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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 5 listopada 2009 r.

zmieniająca ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(druk nr 703)

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

2572, z późn. zm.)

Art. 90.
1. Niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z

oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów
specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu gminy.

1a.  Niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe oraz ośrodki, o których mowa w art. 2
pkt 5, a także niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które, zgodnie z art.
71b ust. 2a, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z
budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota
przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, pod warunkiem że
osoba prowadząca przedszkole, szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu
do udzielania dotacji planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok
udzielania dotacji.

2. Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne i gimnazja specjalne oraz szkoły
ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami
integracyjnymi, otrzymują dotacje z budżetu powiatu.

2a. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których
realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia
w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju
szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu
terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę
poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później
niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

2b.  Dotacje dla niepublicznych przedszkoli 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
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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. W przypadku braku na terenie gminy
przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące
ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.

[2c. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, uczęszcza uczeń niebędący
mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń,
pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b.]

<2c. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, uczęszcza uczeń niebędący
mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten
uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b, do wysokości iloczynu
kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia
wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, i
wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych
przedszkoli w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji. W
przypadku braku niepublicznego przedszkola na terenie gminy zobowiązanej do
pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta pokrywa koszty udzielonej dotacji w
wysokości równej 75% wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej
podstawę udzielenia dotacji dla przedszkoli  niepublicznych w przeliczeniu na
jednego ucznia.>

2d.  Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, otrzymuje na każdego ucznia objętego
tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej
niż 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu
publicznym prowadzonym przez gminę - pod warunkiem, że osoba prowadząca
niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu do
udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok udzielania dotacji.

3. Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w
ust. 2a przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50 % ustalonych w
budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w
szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod
warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę poda organowi właściwemu do
udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy lub
powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji
są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły
publicznej danego typu lub rodzaju.

3a.  Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, otrzymują na każdego
wychowanka dotacje z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana
na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej
dla danej jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku niepublicznych ośrodków
umożliwiających realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a
także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka
tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
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terytorialnego, pod warunkiem, że osoba prowadząca placówkę przedstawi planowaną
liczbę wychowanków organowi właściwemu do udzielenia dotacji, nie później niż do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3b. Szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkoły publicznej oraz placówki
niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 10, mogą otrzymywać dotacje z budżetu
powiatu.

3c.  Dotacje, o których mowa w ust. 1a-3a, są przekazywane w 12 częściach w terminie do
ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki.

3d.  Dotacje, o których mowa w ust. 1a-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji
zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym
profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie
wydatków bieżących szkoły lub placówki.

3e.  Organy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 1a-3b, mogą
kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom z
budżetów tych jednostek.

3f.  Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez organy, o których mowa w ust.
3e, mają prawo wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie
dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

3g.  Organy, o których mowa w ust. 3e, w związku z przeprowadzaniem kontroli
prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i placówki mogą przetwarzać dane
osobowe uczniów tych szkół i placówek.

4.  Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania
dotacji, o których mowa w ust. 1a i 2a-3b, 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.

4a. Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotacje z
budżetu państwa.

4b. Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych, w
których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na
każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota wydatków bieżących ustalonych dla
szkół tego samego typu prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że
osoba prowadząca niepubliczną szkołę poda ministrowi właściwemu do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego planowaną liczbę uczniów, nie później niż do dnia 30
września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

4c. Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych,
niewymienionych w ust. 4b, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż
50 % wydatków bieżących ustalonych dla szkół tego samego typu prowadzonych przez
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w przeliczeniu
na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę poda
ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowaną
liczbę uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania
dotacji.

4d. Niepubliczne szkoły artystyczne nieposiadające uprawnień szkoły publicznej mogą
otrzymywać dotacje z budżetu państwa.
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4e.  Dotacje, o których mowa w ust. 4a-4c, są przekazywane w 12 częściach w terminie do
ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły.

4f.  Do dotacji, o których mowa w ust. 4a-4d, stosuje się odpowiednio ust. 3d-3g.
4g.  Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 4a-4d, oraz
tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w
szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we
wniosku o udzielenia dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób
rozliczenia dotacji.

5. (uchylony).
6. (uchylony).
7.  Zwolnienia z podatków i opłat, o których mowa w art. 81, stosuje się również do

niepublicznych szkół, placówek, a także innych form wychowania przedszkolnego,
zakładów kształcenia nauczycieli, placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów
pracowników służb społecznych oraz organów je prowadzących.

USTAWA z dnia 19 marca 2009 r. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. Nr 56, poz. 458)

Art. 1.
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

UWAGA: pkt 1-35 pominięte
36) w art. 80:

a) ust. 2b otrzymuje brzmienie:
"2b. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa

w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, otrzymuje na każdego
ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu
gminy w wysokości nie niższej niż 50 % wydatków bieżących
przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez gminę, 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 gminę. W przypadku braku na
terenie gminy przedszkola publicznego podstawą do ustalenia wysokości
dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na
prowadzenie przedszkola publicznego.",

[b) po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu:



- 5 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

"2d. Jeżeli do formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2b,
uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę formę
wychowania przedszkolnego, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń,
pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b.",]

<b) po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu:
„2d. Jeżeli formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2b,

jest objęty uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę formę
wychowania przedszkolnego, gmina, której mieszkańcem jest ten
uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b, do
wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących w
gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla form
wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia  i
wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania form
wychowania przedszkolnego w gminie zobowiązanej do pokrycia
kosztów udzielonej dotacji. W przypadku braku formy wychowania
przedszkolnego, o której mowa w ust. 2b, na terenie gminy
zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta
pokrywa koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 50%
wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę
udzielenia dotacji dla form wychowania przedszkolnego w
przeliczeniu na jednego ucznia.>

c) po ust. 3c dodaje się ust. 3d-3h w brzmieniu:
"3d. Dotacje, o których mowa w ust. 2-3b, są przeznaczone na dofinansowanie

realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i
opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane
wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.

3e. Organy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 2-3b,
mogą kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych
szkołom i placówkom z budżetów tych jednostek.

3f. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez organy, o których
mowa w ust. 3e, mają prawo wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do
prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i
dokumentacji przebiegu nauczania.

3g. Organy, o których mowa w ust. 3e, w związku z przeprowadzaniem
kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i placówki
mogą przetwarzać dane osobowe uczniów tych szkół i placówek.

3h. Szkoła lub placówka publiczna przekazana do prowadzenia osobie
prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie
fizycznej na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g, otrzymuje
dotacje, o których mowa w ust. 2-3b, od dnia przekazania szkoły lub
placówki.",

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb

udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 2-3b, oraz tryb i
zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w
szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny
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być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej
wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.",

e) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
"6a. Do dotacji, o których mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio ust. 3d-3g.",

f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"7. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
określi, w drodze rozporządzenia, tryb udzielania i rozliczania dotacji, o
których mowa w ust. 5, 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.";

37) art. 81 otrzymuje brzmienie:
"Art. 81. 1. Publiczne szkoły, placówki, a także inne formy wychowania

przedszkolnego, zakłady kształcenia nauczycieli, placówki
doskonalenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
oraz prowadzące je organy są zwolnione z opłat z tytułu trwałego
zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego i ich związków, zajętych na działalność oświatową.

2. Publiczne szkoły, placówki, a także inne formy wychowania
przedszkolnego, zakłady kształcenia nauczycieli, placówki
doskonalenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
oraz prowadzące je organy są zwolnione z podatku od nieruchomości,
podatku leśnego i podatku rolnego w zakresie nieruchomości zajętych
na działalność oświatową, na zasadach określonych w odrębnych
ustawach.";

38) w art. 90:
a) ust. 2d otrzymuje brzmienie:

"2d. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, otrzymuje na każdego
ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu
gminy w wysokości nie niższej niż 40 % wydatków bieżących
ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym
przez gminę, 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 gminę - pod warunkiem, że osoba prowadząca
niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda organowi
właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później
niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W
przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego podstawą do
ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą
gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.",

[b) po ust. 2d dodaje się ust. 2e w brzmieniu:



- 7 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

"2e. Jeżeli do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa
w ust. 2d, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę
formę wychowania przedszkolnego, gmina, której mieszkańcem jest ten
uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2d.",]

<b) po ust. 2d dodaje się ust. 2e w brzmieniu:
„2e. Jeżeli niepubliczną formą wychowania przedszkolnego, o której

mowa w ust. 2d, jest objęty uczeń niebędący mieszkańcem gminy
dotującej tę formę wychowania przedszkolnego, gmina, której
mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej
zgodnie z ust. 2d, do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących
stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości
dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego w
przeliczeniu na jednego ucznia i wskaźnika procentowego ustalonego
na potrzeby dotowania niepublicznych form wychowania
przedszkolnego w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów
udzielonej dotacji. W przypadku braku niepublicznej formy
wychowania przedszkolnego na terenie gminy zobowiązanej do
pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta pokrywa koszty
udzielonej dotacji w wysokości równej 40% wydatków bieżących
stanowiących w gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla
niepublicznych form wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na
jednego ucznia.”,>

c) ust. 3a otrzymuje brzmienie:
"3a. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, otrzymują na

każdego wychowanka dotacje z budżetu powiatu w wysokości nie niższej
niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w
części oświatowej subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu
terytorialnego, a w przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających
realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.
16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wysokości nie niższej niż kwota
przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, pod
warunkiem, że osoba prowadząca placówkę przedstawi planowaną liczbę
wychowanków organowi właściwemu do udzielenia dotacji, nie później
niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.",

d) ust. 3c otrzymuje brzmienie:
"3c. Dotacje, o których mowa w ust. 1a-3a, są przekazywane w 12 częściach w

terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy
szkoły lub placówki.",

e) po ust. 3c dodaje się ust. 3d-3g w brzmieniu:
"3d. Dotacje, o których mowa w ust. 1a-3b, są przeznaczone na dofinansowanie

realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i
opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane
wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.
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3e. Organy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 1a-3b,
mogą kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych
szkołom i placówkom z budżetów tych jednostek.

3f. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez organy, o których
mowa w ust. 3e, mają prawo wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do
prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i
dokumentacji przebiegu nauczania.

3g. Organy, o których mowa w ust. 3e, w związku z przeprowadzaniem
kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i placówki
mogą przetwarzać dane osobowe uczniów tych szkół i placówek.",

f) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania

i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a i 2a-3b, 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.",

g) ust. 4f otrzymuje brzmienie:
"4f. Do dotacji, o których mowa w ust. 4a-4d, stosuje się odpowiednio ust. 3d-

3g.",
h) po ust. 4f dodaje się ust. 4g w brzmieniu:

"4g. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
określi, w drodze rozporządzenia, tryb udzielania i rozliczania dotacji, o
których mowa w ust. 4a-4d, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich
wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania
dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o
udzielenia dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób
rozliczenia dotacji.";

i) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"7. Zwolnienia z podatków i opłat, o których mowa w art. 81, stosuje się

również do niepublicznych szkół, placówek, a także innych form
wychowania przedszkolnego, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek
doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz
organów je prowadzących.";

39) w art. 90b w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających

dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i
młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami
sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki -
do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.";

40) w art. 94a:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
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"1a. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi nauki,
korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych
na warunkach dotyczących obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub
ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.",

b) ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie:
"2. Na warunkach dotyczących obywateli polskich korzystają z nauki w

publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych,
publicznych zakładach kształcenia nauczycieli i publicznych placówkach:

1) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkowie ich rodzin
posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;

2) osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji;
3) osoby, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej;
4) osoby posiadające ważną Kartę Polaka;
5) osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów

międzynarodowych;
6) osoby, którym nadano status uchodźcy oraz członkowie ich rodzin;
7) osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany;
8) osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej oraz członkowie ich

rodzin;
9) osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej;
10) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot
Europejskich;

11) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z
okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z
dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234,
poz. 1694, z późn. zm.);

12) członkowie rodzin osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.
2a. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2:

1) pkt 1 - uważa się osoby, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia
14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr
144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 216, poz.
1367);

2) pkt 6, 8 i 12 - uważa się małżonka oraz małoletnie dzieci tych osób
niepozostające w związku małżeńskim i będące na ich utrzymaniu.",
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi

szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo
znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają
prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Dodatkową naukę
języka polskiego dla tych osób organizuje organ prowadzący szkołę.",

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4c w brzmieniu:
"4a. Osoby, o których mowa w ust. 4, mają prawo do pomocy udzielanej przez

osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze
pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie
dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

4b. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4, przysługuje także osobom będącym
obywatelami polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub
obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na
poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki; osoby te korzystają z
uprawnienia, o którym mowa w ust. 4, nie dłużej niż przez okres 12
miesięcy.

4c. Osoby, o których mowa w ust. 4 i 4b, mogą korzystać z dodatkowych zajęć
wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez
organ prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.",

e) w ust. 6 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
"2) wysokość odpłatności za naukę w publicznych szkołach policealnych,

szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych, szkołach artystycznych,
zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach oraz sposób wnoszenia
opłat, uwzględniając przewidywane koszty kształcenia oraz możliwość
całkowitego lub częściowego zwolnienia z tej odpłatności;

3) sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć
wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania oraz nauki języka i
kultury kraju pochodzenia, o których mowa w ust. 4 i 4b-5, z
uwzględnieniem wymiaru godzin zajęć i minimalnej liczby osób, dla
których organizuje się naukę języka i kultury kraju pochodzenia;".


