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FINANSOWANIE SZKOLNICTWA PODSTAWOWEGO 

ZS ŹRÓOEL POZABUDŻETOWYCH

RMllaej* zadań ośwlotowych 1 wychowawczych odbywa »1«

przada wazyatkla w prooaala kaztałoanla. Cl«gty poet«p cywili-

zacji wyaage wyprzedzającego koztałeenla, która • dutaj alarza 

uzeleźnlone jaat od nakładów flneneowych. Nla zwraoej« *1« ona 

natychalaat 1 bezpośrednio. Dochodzi do tage tylko w dłuiazya 

okreala ezeeu 1 pośrednio. Powataja tutaj problea w jaki epo-

eób flnanaować kaztałcenle, aby odpowiadało ono taj prawidłowo-

ści 1 aby było jak najbardziej efektywne. Rodzi ol« takte pyto-

nie, Jak w zwl«zku z tya nalały rozdzielić nekłady ne keztełoe- 

nie alfdzy poszczególne ezczeble nauczania 1 podaioty azkolne. 

Innya z kolei niezwykle wetnya probleaea M  iródła zaallenle 

proceeu kaztałcenle w środki plenl«*ne. Tak w Police Ludowej, 

jek 1 w pozoatełyoh krajach eocjelietycznych, eprewa te zoste- 

łe rozstrzygnl«te Jednoznacznie. Paóetwo przejęło pl.cz« nad de- 

cyduj«c« cz«ścl« afery keztełoenU, Jek* jeet ezkolnletwo. "W ce-

lu zepewnlenle pełnej reellzecjl zedaA eyetaau oświaty 1 wychowa-

nia uetewa [z dnia 15 VII 1961 r. - przyp. 3. M.] stanowiło, i* ezkoły 

i inne plecówkl oświatowo-wychowawcza prowadzi państwo [•••]• .

W ayśl poetenowleó art. 61 Konstytucji PRL z 22 VII 1952 r.

”1. Obywatele Polskiej Rzeczypoepolltej Ludowej aaj« prewo do 

nauki.
2. Prawo do neukl zapewniej« w corez szerezya zekreelet

1) powszechne, bezpłetne i obowiązkowe szkoły podetewowe[...]*2.

Prewo to dotyczy równie* keztałcenle ne s^rczeblech ponedpod- 

atawowych. a wl«c średnia 1 wytszya. co nie oznecza obowiąz-

kowości na wszystkich szczeblaoh.

* Mgr, doktorant w Katedrze Flneneów UL.

1 A. ś w i «  c l c k l ,  Oświatowy tor przeezkód. Warszawę 
1980, e. 25.

2 "Dziennik Urzędowy" 1952, nr 32, poz. 160.



Bazę trójszczeblowej struktury kextałcenle Jeet szkolnictwo 

podstawowe. Z uwagi na jego elementarne funkcjo w cełej oświa- 

Ole Mrte mi poéalicl^ uwag«, o także bliżej Je eehorok te ryzować. 

Poslado ono trzy cechy uniworaolno - jednakowy progroo naucze-

nie we wazyetklch ezkołach - x wyj«tklea epecjolnych, brok aoż- 

liwoécl pо»inifcle go w procesia keztałoenla 1 obowiązek ucz«ex- 

czania do oxkół no poxlowie podotawowyo. Reguluj« to prxoploy 

wykonowcxa boxuJfco no Konatytuojl PRL oraz xoworte w uotowio 

aajoowoj x 17 VXX 1961 r. o roxwoju eyeteau oéwloty i wychowa-

nia3. Naet«pno cache aa choroktor konwencjonalny *. od 1961 r. 

czaa trwonią noukl no ty* szczeblu wynool w Polooo в lot.

Wszyotkio wyalenlono cechy atonowl^ce o koztokclo ezkolnic- 

two podstawowego w Poloco wynikaj« x faktu, 1* pertotwo atoro 

ol« zapewnić waxyetkla obywotoloa aożliwość pobloronlo noukl no 

poxoatokych axcxobloch kształcenie, przez to, io stwarza la Jo- 

dnakowę podstaw«, o tya saaya uaożllwla sxorokla rzeszo« obywo- 

toll awans apołoczny.

Funkcjonalno 1 adainiatracyjna Jednorodność keztełconlo na 

oxcxablu podstawowy» nla oxnoexa ollalnaojl wexelklch xróinioo- 

woA. Nierównomierne roxalooxoxonlo prxoetrxonno ludności powodu-

ją, io organixacjo szkół no wsi różni 01« xooodnicxo od orge- 

rtlzacjl ozkół w alaotoch. Oodn« x podetowowych prxycxyn różni-

cujących sxkolnlctwo wiejskie 1 alojeklo - co w konookwancjl 

doprowadziło do powatanla zbiorczych ezkół gainnych - była bar-

dzo wała efektywność B-klaoowych ozkół wiejskich o znlkoooj li-

czbie nauczycieli 1 uczniów. Oyeproporcje w pozioale keztełce- 

nlo no wei 1 w alośclo alołe przynojonieJ xłogodxić organizacja 

oxkolnlctwo, со ХФ wxgl«dów okonoalcxnych 1 kadrowych nla w peł-

ni ai« powiodło.

Konsekwencję postanowień zawartych w Konotytucjl PRL x 22 

VII 1952 r. 1 ustawy o szkolnictwie z 1961 r. było nołożonio 

na pońatwo obowlfzku Jego fineneowonia z budżetu. "Zaseda bez-

płatności kaxtałcania nla prxas«dxa jasxcza iródła finansowania 

nekładów na ton cal*4. Oak wynika x bodoń5, budżat nie Jeet

3 'Dziennik Urzędowy" 1961, nr 33, poz. 232.

4 Z P l r o t y ń o k i ,  Przadoowa,[ wt ] M. G a y t r a- 
s i e  w i ć z, Finansowanie kształcania, Werezewa 1969, e. 7.

5 Badanie takio prxeprowadxił aiędzy lnnyal Zakłed Finansów



jednak jedyny* żródłea fineneowenle ezkolnictwa. wyetfpuję pozę 

nie 1 Inne. W zwlfzku z tya w literaturze aożna «potkać wiele 

leh kleayflkeojl. Ne przykked K. Podoekl wyróżnię epokeczne ko« 

azty keztełcenle. które neetfpnle dzieli na instytucjonalne ko-

ezty keztełcenle, wydatki ne utrzyaenle edalnletrecjl szkolnej, 

koezty zwlfzene z keztełoenlea ponoazone przez rodzleów uczniów 

(studentów) lub przez aeayeh uczfoych elf, koezty ponoazone

przez lnetytueje zatrudnlajfce kaztełcecych elf pracowników6. "W 

Polece do lnetytuojonelnyoh koeztów keztełcenle zellcze elf i

•) wydatki budżetowe lnetytucjl orgenlzujfoej procee kezteł- 

cenie pokrywene z budżetu partatwa lub ze érodków przedsif-

bloretw 1 organlzeojl epokecznyoh (w zasadniczych szkoksch zawo-

dowych kfczy elf środki z budżetu pańetwe ne płeoe neuozyolell 

ze środkeal przadelfbloretw ne Inne wydetkl) przy uwzglfdnlenlu 

odrfbnego przeliczenie niektórych grup wydetków;

b) wydetkl budżetowe jednoetek skużby zdrowie ne opksoenle 

personelu lekereklego 1 poeocniczego w szkolnych gablnetech le- 

kerekloh 1 dsntystycznych, prowsdzfoych w gründe rzeezy profi- 

lektyczna bedenle etanu zdrowie dzieci 1 akodzleży; wydetkl te« 

go typu aajf letotny zwlfzek z realizacjo procesu keztekcenle 1 

jego wynlkaal;

c) wydatki z funduszów koaltatów rodzleleleklch orez z ewen- 

tuelnych ekkedek klasowych, przeznaczone ns potrzeby denej szkoły;

d) wertość ewentuelnych derów otrzyaywanych od lnetytuojl o- 

plekujfcych elf denf ezkołf, o przezneczonych ne reellzecjf pro-

cesu ksztsłcsnle;

e) wertość urzfdzert i aaterlełów uzyskiwanych przsz szkoły z 

tytułu ich współpracy z gospodarko uspołecznione, jsżsll ef ons 

przeznaczone ne reellzecjf proceeu dydektycznego;

f) wertość darów, dotecjl czy innych wpłet dokonywanych 

przez lnetytueje zejaujfce okresowo budynek szkolny ns kolonls 

letnie lub inne cele; od tych sua trzeba jednak azacunkowo od-

liczyć przyspieszone zużycie budynków 1 konieczność czeetezych 

reaontów przy inteneywnlejszya Użytkowaniu;

UŁ. patrx t Źródła finaneowanla ezkół różnych typów 1 pozloaów o- 
rez pleoówek opiekuńczo-wycho we wczych,[ wtj Report końcowy z badań, 
Łódź 1980, aeazynopls w Katedrze Finansów UŁ.

6 K. P o d o s k i ,  Wprowadzanie do akonoalki kształcenia, 
Werazawa 1971, c. 171-182.
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в) wydetkl bl*t|o« lub n* kapitalne raaonty, poczynione no 

rzecz danych ozkół z Innych funduezów, np. z totalizatora aporto-

wego, z czynów epołecznyoh rodziców l Innych podobnyoh źródeł;

h ) wydatki ne potrzeby ezkół ponoezone z funduezu gromadz-

kiego lub alejeklego, eajfce znaczenie ne wel, w aalyoh alaeteeh 

1 oeledlech;

1) koezty keztełoenla ponleelono z Innych, dotgd nie poda-
nych źródeł .

Z kolei M. Oaytraelewlcz dzieli źródła nai budżet paóetwo- 

wy. fundueze przedelfbloretw uspołecznionych, 'pozabudżetowy 

funduez calowy tworzony ze okładek ludności, dochody ludności. 

Trzy plarwaze eutor zalicza do epołecznych źródeł rlneneowenla 

keztełconlo, o czwarte - dochody ludności - do źródeł Indy- 

wlduelnych8. Porównując dwie przedetewlone klaeyflkacje należy 

zwrócić uwagę na to, lż różni» alf one etopnloa ezczegółowośol. 

Ola celów nlnlejezej analizy bardziej funkojonalna wydaje el« 

być drugo z nich, z poalnlfclea pozabudżetowego funduezu celowe-

go tworzonego ze ekłedek ludności, który ektualnle nla latnle- 

Jo. Oo zeprozentowenej klaeyflkecjl M. Oaytraelew%cza' aoźna 

eprowedzlć propozycjo zewerte w opracowaniu K. Podoeklego.Mia-

nowicie wydatki budżetowe lnetytucjl orgenlzujfcej procee kezteł-

cenla i wydatki budżetowe Jednoetek ełuźby zdrowia ее wydatka- 

al budżetu paóetwe. Wydetkl z kooltetów rodzlololekloh a« wy- 

datkeal pochodź«cyai za źródła "ludność”, z kolei źródła wy- 

alenlone w pkt d), o) 1 f) eę środkeal pochodzfcyal od przad- 

elfbloretw.- Źródło wyalenlono w pkt g) Jaet niejednorodne, okła-

daj« elf ne nie środki ludności 1 organizacji apołeeznych.

Blorfc pod uwegf rolf w proceele flnenaowenle ezkolnlctwe 

podstawowego uwzględnione zoeten« neetfpujfce cztery źródło po-

chodzenie środkówt

a) budżet rozualany jako budżet paóetwe,

b) ludność,

c) przedsiębiorstwa,

d) organizacjo apołeczne.

7 Taaże, e. 177-178.
8

M* .ÍLľ У » r • • 1 e w i с z, Flnenaowenle keztełcenla, 
izawa 1969, a. 63.



Órodkl pokrywająca koezty ktztałctnU w szkołach podstawo-

wych aog« *i(e pochodzić z oztarach wyalanlonych źródeł. Ala 

trzaba zaznaczyć, la nla wezyetfcle z nich wyet«puj« w każdej 

azkola. W ayśl obowiązujących przepleów tylko budżst jaat tya 

źródłsa, która aual uczaatnlczyć a finansowaniu szkolnictwa pod« 

atawowago, a zataa jaat to źródło obligatoryjna. Pozoatała źród-

ła M  fakultatywna, nawat dochckly ludności, choć środki at«d 

pochodząca wyet«puj« w każdej azkola.

Choć partatwo przej«ło na alabla obowl«zek flnanaowania ezkol- 

nlotwa w cakośol, to powataja pytania, dlaczago poza budżetea 

wyst«puj« Inna źródła?

Wynika to z wielu przyczyn, wśród których do najwatnlajazych 

należy zaliczyć ayataa planowania, oparty o określona noray o- 

raz praktyk« przyznawania środków. W razultaola działania tych 

czynników podalot, jakla jaat ezkoła, uzyakuje kwoty planlydzy 

nla odpowiadaj«cs jaj potrzaboa, albo w Innej, niż to z kon-

kretnych warunków wynika, etrukturze. W tya układzie aog« wy- 

st«plć teoretycznie bloryc cztery sytuacje*

1) środki budżetowe s« nlewyetarczaj«ca - noray nie м  

doetoeowene do zróżnicowanych warunków pracy azkół,

2) środki budżetowa a« niswystsreżajgee - alao że noray a« 

doatoeowane.

S) środki budżetowe м  wyetarczaj«ce - alao że noray eg 

nlsdostosowans,

4) środki budżstows a« wystarczaj«ca - noray ag doatoeowane.

Plerwezy 1 trzeci przypadek zakłada wadliwa funkcjonowanie 

nora, które w zły epoeób “oplaujg” w planowaniu potrzeby azkół. 

Z kolal w drugla przypadku przyj«to założenie, lź noray eg do- 

etoeowene do potrzeb ezkół. Brak korelacji algdzy noraaal 1 za- 

apokojsnlsa potrzsb z powodu nlewystarczajgcych środków jaat wy-

nikłeś Interferencyjnego wpływu praktyki przyznawania środków 

azkołoe. W dwóch pierwszych z wyalsnlonych aytuacjl czynnik tan 

obniża pozloa środków bez wzglgdu na noray, a w trzecia, rów-

nież nie licząc el« z noraaal. zapewnia ezkole wyetarczajgcg 

ilość środków. “W rezultacie eigge el« do funduezy podaiotów 

budżetowych jsk do naturalnej rezerwy i koryguje elg je w dół 

również ne wyroat, tak na ataple planowania, jak 1 przy zala- 

nech budżetu w trakcie jago reellzacjl. W zwl«zku z tya rozala- 

ry i struktura podalotowa oraz przedalotowa funduezy, znajduj«-



eyoh «1« a dyspozycji sfery nleaeterielnej, czyste ukledsję ci« 

globalnie i etrukturelnie a przypadkoaya etoaunku do potrzeb"*. 

Eliainecje wpływu tego czynnike Jest aoźllwe a przypadku takiej 

konetrukcji nora, która lepiej uwzględnię zróżnloowonlo a fiun- 

kcjonoweniu szkól orez óolełego lob przeetrzegenie na kaźdya 

azezeblu plenowenie. Poetulat ten Jeet zaaerty -a eytuaoji ozae 

rtej. Jeat one rozalęzanloa ideelnya, którego oolęgnlęclo auei 

napotkać wiele przeezkód. Ponieważ érodki ц  wyeterczojęce a 

noray doetoeoweno do potrzeb joet to Jedyny przypadek, gdy źró-

dła pozebudźetowe ale poainny uczeetnlozyć a finéneoweniu aery* 

torycznej i bież«oej dziełolnoécl ezkół.

Ookładniejeze enelizo źródeł pozabudżetowych powinna pozwo- 

lió ne przynajaniej cz«éciowo rozwlęzanie tego probleau i no u- 

etoeunkowenis ei« do ayźej poetewionych kweetii.

Z aocy prana budżet jeet podetewowya źródłea finaneoaanie 

szkolnictwo ezczeble podetonowego i dlatego auei on otonoaić tło 

do rozwożeń poéwl«oonych érodkoa pozabudlotowya. Szkoły podeta- 

nowe e« jednoetkeai ówladczęcyal ueługi bezpłatnie. 8g one ze- 

eilene a eyeteaie flneneowenle podaiotowego10. Oednoetki e« « 

tya eyeteaie poalęzane * budźetea brutto 1 nazywają alg jedno- 

atkeai budżotowyaii uetelej« one plen owoich wydetków (prellai- 

nerz) w operclu o noray budżetoae, które dla ezkół podetewoaych 

e« obliczone w operclu o tekle wekeźnikl Jek oddzleł orez li-

czeń. S« to Jednek wlelkoéel przeciętne, nie uwzględniajęce róż-

nic aiędzy poezczsgólnyai rsgioneai kroju, nie aówięc jut o dye- 

proporcjech aiędzy saayal szkołeal. Bodanie przeprowedzone przez 

OBRZF we aezyetklch liceach ogólnokeztełcęcyoh a Poloco, któ-

rych celea była analiza funkcjonujęcych a ezkolnictwle nora bu-

dżetowych (oddzieł, uczeń) i ich wpływ ne keztełtowenle elę ko-

eztów. wykezeły duże ich niedoetoeowenie szczególnie a przypad-

ku koeztów rzeczowych, w celu pogłębienie enelizy koezty te zo- 

eteły wewnętrznie podzielone ne koszty zwięzene z procesea dy-

9 *
O. C h e c h l i ń s k i ,  Finenee я proceele zeopoke-

jonie potrzeb nieneterialnych - probleay - aetody, [ wt I Pro- 
bleey finansowania dziełelności nieaoterielnej, red. Э. C h e -
c h l i ń s k i .  K. S z y a e ń a k  a-P l o t r o w e k o ,  We- 
rszowo 1979, s. 25.

^  Por. 2. P i r o ż y ń s k i .  Finensowo instruaenty ze- 
rzędzenie w sferze epołecznego funduezu spożycie, [ ai 1 Proble-

ay..., s. 99-104.



daktyczno-wychowawczya l koexty zwlgzane z ekeploaticj« bu-

dynku »zkolntgo.

* przypadku kosztów zwi«zenych z prooeeea dydektyczno-wy- 

ohowawczya na pazloa koaztów wpływała wlalkoóé azkoły alarzona 

ilości* oddziałów oraz stan wypoeeżenle azkół w poaooa dydekty- 

ozno-wychowawcze i sprz«t szkolny (ia wyżezy stan wypoeeżenla, 

tya wyższa wydatki na ta cala). Z kolei ogół kosztów eksploata-

cyjnych był deterafnoweny przez nest«puj«ce czynnikit rodzą] o- 

grzewenia budynku« wekeźnik zalenowośoi nauczania (liczba od-

działów przypadająca na poaleezczenle), czas Jaki aln«ł od o- 

etatniego kapitalnego reaontu budynku oraz rodzaj urzgdzaó wo-

dociągowych. W oaawianya oprecoweniu znelezły ei« poetulaty 

zalany obowl«zuJ«cych nora budżetowych w celu ich udoekonalanla 

1 doetoeowenla do potrzeb ezkolnlotwa1*. Skutki działania obeo- 

nle obowl«zuj«cych nora e« oczywlete. Jedne azkoły otrzyauj« 

środki z budżetu na pokryole owych wydetków w wyeokoścl gwe- 

rantuj«cej 'wykonania" proceeu keztełcenle w etopnlu dostate-

czny«, inne w berdzo dobrya, a jeezcze Inne w etopnlu nle- 

doetatecznya. W alar« upływu czaeu dyeproporcje ai«dzy poez- 

czególnyal szkołeal aog« sl« pogł«blać zarówno w zakraeie ich 

wypoeażenla w środki notarialne, Jak 1 kadr«. W tya oetatnia 

przypadku aoża dojść do odchodzenia nauczyolall za ezkół o ni- 

ekla pozloale wypoeażenla w poaoce dydektyczne. swb>ezcza ało- 

dych, a wlyc * wyżezya wykeztełceniea. zawiedzionych warunkaal 

pracy.

Noray budżetowe to jedna atrona zagadnienie fineneowenle 

ezkolnlctwe; drugo to jego wydatki. Aby wi«c pełniej uchwycić 

prawidłowości 1 enoaalle finansowania zs środków budżetowych 

neleży przeprowadzić analiz« etruktury kosztów szkół podstawowych.

letniej« różne przeełsnkl podziału kosztów w szkołach pod-

stawowych. Jedne za podstaw« przyjauj« podział etoeoweny w 

eprewozdewczoścl i etatyetyczne, inne oplercj« el« ne nor— 

aach budżetowych obowl«zuj«oych w szkolnictwie, Jeezcze Inne 

dziel« koezty zgodnie z zapieaal w ksl«gach -widencyjnych 1 in-

Z e p a ł a, H. L a • k o w e к a, Noray budżeto-
we (na przykładzie bedanle kbeztów w lloeech ogólnokeztałc«cych), 
“Finanee" 1976, nr 8. a. 30-38. Również zalań« nora budżetowych, 
ale w powl«zenlu z jakości« uaług (w tya przypadku kształcsnla) 
postuluje H. N l s d u a z y A e k l ,  Mierniki w urz«dzenlsch 

socjalnych 1 kulturalnych, "Finance" 1976, nr 10, a. 11-23.



wenterzowych ezkoły«epotyke «1« także podziały kosztów zo względu
12

ne ich rodzaj . Każdy z wymienionych podsiełów Jeet głęboko u- 

zesednlony 1 w denych przypadkach ełuży uwidocznieniu 1 pod-

kreśleniu zjewiek wyet«puj«cyeh w flnansowenlu szkolnictwo. Nie 

wdajfc el« w dyskusje ne tepat ełusznoóol przyjętych zełożeó. 

które legły u podstew kleeyflkecjl, możne przyj«4 podzleł kosz-

tów - według kleeycznego wzoru Merkes - ne koezty oeobowe 

(Jeko wyraz nekłedów procy żywej) orez koezty rzeczowe (jeko wy-

raz pracy uprzedmiotowionej). O ile elementy wchodzęoo a za-

kres koeztów osobowych nie wyaegeje dodetkowych wyjaśnień,to e« 

one konieczne w etoeunku do koeztów rzeczowych. "Skłednlkeml 

kosztów rzeczowych e«t wartość zużycie meterlełóm, energii, u- 

eług remontowych, transportowych itp. ( koezty aeterlełowe) o- 

rez wertość zużycie środków trwełych. Obcleżenle dochodu nerodo- 

wego etenowls koezty aeterlełowe orez nekłedy ne odtworzenie 

środków trwełych (kepltelne remonty 1 lnweetycje reetytucyj- 

ne),łS. Ne ogół w badeniech 1 różnego rodzęju enellzech nekłe-

dy ne odtworzenie ey poaljene. albo dokonuje ele ekompllkowenych 

rozliczeń ne okreey. w których te nakłedy nie wyetgplły14. w

zwi«zku z tya nejcześclej przyjmuje el« podziel koeztów glo-
l *

belnych w ezkolnlctwie. s tekże ośwlscls, ns koszty bleźfcetdo 

których ц  zellczsns koszty osobowe 1 meterlełowe (rzeczowe) o- 

raz ne koszty inwestycyjne (rozwojowe), 'Najczęściej enelizuje 

ele alee wydetkl bleż«oe, zwłeezcze, że jeet to główne grupe 

wydetków ne ośwlete. ae wezyetkich krojach. Udziel wydetkóa 

bleżfcych w ogóle publicznych wydetków ne ośwlete śwledczy o 

rozmiarach ektualnych 1 ■ przyezłych potrzeb w tej dziedzinie. 

[...] wehe ele ( on - przyp. 3. M.] od 70 do 99%. Możne zetea u- 

zneć, że ey to nejbsrdzlej wieżo co wydatki w oświacie“1'9.

W zwlezku z powyżezya neleży ekoncentroweć ele ne koeztech 

bieżących. Wyróżnię ele w nich koezty oeobowe, aeterlełowe, u-

G e y t r e e l e w l c z ,  op. clt., e. 78-90 orez K. 
P o d o s k i ,  B. P l e e e c k l ,  Koezty 1 efekty.kezteł- 
cenle w Polece, Werezewe 1971, e. 27-30.

13 Z. P l r o ż y ń e k l ,  Koezty 1 źródło fineneowenie 
dzlełelności nieprodukcyjnej. 'Studie Flnenaowe" 1969, nr 6, e. 20.

1 4 P o d o e k l ,  P i a s e c k i ,  op. clt., s. 16-19.

** K. S z y m e ń e k  a-P l o t r o w s k e ;  Społeczno S ln-

dywiduelne wydatki ne ośwlete. Łódź 1980. e. 64.



•ług 1 Inn«. Koezty osobowe, o czy« ni« wepoanlano wcześniej 

przy oaawlanlu nor« budżetowych w ezkolnlctwle16, e« berdzo sil-

nie zdeteralnowene przez płece zatrudnionych naucżyclell i por- 

eoqalu edalnietrecyjno-goepoderczego. Przy teki« ujfdu koeztów 

udział koeztów oeobowych zewiere ei« w przedziale 70-90^7. Po-

litykę płao znajduje el« pod oetr« kontrol« orgenów do tego u- 

prewnlonych. Chodzi tu głównie o śclełe przeetrzegenle przepl- 

eów w tya zakreele. Nejberdzlej "poddaJ«ce“ el« tya rygoroa 

e« środki budżetowe 1 z tego tytułu z tego źródła finansuje al« 

nleaal wezyetkle koezty oeobowe. Ma to jeezcze 1 inny eepekt. 

Зек powiedziano wcześniej, jeet to jedyne obligatoryjne źródło 

zaallenla. co etwerza gwarancję wypłacenia wynagrodzenie per- 

eonelowl ezkół . Podobnych cech nie poeledej« źródła pozabudże-

towe 1 dletego nie aog« 1 nie powinny psrtycypować w flnaneo- 

wanlu koeztów oeobowych.

Ineczej przedetewle el« problea koeztów aeterlałowych 1 w 

anlejezya etopniu koeztów ueług. Zróżnicowania al«dzyreglonelne 

i al«dzyezkolne wynlkaj«ce z nledoekonełoścl nora budżetowych 

odbijaj« el« przede wezyatkla na wypoeeżenlu ezkół w poaoce 

dydektyczne 1 eprz«t ezkolny oraz ne wypoeeżenlu dodatkowym, po- 

prawlaj«cya wygl«d eatetyczny ezkoły. Z tego wzgl«du dzlełanla 

ezkół e« ekoncentrowane przede wezyetkia ne zebezpleczenlu środ-

ków pochodź«cych z budżetu ne te wydetkl rzeczowe, które e« nle- 

zb«dne dla noraalnego funkcjonowanie ezkoły. S« to głównie opał. 

energia elektryczne i środki utrzyaania ezyetoścl. Inne pozycje, 

jek wykazały bedenle18. wyet«poweły eporedycznie, w epoeób nle- 

ael przeaienny (w jednej ezkole pewne pozycje wyetepiły, w Innej 

nie itp.).
Dedn« ze znecznlejezych pozycji koeztów aeterlałowych według 

cytowanych badań etenowlły poaoce dydaktyczne (od 18 do 57%).

16 Ne szczeblu Mlnieteretwe Fineneów przyjauje el« w pleno- 
wanlu przecl«tn« płac«, przy poaocy której oblicze el« glo-
balne wydatki oeobowe.

17 Tekle wyniki otrzyaano w badaniach przeprowędzonych przez 
Zakład Flnaneów Ut. w f-aaach problsau w«złomego 11.4» Modernize- 
cja lystfliiu oświaty w rozwlnl^tya ipołtcie^stwii socjelietycznye, 

[wt] Raport..., op. clt.

18 Przeprowadzone przez Zakład Flnaneów IÄ. w reaech wspom-

nianego probleau węzłowego.



Środki budżetów* przeznaczone ne ten col aleezcz« el« w § 39, 

który zewlere neet«puj«ce pozycjet aeble i wyroby etolerekie; 

eprz«t eportowy i turystyczny| zebewki, gry i inne; wyroby 

przeeyełu elektrotechnicznego (negnetofony 1 telewizory)» ним. 

W tej eytuecjl trudno jeet powiedzieć czy dokoneno rzeczywiście 

zekupu poaocy dydektycznych, czy tylko poełużono el« środksal z 

tego peregrefu no inny cel. Oletego też nie aożne etwlerdzlć je- 

dnoznecznle jeke jeet rzeczywlete wyeokość wydetków ne poeoce 

dydaktyczne. Ponedto nie jeet wykluczone, że a denej szkole wy- 

korzyeteno kredyt ne polltechnlzaoj«, który zal«kezył środki na 

роносе dydaktyczne. Nie jeet tekźe wledoae, czy aydetkl ne t«n 

cel były zgodne i z potrzebeai. czy też Ich pozloa był nlezeleż- 

ny od potrzeb. Trzebe ponedto zezneczyć, że ayeokl udział koez- 

tów poaocy dydaktycznych a koeztech aeterlełowych aa cherekter 

względny. Odniesienie bowiea koeztów ne ten cel do ogółu koez-

tów daje Inny obraz. W tya przypadku udział koeztów poaocy dy-

daktycznych jast nlewyeokl 1 wynoei kilka procent. Nlerównoaler- 

ność wyetępowenle poezczególnyoh pozycji, berdzo aały Ich udzleł 

w koeztech ogółea aog« świadczyć o zbyt nlekloh środkech budże-

towych przeznaczonych ne ten cel.

W tych warunkach powataje pytenle, czy oplsene wędy finanso-

wanie ezkolnlctwa podstewowego e« w pewnya chociażby etopnlu "łe- 

godzone" przy poaocy środków pozebudżetowych.

Źródłea pozabudżetowym, które partycypuje w koeztech keźdej 

ezkoły, e« środki ludności.

w niniejszej analizie poelje ei« kweetl« wydatków ponoezonyoh 

przez rodziców ne zekup podręczników ezkolnych, zeezytów, Przy-

borów ezkolnych, etroju ezkolnego 1 eportowego, ponleweż ber-

dzo trudno jeet uzyekeć tego rodzęju dene, e ponedto wydetkl te-

go typu aej« cherekter bardzo indywidualny 1 podlegej« wpływowi 

berdzo wielu czynników eubiektywnych (np. preeje środowiska, e- 

fskt pokazowy itp,), e uwag« koncentruje elę na zinetytucjona- 

llzowanych wydatkach z tego źródła, e wl«c wydatkach na rzecz 

szkoły. Charakter środków z tego źródła aoźa być zróżnicowany

1 występować w formie środków pieniężnych, darów 1 usług w na-

turze oraz czynów społecznych. Dednak najpowezechnlejez« fora« 

a« wpłaty na rzecz kooiitetów rodzicielskich - instytucji przed- 

etawiclelakiej rodziców wepółdzlełejęcej ze ezkoł« w sprawowa-

niu funkcji wychowawczych i opiekuńczych.



Źródło "ludność" j*et źródłea fakultatywny«. Ni* Jaat ona 

zobowiyzana do wpłat na rzecz koaltatu rodzicielskiego czy tal 

azkoły na « о с у  przepisów prswnyoh. Jedynie praaja apołoczna wy-

tworzyła obyczaj ponoazanla przaz rodziców wydatków na rzecz 

azkoły za poóradnlctwaa koaitatu rodzicielskiego. Stwarza to 

wrstsnls obllgstoryjności togo źródła. Zasilenie z niego w przy-

padku koaltotu rodzicielaklego aa charaktar paraanentny, choolaź 

wpłaty a« dokonywana raz lub dwa razy w roku (najczyśoiej na po- 

czytku roku azkolnego). Trzeba równloź podkreślić, źo dochody 

koaltotów rodzicielek ich a« uzależnione od wyaokoód akładak, 

któro ey uznaniowo 1 w różnych azkołach aotna spotkać różny 

loh wyaokoóć.

Zróżnicowania to Jaat apowodowana wlaloaa czynnlkaal. Podeta- 

wowya M  dochody ludnoóol. Zalotność joat oczywlata. Za nltaza 

dochody ludności, tya nltaza dochody koaitatu rodziciolaklogo. 

KolaJnys czynnlklaa, choć jut o bardziej pośrednia charakterze, 

Jeat atop leń uprzeayełowienle regionu. Po pierweze, wpływe on 

na pozloa dochodów ludności, a po drugie zwlyzkl alędzy wy- 

kaztałcenlea a prźyazłyai dochodaai deterainowanyal konkretny 

pracy oy bardziej widoczne w regionach uprzeayałowlonyoh nlt w 

rolniczych (chociet oatatnlo i na wal naatypujy w tya zakreaie 

pozytywna zalany).

Wydatki koaltatów rodzicielskich wynlkajy z funkcji jakie 

one pełniy. "K{oaltat] r(odziclelaki] Jeet powoływeny na o- 

kraa 2 lat, do Jego gł[ównych] zadeń naloty organizowanie

Napółdzlałania rodziców z kierownictwea azkoły 1 nauczycielaal 

w sprawach wychoaanla, keztełcenle, podnoezenle dydaktyczno-wy-

chowawczych warunków pracy azkoły, prowadzenie działelności o- 

plekuńczej w azkole 1 poza azkoły, a nawat częściowe zabezpie-

czanie aaterialnych warunków działelności ezkoły"*9.

Z tego źródła flneneuja aly przede wezyatkla koazty aate- 

rlałowe, a w niewielkie atopniu uaługi. W łódzkich badanlech 

zaobaarwowano, te najwalnlejezyal pozycjaal, które flneneowane 

ay ze środków ludności, były poaoce dydaktyczne. Wyatyplły na-

wet przypadki, ta na tan cel przezneczano całość funduszu koal- 

tetu rodzicieleklego. W Innych szkołach z tych środków flnenao-

19 W, O k o ń ,  Słownik pedagogiczny, Warszawa 1981, a.



•»•no jeszcze laprazy rozrywkowa dla dzieci, doflnaneowyweno au-

tokary na wycieczki. Sporadycznie wyetyplły wydatki na dożywia-

nie dzieci, e tekźe zepoaogl. Odnotoweno również wydetkl ne wy- 

poeeźenie poprewlajyce wyglyd eetetyczny ezkoły. Pozoetełe foray 

śwledozeń pochodzące z tego źródła ey incydentelne, np. aelo- 

wanla eprzytu szkolnego, wykonywenie poaocy dydaktyoznyoh itp.

Udział środków ludności w kosztach ogółea ezkół jeet berdzo 

sróźnicoaeny chocieźby ze wzglydu ne przyozyny deterelnujyce 

dochody koaitetów rodzicielekioh 1 wehe elf w grenioech od 4,6 

do 0,7%. przy czya wyżeze wekeźniki zanotowano w ezkołach alej- 

ekich niż aiejekich.

W bedenych ezkołech środki ludności wyetyplły głównie w for» 

ale plenifźnych ekłedek ne koaitet rodzlcieleki.

Orugia źródłea pozebudźetoaya flneneujycyw ezkolnictwo ц  

przedelyblorstws. Źródło to w etoeunku do ezkolnictwe podetewo- 

wego jeet fekultetywne.

W 1976 r. wydene zoeteły przepiey regulujące wepółprecy ple- 

cówek oświatowo-wychowawczych z zakładeal precy20. Oo wynlkejy- 

cych z tych przepieów zedeń dla zakłedów precy neleży alydzy 

lnnyal *etwerżenie ezkołoa 1 lnnya placówkoa ośwletowo-wycho- 

wewczya jek nejlepezych werunków do wypełnienia przez nie 

wzreetejyoej funkcji oplekuńczo-wychowewczej 1 dydaktycznej. W 

tya celu zekłedowe »Koaltety Opiekuńcze« bydy współdzlsłsły z 

klerownlctwea zekłedu a rozwijaniu różnorodnych fora poaocy, jak 

np.i [ ...]

- udoetypnlanle ezkołoa, e zwłeezcze zewodowya, zekłedowych 

precownl i laboratoriów, [...] udzielenie poaocy a urzydzenlu 

gabinetów przedalotowych, wareztetów azkolenlowych i precownl 

zejyć p r ek t yczno-te chn i c z n y c h . W praktyce jednek nie wezy- 

etkie ezkoły aejy opiekuńcze zakłady pracy, a te które je aejy 

aspółpracujy z nlal w sposób okszjonslny, nsjczyśclej przez 

uczeetnlctwo przedetewiclele koaltetu opiekuńczego a różnych u-

Zarzydzenle Minietra Ośwlety i Wychowania z dnie 1 VI 
1976 г., w eprewie zeead wepółpracy ezkół i innych plecówek o- 
świetowo-wychowawczych die ałodzleży nleprecujycej z zekłedeal 
precy eprewujycyal funkcje opiekuńcze, [wi 1 Ookuaenty dotyczyce 
współdziałanie zakładów pracy ze ezkołeal 1 innymi plecówkeal 
ośwlatowo-wychowawczyal, Warazawa 1976.



roezyetośelach ezkolnych 1 peóetwowych. świadczy o tya chociażby 

udział środków z tago źródła я koaztaeh ogółaa azkoły, który 

Jaat dużo niżozy niż za środków ludności 1 zawiara alf w prze-

dziale 0-0,2%. Źródło to flnaneuja azkoły podatawowa w epoeób 

lnoydantalny 1 najcz«śclej w forale darów w naturze (przaważnla 

e# to poaooa dydaktyczna).
0

Oatatnla źródłea pozabudlatowya, z którego jaat flnaneowana 

ezkolnlotwo podatawowa, ef organizacje społeczna. Jeet ono fa-

kultatywna 1 Incydentalna. Jeet to zrozualała, ponieważ wl«k- 

szość tych organlzaejl jaat albo flnansowsna z budżetu, albo z 

niago dotowana. Ponadto organizacja społeczne nla aogt dowolnie 

wydatkować swoich funduezy, gdyż środki te przeznaczona ef na 

działalność atatutowf. Organizacji epołecznych, któro aog« u- 

czeetnlczyć w zasilaniu szkolnlotws jsst berdzo dużo 1 to o 

różnorodnya charakterze, np. PKPS, TPO, PCK, LOK, LOP, ZHP 1 wie-

le Innych. Jednak nla wszystkie organizacja świadcz« na rzecz 

ezkół, np. Polski Koaltet Poaocy Społecznej, Polski Koaltat 

Przeciwalkoholowy. Działania tych organlzaojl Jeat sklsrowane 

na Inna cala, np. powoc dzlecloa z ubogich rodzin albo z ro-

dzin alkoholików. Pozostsłs organizacje jażall już blor« u- 

dzlał w finansowaniu to przede wezyatkiw "aprowlduj«* akcja 

zwl«zane z aarytoryczn« działalności« tyeh organlzaojl. W zwią-

zku z tya udział organlzaojl epołecznyoh w flnaneowanlu koaztów 

ogółaa ezkół podetawowych zawiara al« w granicach od O do 0,1%.

Jak wynika z powyższych wywodów nio aożna ocenić я nalaźyty 

sposób źródsł pozabudżetowych bez analizy tła, jakla jaet takie 

źródło zaallanla Jak budżet. Już powierzchowna analiza oaawla- 

nych zjawlek wskazuje ns lstnlsnls zwl«zków al«dzy środkaal bu-

dżet owyal a środkaal ludności 1 przedsiębiorstw. Na podstawia za-

branego aatarlału aożna zaobeerwować kilka prawidłowości dotyez«- 

cych roli, jak« pełni« źródła pozabudżetowa w finansowaniu 

szkolnictwa.

Brak środków pozabudżetowych w pokrywaniu kosztów osobowych 

wynlks z polityki psóstwa w dziedzinie płsc. Budżst nls po-

sługuje si« w tya przypadku nora«, a jedynie weksżnlklsa "prza- 

ci«tna płaca“. Koazty osobows, które w przeważaj«cej alarza 

skłsdaj« sl« z płac zaaadnlczych aog« być aubstytucyjns (czego 

potwlordzonlsa aoża być szybszy przyrost koaztów osobowych ni* 

aeterlałowych) do pewnej cz«ścl koeztów aatariałowych, szczegół-



nie tych, któr« miętą «1« и bezpośredni sposób z prooeeea dy- 

daktyczno-wychowewczya. Należ« do nich koszty sprz«tu szkolnego, 

poaocy dydaktycznych itp. Możno bowlea wyobrazić eobio nauk« baz 

poaooy dydaktycznyoh, a nawet baz tablicy, al« nla woźo si« 

ona obyć boz nauczyciala. Ponadto bardzo cz«ato zdarza ai«, to 

prowadzi ai« zaj«cla w sposdb werbalny w.doskonało wyposażonych 

w sprz« t i poaoca klaaopracowniaoh, nla używaj«с "ich w obawia 

przad zniszczeni««»

Z kolal w przypadku kosztów aatorlołowych. finanaowanych z 

budżatu, wyat«puJ« dużo zróżnicowania ai«dzy poezczególnyai 

szkołsai. Przejawia ei« to - po piarwazo - w rólnyw ioh u- 

dzlala w koeztach ogółaa, a po drugia - w innej ich «truktu- 

ęze. Podetawow« przyczyn« dyrorencjacjl jaet sztywność goepodar- 

ki budtstowsj oraz wprowadzenia jadnakowyoh nor* budtatowych dla 

wezyetkioh podaiotów, bez uwzgl«dnieni* od*i*nnych warunków fun-

kcjonowania poezczególnych ezkół.

Podobnie przedetawia ei« eytuacja z koeztaai ueług i te ea- 

■a przyczyny J« powoduj«. Wywołuje to pogorszonls warunków pracy 

ezkół, a ty* ee*y* wpływa na obniżenia pozloau nauczania.

Wszystkie wynionione przyczyny stworzyły werunkl do dofln*n- 

eowywenla ezkół ze źródeł pozabudtatowych. Szczogólna zadania w 

ty* zakreele przypadło koaltato* rodziclaleki*. Mnlejezo znacze-

nia **j« koaltaty opiekuńcze tworzone w zakładach pracy 1 orgo- 

nlzacje epołeczne. Rola źródeł pozabudtatowych oprowadza ei« w 

zasadzie do dwóch oepektów. Po pierwaza - uzupełniaj« ona śro-

dki budżetowe taa, gdzie wyst«puje ich nledoetatok, a po dru-

gie - uelaetyczniej« goepodark« budżetów«, a zwłaszcza t« 

oz«ść środków pozabudtatowych, która wyst«pujs w forale ploni«ź- 

nsj.

Nie nslsży jednak zspoainać, ta nla wezyatkla źródła pozabu-

dżetowe odgrywaj« jednakow« roi« w finansowaniu ezkół podetewo- 

wych. Pod wzgl«dea powszechności wy«t«powenia zdecydowania przo-

duj« érodkl ludności. W stosunku do pozostsłych źródsł zajayj« 

on« podstewow« pozycję, co z tego punktu widzenie etenowi specy-

fik ę szkolnictwo podstawowego, Wynika to z faktu, ża przadel«- 

biorstwa s« bsrdziej zainteresowane wepółprac« ze ezkołaai zewo- 

dowyal, gdyż poniesione nekłedy szybciej aog« el« la zwrócić, a 

ponadto wepółprees ts aoże aleć charakter aerytoryczny, o czya 

trudno sówić w odniesieniu do szkół podstawowych.



środki zo źródeł pozabudżetowych uzupełniaj« budżet tea, gdzie 

ezczególnie dysfunkcjonalne e« noray budżetowe, tj. w koeztech 

aatoriełowych i ueług.

Skutki wyet«powanio źródeł pozebudżetowyoh aog« aieć dwe ее» 

pekty. Pierwszy - pozytywny - środki z tych źródeł uzupeł- 

niej« środki' budżetowe, wzbogać«J«c wyposażenia szkół. Drugi 

negatywny - wyatypowania tych źródeł aoża pogłębiać zróżnico-

wania poazczagólnych ezkół, co powodują, że baza ta nia jeet 

dla wezyatkich jednakowa. W najtrudniejeżaj eytuaeji znalazłyby 

ei« ezkoły w rejonech o niekia etopniu uprzaayełowienia i o ni- 

ekich doohodach ludności - ezczególnie ezkoły wiejskie.

3edn« z podetewowych przyczyn wyet«powania źródeł pozabudie- 

towych e« nlewyetarczajyca środki budżetowe na azkolniotwo pod» 

etewowe. Ponedto flneneowenie tego szkolnictwa na zaeedaeh brut-

to, w raaach eztywnej gospodarki budżetowej i praktyk etoeowa- 

nych przy podziale środków budżetowych, pogłębia w wielu przy-

padkach niedofinaneowenie. Osobn« przyczyn« e« noray budżetowe. 

Mechanize zależności alydzy wyetępowanlea źródeł pozabudżetowych 

a zł« atruktur« i wielkości« środków budżetowych Jeet bardzo wy-

raźny. Inna zjjieeda obliczenia wielkości koeztów osobc«ych, u- 

wzglydnlajyce zalany w czeele, spowodowałaby, że środki z in-

nych źródeł nie wyetyplłyby. Z kolei w przypadku kosztów «eta-

nolowych 1 ueług nie zalenlane noray, nie uwzględniające zró- 

źnicowenle alydzy poazczególny«! ezkołeai doprowedzlły do tego, 

że ezkoły zaczęły szukeć uzupełnienie ewych dochodów. Włośnie w 

tej grupie koeztów najwyżezy Jeet udział środków zo źródeł poza-

budżetowych.

Usprawnienie formuły flnenaowenle szkolnictwo podstawowego 

neleżełoby rozpoczyć od zaleny nora budżetowych. Nest«pnyn kro-

kiem powinno być wyelialnowenie przypedkowoścl ne etapie piano- 

wenie potrzeb 1 w trakcie ich zaspokojenie zarówno w ezkołach 

podetewowych, Jak i na wyźezych ezczeblech oryenlzecyjnych (ku-

ratoria ltd.). Szkolnictwo eocjalletyczne nie może na ewya 

pierwszya, podetewowya szczeblu utrzyayweć lub tworzyć nierówno-

ści epołecznych poprzez Zróżnicowanie poziomu keztełcenla, co wła-

śnie Jeet w znecznya etopniu uzeleżnione od zakresu 1 fora jago 

finansowania.
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FINANCING OP PRIMARY EDUCATION 
FROM NON»BUDGETARY SOURCES

The priaery educstion in Poland is financed aalnly froa tha 
state budget, but tha practica provse that it ia not the only 
aouree of financing. Tala ia due to aany reaaona with tha 

iaportant of thea including the ayatea of planning baaed 
on apecific noraa, and e prectlce of ellocetlng reaourcea. Due 
to operetion of theae factora, an inatitution auch ее e echool 
obteina eeounta of aoney, which do not aeet ita nee'de or with-
in a atruoture differing froa epaeific nonditlone in which it 
operetea. Within thia atruoture, theoreticelly apeeking there 
aey appear four aituetionai

1; budgetary aeene era lnaufflclent - nora ere not edepted 
to differantiated eondltiona in which echool* aork,

2) budgetary aeene ere lnaufflclent • even though noraa 
have been edepted,

3) budgetorу aeana are auf fielent - even though noraa are 
not edepted,

4) budgetary aeena ere eufficignt - norae era adopted.
Neene coalng froa non-budgetary eourcee euppleaent the bud-

?et In theae ereea in which the budget noraa ere eapeclelly die« 
unctional, i.e. in aateriel coate end eervioea.

Conaequencea of the preeence of non»budgetery eouroee aey 
hove two eapecte. The firat end e positive. one - aeene cooing 
froa theae eourcee euppleaent the budgetery aeena enriching equl- 
peent of echoole. The other end e negative one - existence of 
theee eourcee aey deepen diffsrentletlon of perticuler echoole, 
«rftlch ceuees thst the bese is not unlfora for svsrybody. The 
echoole loceted in regióne aith a loa industriellst Ion level, 
end eepecielly village echoole, fsce the aoet difficult sltustlon.


