentu potwierdzaj~cego jego tozsamosc oraz 

numer i daty upowaznienia do przeprowadzenia kontroli; 

6) okreslenie przedmiotu kontroli oraz okres objyty kontrol~; 

7) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych 

nieprawidlowosci, zakres i skutki tych nieprawidlowosci, w szczeg6lnosci maj~cych wplyw na 

wysokosc przyznanej szkole dotacji; 

8) adnotacjy o sporz~dzeniu odpis6w, wyci~g6w i kopii kontrolowanych dokument6w; 

9) wykaz zal~cznik6w do protokolu; 

1 0) informacjy o pouczeniu dyrektora szkoly lub osoby pelni~cej jego obowi~zki o 

przysluguj~cym prawie zgloszenia zastrzezen do protokolu oraz o prawie odmowy podpisania 

protokolu. 
3. W protokole kontroli nie mozna dokonywac poprawek, skreslen ani uzupelnien bez 

om6wienia ich na koncu protokolu, z wyj!}tkiem sprostowania oczywistych pomylek pisarskich i 

rachunkowych, kt6re parafuje kontroluj!}cy. 

4. Protok6l kontroli sporz~dza siy w trzech jednobrzmi~cych egzemplarzach, po jednym dla 

organu prowadz~cego szkoly, dyrektora szkoly oraz podmiotu, kt6ry zlecil przeprowadzenie 

kontroli. 
5. Protok6l kontroli sporz~dza siy w terminie 7 dni od dnia zakonczenia kontroli. 

§ 14. 1. Protok6l kontroli podpisuje kontroluj!}cy oraz dyrektor szkoly, a w raz1e Jego 

nieobecnosci - osoba pelni~ca jego obowi~zki. 

,• 



2. Dyrektor szkoly albo osoba pelniqca jego obowiqzki moze, w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania protokolu, zglosic do podmiotu, kt6ry zlecil przeprowadzenie kontroli, przed 
podpisaniem protokolu kontroli, pisemnie umotywowane zastrzezenia co do ustalen zawartych w 
protokole. 

3. W przypadku zgloszenia zastrzezen podmiot, kt6ry zlecil przeprowadzenie kontroli, w 
terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, dokonuje analizy zgloszonych zastrzezen, a nast((pnie: 

1) stwierdza ich zasadnosc i zarzqdza dokonanie zmiany lub uzupelnienia odpowiedniej 
czysci protokolu albo 

2) zarzqdza niezwloczne przeprowadzenie przez osoby, kt6ra dokonywala kontroli, 
dodatkowych czynnosci kontrolnych w zakresie zgloszonych zastrzezen, w tym ponownego 
badania dokument6w 

- o czym pisemnie informuje zglaszajqcego zastrzezenia. 
4. W wyniku przeprowadzenia dodatkowych czynnosc1 kontrolnych kontrolujqcy 

wprowadza do protokolu odpowiednie zmiany albo przygotowuje pisemne wyjasnienie przyczyn 
nieuwzglydnienia wszystkich lub niekt6rych zastrzezen, kt6re stanowi zalqcznik do protokolu. 

5. W przypadku nieuwzglydnienia zastrzezen w calosci lub w czysci podmiot, kt6ry zlecil 
przeprowadzenie kontroli, przekazuje swoje stanowisko zglaszajqcemu zastrzezenia oraz 
organowi prowadzqcemu szkoly, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyjasnien lub protokolu, o 
kt6rym mowa w ust. 4. 

6. W przypadku nieuwzglydnienia zastrzezen dyrektor szkoly albo osoba pelniqca jego 
obowiqzki moze odm6wi6 podpisania protokolu kontroli, skladajqc podmiotowi, kt6ry zlecil 
przeprowadzenie kontroli, w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska, o kt6rym mowa w 
ust. 5, pisemne uzasadnienie przyczyny odmowy. 

7. Odmowa podpisania protokolu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokolu 
przez kontrolujqcego i realizacji ustalen pokontrolnych. 

§ 15. Centrum sporzqdza informacjy w sprawie przeprowadzonej na jego zlecenie kontroli, 
kt6rq wraz z kopiq protokolu kontroli przekazuje niezwlocznie ministrowi. 

§ 16. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub 
stwierdzenia pobrania dotacji nienale:lnie lub w nadmiemej wysokosci stosuje siy przepisy o 
finansach publicznych w zakresie dotyczqcym dotacji udzielanych z budzetu panstwa. 

§ 17. Rozporzqdzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia. 



oznaczenie organu 

prowadzqcego 
oraz adres lub siedziba 

Zal~cznik nr 1 

do rozporz~dzenia 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia ................................ 2016 r. 

(poz .... ) 

........................................ , dnia ............................ r. 

(miejscowosc) 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
za posrednictwem 

Centrum Edukacji Artystycznej 

ul. Brzozowa 35 

00-258 Warszawa 

Wniosek o udzielenie dotacji 
wraz z formularzem zawieraj~cym informacje niezb~dne dla ustalenia wysokosci dotacji 

Wnosz~ o udzielenie dotacji, o kt6rej mowa: 

1) D w art. 90 ust. 4b i 4c ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty; 
2) D w art. 90 ust. 4cb ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty; 

3) D wart. 90 ust. 4d ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty.2 

na rok ................................... dla .................................................................................................... . 

(nazwa i adres szkoly) 

prowadzonej przez: ........................................................................................................................... . 

(nazwa i adres organu prowadzqcego) 

2 Zaznaczyc ,X" w odpowiednim punkcie 



·. 

Dotacjy prosztt przekazac na rachunek bankowy szkoly: 0 0 0 0 0 000 000 .. 0 000 000 00 0 000 000 Ooo 000 000 Ooo 0 Oo Ooo 000000 000 000 .... 0 

····················································································································· 

····················································································································· 
(nazwa banku i numer rachunku bankowego) 

Informacje niezbcrdne dla ustalenia wysokosci dotacji: 

1. Szkolajest wpisana do ewidencji niepublicznych szk6l artystycznych 
(zaswiadczenie nr 00 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo z dnia OOOOOOOOooooooOOooooooooo): 

1) posiada uprawnienia szkoly publicznej nadane przez 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo decyzja nr oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
z dnia oooooooooooooooooooooooooooooooooooo; 

2) nie posiada uprawnieii szkoly publicznejo3 

20 Planowana liczba uczni6w od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia 0 0000 00 0 00 0 0 000 000 0 000 000 00 0 000000 0 os6b 
w tym uczni6w klas programowo najwyzszych 0000000 000000 000 000000 000000 00000 0 000 0 00 000 000 000 0 000000000 0 

os6bo 

30 Planowana liczba uczni6w od dnia 1 wrzesnia do dnia 31 grudnia Ooooooooooooooooooooooooooooooooo os6b 
w tym uczni6w klas pierwszych 00 00 0 00 0000 000 000 000000 0 00 0 00000 000 0 0 0 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000000000 Oo 0 000000 0000 

os6bo 

40 Planowana liczba wychowank6w w zorganizowanym przez szkoltt intemacie, kt6rzy bttd1! 
jednoczesnie uczniami szkoly: 
- od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia 0 000 000 0 00 00 0 000 0000 0 0 00000 0 00 0 os6b; 
- od dnia I wrzesnia do dnia 31 grudnia oooooooooooooooooooooooooooooo os6bo 

3 Niepotrzebne skreslico 

(podpis i pieczqtka osoby upowaznionej do 
reprezentowania organu prowadzqcego) 



Do wniosku o udzielenie dotacji dol(!cza siy : 

- kopiy zaswiadczenia potwierdzaj(!cego wpis szkoly do ewidencji niepublicznych szk6l 

artystycznych, 

- kopie decyzji przyznaj(!cej szkole uprawnienia szkoly publicznej- przypadku szkoly 
posiadaj(!cej takie uprawnienie, 

- kopiy zaswiadczenia z banku 0 prowadzeniu rachunku bankowego. 



•, 

(pieczqtka szkoly) 

(numer szkoly nadany przez 
Centrum Edukacji Artystycznej) 

Zal~cznik nr 2 

do rozporz~dzenia 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z dnia ................................ 2016 r. 

(poz .... ) 

ROCZNE ROZLICZENIE Z POBRANIA I WYKORZYSTANIA DOTACJI ........... ROK 

Rzeczywista liczba 
uczniow z podzialem 

Miesi~c 
miesh:cznym podana 

na podstawie 
dokumentacji przebiegu 

nauczania1
> 

1 2 
stye zen 

luty 

marzec 

kwiecien 

maJ 
czerwiec 

lipiec 

sierpien 

wrzesien 

pazdziemik 

listopad 

grudzien 
tJ w przypadku dotacji, o kt6rej mowa wart. 90 ust.4c 

ustawy o systemie oswiaty, nalezy podac 

odpowiednio liczbtt uczni6w uczestnicz~cych w co 
najmniej 50% obowi~zkowych zajyc edukacyjnych 



Wysokosc 
Wykaz wydatkow poniesionych i uwzgl~dnionych w ewidencji poniesionych 

ksi~gowej szkoly wedlug kategorii, o ktorych mowa w art. 90 ust. 3d wydatkow od 
ustawy o systemie oswiaty poczqtku roku 

kalendarzowego 

1. Wydatki biezqce 

a) wynagrodzenie osoby fizycznej prowadz~cej szkol((, jezeli pelni 
funkcjy dyrektora szkoly 

b) pozostale wynagrodzenia wraz z pochodnymi 

c) wydatki na realizacjy zadan, o kt6rych mowa w art.5 ust. 7 ustawy o 
systemie oswiaty z wyj~tkiem wydatk6w na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne, zakup i objycie akcji i udzial6w lub wniesienie wklad6w 
do sp6lek prawa handlowego 

2. Zakup srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych 

a) ksi~zki i inne zbiory biblioteczne 

b) srodki dydaktyczne sluz~ce procesowi 
dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkolach 

c) sprz((t sportowy i rekreacyjny 

d) meble 

e) pozostale srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne o 
wartosci nieprzekraczaj~cej wielkosci ustalonej w przepisach o podatku 
dochodowym od os6b prawnych, dla kt6rych odpisy amortyzacyjne s~ 
uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartosci, w 
momencie oddania do uzywania. 

RAZEM 

Kwota dotacji otrzymanej w ......... roku 

Kwota dotacji wykorzystanej w ........ roku 

K wota do zwrotu 

(podpis i pieczqtka osoby upowainionej 
do reprezentowania organu prowadzqcego) 

Rozliczenie nalezy przeslac do Centrum Edukacji Artystycznej do 31 stycznia roku nastt(puj'!cego po roku, w kt6rym 

szkola otrzymala dotacjt(. 

_,. 




