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Podejmujęc próbę oceny rozwlęzert organizacyjnych ezkolnlotwa
zawodowego 1 Ich wpływu na eyetea fineneowenle, funkcjonujący
w tya obezarze, naloty stwierdzić co następuje i
1) orgenlzacja szkolnictwa zawodowego jeet w nleaałya e.topniu specyficzne, co odróżnia ję od organizacji ezkolnlctwe
ogólnokształcęcego:
2) specyfika organizacyjna posiada wpływ
steau finansowania szkół zawodowych,

na rozwlęsanla sy-

tak z punktu widzenia tró-

dał finansowania. Jak również koeztów funkcjonowania.
Ocsna eysteau organizacji szkolnictwa zawodowego wymaga prezentacji ezkół zawodowych według nestępujęcych krytsrlówi
a) pozloa kształcenia,
b) podporządkowania organizscyjne,
c) organizacja wewnętrzna podalotu szkolnego (zespołu e z k ó U
Systea szkolnictwa zawodowego Jest organizację wleloezczeblowę, w której występuję różne pozloay kształcenia . Można tutaj wyróżnić kształcsnle niepełne érednle, które realizuję zasadnicze szkoły zawodowe 1 cały szereg szkół równorzędnych (szkoły
przysposablajęce do zawodu, ezkoły przysposobienia rolniczego
Itp.). Kolejnya szczeble*
sę szkoły érednle techniczne,
oajęce ebsolwento*» wykształcenie na pozloale aaturalnya. Do tej
grupy ezkół należę technika i licea zawodowa oraz ezkoły równorzędne (np. etudia różnego typu). Za odrębny szczebel
aożna
uznać policealne ezkoły techniczne, które daję także érednle wykształcanie, jednak na podbudowie teoretycznej szerszego

wy-

* Mgr, starszy asystent w Katedrze Finansów UL.
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keztełcenie ogólnego«

podobni*

jak

w

liceach

ogólnokeztałcy-

cych.
Kryterlua podporządkowanie organizacyjnego pozwala wyodrębnić
azkoły zawodowa kuratoryjne 1 przyzakładowa (międzyzakładowe )2.
Odmienna podporzydkowani* organizacyjna powoduje zalany w finansowaniu, któro w letotny Sposób adgy warunkować funkcjonowanie
ezkół zewodowych. Dotyczy to przede wazyetkla iródeł finansowania a także, choć w mniejszy* etopniu. koeztów.
Trzecia krytariu* klasyfikacji szkolnictwa zawodowego zwlyzane jeet z kategorię zeepołu ezkół zawodowych3. Podetawowy* podalotem działalności oświatowej w ty* typl* ezkolnictwe Jeat zbiorczy zakład ezkolny, w ekład którego wchodzi
szereg różnych
ezkół zewodowych. Fakt funkcjonowania zaepołów ezkół zawodowych
nie wyklucza istnienia ezkół zawodowych o charakterze indywidualny*. Ha to alejece ezczególnie w tych przypadkach, gdy chodzi
o keztełcenie w zewodach unikalnych.
Ponieważ jednak kategoria zaepołu szkolnego jeet

doalnujęcę

foreę organizacyjna, wymaga ona bliższego oaówianla. Зек zaznaczono, jeet to podstawowe Jednostka organizacyjna w ezkolnictwie
zawodowy*.

W ekład zeepołu wchodzi kilka tradycyjnie rozumianych

jsdnoetek ezkolnych, np. zasadnicza ezkoła zawodowa, technikum,
policealne etudlu* zawodowa, tak dla pracujęcych. Jak 1 o charakterze młodzieżowy*. Zbiorczy zakład ezkolny, Jakia jest zespół
szkół, kierowany Jeet przez jedny dyrekcję, poeleda
wspólny
dla wszystkich szkół kadry pedegoglczny, administracyjny 1 obsługę . Budynek ezkolny. meszyny 1 urzydzenla ey wykorzystywsne
przez uczniów szkół zespołu w różny* etopniu. Oaet to
uzależnione tak od liczby uczniów. Jak równloż od prograau nauczania
poszczególnych jsdnoetek ezkolnych. W formule organizacyjnej Jaky
stenowi zespół

ognlskujy siy również

dwa pierwsze kryteris kla-

Specyflczny formę szkół
przyzakładowych etanowiy
ezkoły
prowadzone przez organizacje i zwięzkl spółdzielcze, których finaneowenle odbywa się w sposób odmienny niż w przypadku "klasycznych” szkół 'przyzakładowych. Problem ten obszernie wyjaśnia H.
G e i y t r a e i e w l c z ,
Finansowanie keztełcenla,
Warszawa
1969, 3. 103.
3 Zarządzenie Hlnlstra Oświaty 1 Wychowanie z dnia 6
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eyflkaejl szkolniet** zawodowego, «spoonlany jut pozloa kształceń la, a takta podporzydkowanla organizacyjna. To drugi* kryterlua przejawia alf w fakcla funkcjonowania zeepołów
kuratoryjnych 1 przyzakładowych. Są to agragaty organizacyjna doalnujyce
wprawdzie w zbiorczych zaspołach azkolnych, ala rozwiązania ta*
go nla aotna uznać za reguły. Coraz czyściej spotyka al« zespoły
o charakterze alaazanya, w których na równych prawach funkcjonują ezkoły kuratoryjna i przyzakładowe.
zaprezentowana przekroją organizacyjne ezkolnlotwa zawodowego
aaj« charakter podatewowy 1 wywieraj« decyduj«cy wpływ na uwarunkowania eyetaau jego fineneowenle. Nie oznecza to jednek, te
oetateczny kaztałt syateau flnaneowenle ezkolnlotwa
zawodowego
zeloty wył«cznle od nich. Przykłedea czynnika organizacyjnego o
nie ainlejezya znaczeniu jeet problea organizacji praktycznej nauki zawodu. Ze wzgl«du na kryterlua podporz«dkowanla
organizacyjnego kaztałcenle praktycznych ualej«tnoód zewodowych
odbywe
el« w dwóch podetawowych foraach. W
azkolnictwie kuratoryjny*
realizuje elf ono w warsztatach przyazkolnych, włeanych
b«dt
wapólnych dla kilku azkół (zespołów). Odalenn« fora« keztalcenia praktycznego prowadzi ezkclnictwo przyzakładowe, gdzie ałodzlet praktyczny wiedzy zewodowy zdobywa bezpośrednio
podczes
produkcji, pod opleky Instruktorów - precowników zakładu. Zakład pracy aote równlet wydzielić czyóć clygów produkcyjnych i
przeznaczyć Je na działalność azkoleniowy. 8y to jednak przypadki sporadyczne. Foraa etosowana przez ezkoły przyzakładowe aote aieć równlet zeetosowenle dla uczniów azkół kuratoryjnych, w
tya przypadku, jetell zeepół nie posiada wereztatóa azkolnych,
Organizecje szkolnictwa zawodowego, jej złożoność,
której
wyrazea ey oaówlone przekroje klaeyfikacyjn^ pozwala etwierdzić,
te oentralnya probleaea, który wywiera dacydujycy wpływ na foray goapoderkl finansowej, Jeat wewnytrzna organizacja
podalotu
azkolnego. Charakter zeepołu azkół zawodowych jaet
czynnikiea
określajycya źródła finansowania azkół zawodowych, koezty
Ich
funkcjonowania, a takte planowanie flneneowe, ewidencję 1 aprewozdawczość.
Różnorodność organizacyjna zaapołów szkół zawodowych

powodu-

je daleko ldycy dywersyflkacjy rozwlyzań finansowych, do
których równlet zaliczyć trzeba sposób sterowania strualenlea flnansowya

na drodze od dysponente środków do ostetecznego

odbiorcy.

jakia Jaat ezkoła. Inaczej aówlęc dotyozy to różnych co do foray epoeobów przekształcania funduazy dyatrybuoyjnych w nabywcza.
Za względu na eygnallzowenę złożoność i różnorodność
zaapołów
azkół egzeopllflkaoja nla aoża być tutaj reprezentatywna a Jedynie wybiórcza 1 nalaźy Ję oprzeć o prezentację aodelowych rozwlęzari organizacyjnych, to bowle« Jedynie pozwoli
zanalizować
loh rzeczywiste uwarunkowania flnaneowe. Weryfikacja egzeapllflkacyjno-modelowa winna uwoźllwlć ocenę funkcjonujęcych w praktyce rozwlęzaó, dajęc jednocześnie podatawę projekcji
przyszłych
zalań, tak w dziadzinie organizacji, jak 1 go»podarki finansowej ezkolnlctwa zawodowego.

Zespół ezkół zewodowych - kuratoryjny

□ednoetka zbiorcza tego typu ekłada elę zazwyczaj z
kilku
azkół o charakterze Młodzieżowy«, a takża «ogę w jej etrukturza funkcjonować azkoły dla ełuchaczy pracujęcych. Sę to najczęściąJ zaaadnlcze ezkoły zawodowa,

technika,

policealna

stu-

dia zawodowe. Za względu na fakt kaztałcenla ałodzleży 1
ełuchaczy pracujęcych zaapół funkcjonuje w układzie dwuzalanowya.
Branżowy profil zawodowy «oża być jednorodny (np.
nechenlczny)
lub różnoprofllowy (np. elektro«aszynowy 1 Mechaniczny).
Przy
zeepole funkcjonuje wereztat ezkolny lub uczniowie zdobywaję praktyczne umiejętności zawodowe w Innej foralo, np.

bazpośrodnlo w

czaele produkcji w zakładzie pracy.

Zespół ezkół zawodowych
- przyzakładowy lub wlędzyzakładowy
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Oednoetka o strukturze organizacyjnej zbliżonej do zeepołu
kuratoryjnego (ezkoły zasadnicze, technika, licea zawodowe, policealne studia zawodowe). Zespół kształci ałodzlaż, Jak
również czynnych zawodowo. Młodzież uczę szczaJęce do szkół zespołu
pobiere naukę przez trzy dni w tygodniu, a w pozostałe dni pracuje w zekładzie macierzysty*. Szkoły tego typu pracuję zaweze w uIfładzie dwuzalanowya.

Оиа ponytez» »odelono ujęte rozwlęzanla organizacyjna zespołów ezkół, o różnym podporządkowaniu organizacyjny*, daj« z jad*
nej strony możllwość przedetewlenie 1 oceny epecyflkl rozwlyzeri
finansowych wewnętrz określonego zeepołu, z drugiej zaś porówńań alędzy podalotaal o róZnya podporzędkowenlu organizacyjny*.
Chodzi tu o cały szereg takich zagadnień, jaks
różnorodność i wlalość źródeł flneneujęcych
poszczególne
zeepoły azkół zewodowyoh,
* rzeczowe etrukture strualenla zasilającego (plenlędz • rzeczy - ueługl),
• koezty,
• planowani* flnaneowe z punktu widzenie podalotu ezkolnego 1
dyeponenta funduezów (budZet - zekłed pracy),
* ewidencje 1 eprewozdswczość flnaneowe.
Aby ocenę tę uczynić w miarę precyzyjnę,

należy

w ty* alej*

ecu zatrzynać elę nad probleaea funkcjonowania pośredniego ogni*
wa zerzędzenle w obezarza oświaty zawodowej. Jeet nla
zeepół
(zerzęd) ekonoalczno-adalnletracyjny, który prowadzi obeługę finansowy 1 kesowo-kslęgowę

prewle wszystkich szkół zewodowych,

e

tekże pozostałych podaiotów oświatowo-wychowawczych. Działalność
zespołu ekonoalczno-adalnlstracyjnego niesie ze eobę die zeepołu szkół zewodowych określone ekutkl. Ocena zasadności 1 celowości funkcjonowania pośredniego ognlwe zarządzania Jeet w
o*
świecle berdzo zróżnicowana. Teoretycznie bloręc do
pozytywów
możne zaliczyć bezspornie efekt tzw. ekall zarzędzanla, a co za
tya Idzie oszczędności w wydatkach adalnletracyjnych, które przy
jego likwidacji uległyby poanoźenlu, zwłaezcza wobec konieczności prowadzenie rechunku kosztów, ewidencji X
sprawozdawczości
bezpośrednio w samych podmiotach oświatowych. W praktyce rozbudowana adalnletracje pośredniego ogniwa zarzędzanla nie epełnla
w sposób dostateczny swoich podstewowych funkcji, a zespół ekonomiczno-administracyjny wyposażony w uprawnienia w zakraele decyzji ekonomiczno-finansowych izoluje dyrekcję ezkół (zeepołów)
od jakiegokolwiek ««pływu

na kształtowanie wielkości órodków sta-

wianych do dyspozycji szkoły, co w efekcie uniemożliwia
jej
kształtowsnle materialnych warunków pracy podległych jednostek.
Podetawowyal żródłaal finansowanie szkolnictwa zawodowego
środki budżetowe
nlajęcyml

-

1 środki przedsiębiorstw.

środki ludności

Dodatkowymi

1 występujące marginesowo

eę

uzupeł*
-

na-
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kłady z Innych źródał, takich jak np. orgenlzaoje epołeozne. Daat
to klasyfikacja środków o charakterze podałotowym. Orugla śolśla z nla zwiyzanym kryterlua jeet ich podział na obligatoryjna 1
fakultatywna. W zalotności od podporządkowania
organizacyjnego
szkolnictwa obligatoryjne źródła to budżet w ezkolnictwie kuratoryjnym, a w ezkołaoh przyzakładowych budżet i środki
przedelyblorstw.

Pozostałe źródła aajy zaweze charakter fakultatywny,

bez wzglydu ne rodzaj podporządkowania organizacyjnego
twa zawodowego.

efkolnlo-

Zespoły ezkół zewodowych podporzydkowene kurotorium

obsługi-

wane sy finansowo przez ogniwa pośrednie, jakia sy omawiana zespoły ekonomlczno-admlnletrecyjne w tych przypadkech, w
których nla poelodejy w ewej etrukturze organizacyjnej
wereztatów
szkolnych. Anellzujyc powlfzsnls alydzy ogniwem pośrednim s zespołem szkół zewodowych neloży stwierdzić, że to plerweze eteruje i ewidencjonuje tylko etrumlenlem środków budżetowych. Pozo ukłsdes ewidencyjnym ogniwo pośredniego pozoatajy środki
z
Innych źródeł, które w określonej oytuscjl odgrywają
znaczycy
roly w goepoderce finansowej zespołu szkół zewodowych. Prowedzl
to czyeto do msło precyzyjnych ocen etopnls zaspokojenia potrzeb
podalotu oświatowego, który korzyeteć może w różnym etopniu ze
środków pozebudżetowych, np. środków przedeiybloretw czy ludności. Takie eytuecje ey dość czyeto, zwłaazcze w dużych ośrodkech
alejeklch, gdzie w rejonie działania zeepołów ezkół funkcjonujy
zokłedy przemysłowe, eprewujyce patronaty nad ezkołeml. Prektycznie rejeetrecja środków z tego źródła letnleje tylko w zespole szkół i to czysto w poetecl czyetkowej lub newet utajonej,
ponieważ sponsor z tych czy Innych wzglydów nie życzy eoble ewidencjonowanla ewolch świadczeń. Adresatее środków
ludności
Jeet także zespół szkół 1 wezyetkle powyższe stwierdzenia netury ewidencyjnej odnoazy siy również do tego źródłe.
Ponleweż
zespół ekonomlczno-adalnletrecyjny prowadzi wyłyoznle rejeatraojy
środków budżetowych, oceno ich wielkości 1 etruktury jeet tylko po czyści odzwierciedleniem fektycznych nekłedów (koeztów) poszczególnych zeepołów. Deje to w konsekwenojl "ekrzywiony" obrez
fektycznego stanu kosztów, gdyż poalje nekłady przedeiybloretw 1
środki płynyce z pozostełych źródeł.
Orugla problemem,na który należy w tya miejscu zwrócić szczególny uwagę Jest funkcjonowanie,

także

w obszarze całej

gospo-

derki budżetowej, takiej kategorii plenletyczno-ewldencyjnej, Jek
rozdzieł budżetowy. W operclu o t« kategorię klasyfikacyjne odbywa ei« plenowenie i realizacja budżetu ezkoły lub grupy ezkół.
w obowl«zuj«cej klasyfikacji budżetowej wyet«puj« np.t
- rozdzieł 8021 - technike i licea zewodowe,
- rozdzieł 8011 - zaaednlcze ezkoły zewodowe.
Ewidencje nekłedów jeko podetewe plenowenie 1 realizacji budżetu prowedzone jeet die keżdego rozdziału oddzielnie.
Oznecza
to, że n prektyce plenowenie i reellzecje budżetu nie istnieje
w odniesieniu do zeepołu ezkół zewodowych jeko podalotu gospodę rowan le. e możne mówić jedynie o sumaryczny* budżecie poezczególnych "części", tzn. rozdzlełów budżetowych. Oeje to w konsekwencji etoeunkowo duży swobodę w proceele plenowenie 1 realizacji euaerycznego budżetu zeepołu ezkół. Swobodę nie oznecze
jednek saae przez elę recjonalnoścl gospodarowania, poweteje bowle« możliwość dokonywanie przez dyrekcj« zeepołu ezkół menewrów,
nleatety tylko queel-optymellzuJ«cych.
Rozdzieł budżetowy jeko podetewe konetrukcjl preliminarza budżetowego umożliwię plenowenie wlękazych nekłedów np. ne teohnlke, e anlejezych na pozoatełe ezkoły zeepołu. Rechunek
potrzeb podmiotu z góry zekłede bowle« ewobodn«
"przerzucelność"
ich reellzecji tak z jednego, jek 1 drugiego rozdziału. Oznacza
to, że potrzeby zeeednlczej ezkoły zewodowej mogę być reellzowene np. ze órodków rozdzlełu 9011 ( zeeednicze ezkoły
zewodowe),
jak również z rozdzlełu 8021 (technike zewodowe )
1 odwrotnie.
Sztywność budżetu przy nietrafnym planoweniu powoduje łetwo
uchwytnę nlegoepodarność. Złamenle tej eztywnoścl w proceele reellzacjl budżetu daje jedynie możllwość optymmllzecji, które eutometycznle nie przekeztałca elf w rzeczywletość. Stęd
często
epontenlczne nekłedy bez rechunku potrzeb 1 koeztów tworzy jedynie pozór zabiegów optyealizecyjnych. W rzeczywistości
aog«
elę one steć 1 staj« ei« oczywlet« nlegoepodernoéci«.
Queei-optymellzacje daje wi«c z jednej etrony możllwość

aa-

newru środkami poetawlonyai do dyepozycjl zeepołu ezkół, z drugiej zaś zacleanle rzyczywiete koezty funkcjonowania ezkół mchodz«cych w jego ekłed. Ewidencyjne koezty nie odzwierciedlaj« *
świetle powyższych zeetrzeżeń Ich fektycznego poziomu. To etwlerdzenle odnoei el« nie do zeepołu ezkół, a jedynie do lndywiduelnle trektowanych jednoetek ezkolnych, które wchodź« w jego ekłed.

Rachunek koeztów, jako alternatywa dotychczae obowiyzujycyoh zasad planowania na wyroat, w konsekwencji takiego obcinania
na
ezczeblu wyźezya powinien być oparty o pozloa potrzeb, a
wobec ograniczoności środków wykalkulowany, a nla
apontan&ozny,
długookresowy a nie bieżący.
Plonowania, realizacja 1 ewidencja nakładów (koaztów) oparta
o rozdział budżetowy nie deje jednak takich aotllwośol 1 aa dalej ldyoa koneekwencje dotyczące źródeł finansowania.
Zespół
ezkół, a nie poezczególne ezkoły, atanowiyca rozdział w rozwaleniu gospodarki budżetowej, jeat edresetem atrualania pozabudżetowego (środki przedelybloretw, środki ludności) i jako taki
aoża z niego korzysteć w sposób dowolny. Zapis
ewldencyjno-ksiygowy sztucznie przyporzydkowuje wtedy ta środki
dowolnej
szkoła, w całości lub w czyści. Tak wiyc zestawienie kosztów łyczyca wszystkie źródła Jeat prawidłowe tylko w odniesieniu
do
zaepołu, a bydzla drastycznie *akrzywlona’, jeZell odniesie sly
je do poezczególnych szkół wchodzycych w jogo skłod. W tych warunkach pełny rachunek kosztów aoZllwy jsst tylko na
pozloale
jednostki podstawowej, tj. zeepołu ezkół, a nie w zespole ekonoalczno-edalnlstrocyjnya.
Przsdetewione zwlyzkl poalydzy zespołea ezkół zawodowych
a
zespołem ekonoelczno-edalnlstracyjnyn Szkolnictwa, jako pośrednia ognlwea zarzędzanla, nla zachodzy w tya przypadku,
jeżeli
przy podalocie szkolnya funkcjonuje warsztat, w którya ałodzleż
szkolna realizuje praktyczny nauky zawodu. Obsługa
flnansowo-kslęgowa taklsgo zespołu Jest prowadzone wówczas przoz
własny
kadry, pozę układem zeepołu ekonoslczno-edalnletracyjnego. Rodzi
to konsekwencje fineneowe

podobnej

a także

1 odaiennej

od wcześniej zeprezentowanych.
Z punktu widzenia źródeł 1 kosztów finansowania

natury

aaay w

tya

przypadku możllwość pełnej ewidencji ich pozloau 1
struktury.
Sygnalizowana deformacja rozdziałowa (zespół - szkoła) nadal Jednak pozostaje.
Dodatkową komplikację stanowi ewidencja koeztów
Przyjmuje on z reguły formy gospodarstwa pomocniczego

warsztatu.
1 funkcjo-

nuje na zasadach swoistego ograniczonego rozrachunku gospodarczego. Dochody 1 wydatki tego podmiotu są ewidencjonowane oddzielnie. co nie przeszkadza zespołowi macierzystemu korzystać często,
zresztą zgodni« z przepisami, z pewnej Ich części (np. nagrody

dla nauczycieli). Trudno Jaat prowadzić czysty rachunek koeztów
osobowych oddzielnie dla tych podaiotów (zeapók - warsztat) z
uwagi na fakt opłacania z budżetu zespołu azkół, a óclślsj z
szczególnych Jago rozdziałów budżetowych, wydetków na płace
struktorów zewodu pracujących w wareztatech. W prellalnerzu
dżetowy* (zespołu ezkół) znajduj« al« tekze wezyetkle nekłady

poIn*
buka-

pitałowe na funkcjonowanie wereztatu (np. lnweetycje. aodernlzaoje). Jakakolwiek próba ezecunku rzeczywletych koeztów pddzlelnie die zeepołu czy tez ezkoły 1 wereztetu Jeet wl«o utrudniona
a praktycznie nleao*llwa, tya bardziej, te w warsztacie reellzuje el« ł«czny procee keztełoenle dla uczniów zeepołu ezkół, a
nie die uczniów poszczególnych jednoetek ezkolnych wchodzących w
jego ekłed. Tu z kolei koapllkeoj« etenowl fekt. Ze
wereztet.
alao Ze funkcjonuje przy określonya zeepole ezkół zewodowych, oz«eto obejauje kaztałcenlea prektycznya uczniów kilku zeepołów epoza podstawowego ukłedu organizacyjnego (tzw. wareztat aiądzyezkoObrez uwerunkoweó finansowych azkolnlctwa kuratoryjnego Jeet
wl«c złożony, tek na płeezczyźnle źródeł zeallenia, j&k 1
układów ewidencjonowania oraz rachunku koeztów.
Równie* złoZona Jeet probleaatyke fineneowenle
ezkolnlotwa
przyzakłedowego. Mo*ne tutaj spotkać ezereg probleoón
podobnej
netury, ele tekze napotyka el« zupełnie specyficzne, które wynikają z toklego właśnie charakteru podporz«dkowanla
organizacyjnego. Jak ju* wapoanlano zaellej« to ezkolnlotwo dwe
strualenle flnaneowet budżetowy 1 od przedelybloretw. Środki budżetowo flneneuj« wydetkl oeobowe w tej cząścl, która zwl«zana Jeet
z keztełcenlea przedaiotów ogólnokeztełc«cych (wynegrodzenie na«»>
czyclell). Pozoetełe wydetkl osobowe, a tak*e całość
wydatków
rzeczowych finansowane jest kenałea przedsiębiorstwa4.
W
tej
cząścl, w której dany zespół flneneuje budżet, wydetkl te
a«
ewidencjonowane przez pośrednie ogniwo zarz«dzanla oświaty, czyli
przaz zeepół ekonoalczno-adalnletrecyjny. Całość środków przedelębloretw zasilające zeepół szkół

przyzekkodowych

powlnne

ewldencjonowene przez £el«gowość zakładu aacierzyetego.
łe środki (od ludności 1 z innych źródeł) ewidencjonuje
ezkół. W przypadku środków budżetowych aeny do czynienie

4 0 a y t r a e l e w l c z ,

op. clt., s. 98 1 n.

być

Pozoetezeepół
z ana-

loglczn« «ytuacj« J*k reprezentowane przy zeepole kuretoryjnym.
Ewidencje tych nakładów aa cherekter rozdzlełowy, co w koneekwencjl znlekeztałca faktyozne koezty ezkół wchodz«cyoh w ekład zeepołu.
*
W przypedku środków prz«del«bloretwe meclerzystego. które docieraj« do zeepołu ezkół. podmiotem zaellanla jeet zeepół
jako
cełość, wykorzyetujecy je na awoja potrzeby zgodnie z
plenea
zeakceptowenya 1 uzgodnionym przez dyrekcj« przedel«blorstwe. Kierownictwo zeepołu ezkół przyzakładowych poelada znaczne awobode w
zekreele goepoderowenla tyal érodkeal, co nie byłoby możliwe 1
nie mieściłoby el« w regułaoh dyeponowenle środkeai budżetowymi
obowlęzujecych w ezkołach kuratoryjnych. Goepoderk«
środkami
przedei«bioretwe neleży analizować nie tylko od etrony zeepołu ezkół zewodowych. lecz tekże od etrony zekłedu precy,
który
uruchamia te środki. Nekłedy ne ezkolnictwo zewodowe
formalnie
rzecz blor«c pochodź« z cz«śol działalności o charakterze býtowya, gdzie e« plenowene w określonej wyeokości. zgodnie z uetalenleal plenletycznyal. Oeet to podetewowe ich źródło w gospodę rce przedel«bioretwe. W praktyce przadel«bloretwo uruchomia
wiele źródeł flneneowenie ezkolnlctwa. S« to środki, która zalicza al« w cl«zaг koeztów działalności eeaego przedsiębiorstwa,
fundueze celowe, np. funduez rozwoju, niezgodnie z przepleeal
- funduez socjalny, a oprócz tego środki z likwidacji środków
trwałych itp.5 Jak z tego wynlke przedsiębiorstwo jeet w etanie uruchomić, i z reguły to czyni, ezerokl wechlerz źródeł flneneowania

1 ponadto strumień rzeozy

1 ueług

die zaepokojenla po-

trzeb przyzekładowego zsspołu szkół zswodowych. Ewldsncjonujs Jako koszty szkoły w prektyce tylko te. które s« zawarte w planie jego działalności bytowej, co oznecze, że pozoetałs nskłsdy
s« prsktycznls wydstksal, w tya układzie pozeewldenoyjnyml, zaliczanymi w cl«żar różnych funduszów 1 koeztów przedel«biorątwa.
Rodzi to określone koneekwencje w eferze reohunku koeztów ezkół
przyzekłedowych, a przede wezyetkla powoduje eytuecj«, w której
ewidencyjne koezty nie oddej« rzeczywletego poziomu
ponleelo-

Petrz szerzej i
G m y t r e e l e w i c z ,
op. clt.( e.
98-105:
м. G m y t r e e l e w i c z .
Э.
K l u c z y ó o к i,
Flneneowenie 1 rozwój szkolnictwo w Poleca Ludowej, Wrocłew 1969, s. 124.

nyoh nakładów,

pozostając

w stoounku

nlżezy» pozloale.
Dodatkowy* czynnikiem działający»

do

nich

n* zdecydowanie

w tya aaaya kierunku nawet

przy przyblllonya szacunku koaztów w tya typ&a ezkolrilct*a zawodowego Jeat fakt realizacji praktycznej nauki zawodu bezpośrednio podczaa produkcji w danya zakładzie, co ellalnuje
nakłady
ponoazone na ten cel z rachurku koaztów kaztałcanla w
zeapola
przyzakładowy». W konaekwencjl trudno Jeat przeprowadzić porównania rzeczywistych koaztów funkcjonowanla azkół kuratoryjnych 1
przyzakładowych. To aaao atwlerdzanla aożna odnieść do źródeł,a
także porównaA ich etruktury podmiotowej.
Praktyka oświatowa, której wlelokrotnlo sygnalizowano szereg
z przedetawlonych wyżej proble»ów, zdaje elę Ich w ogóle
dostrzegać. Dowodzi tego choćby fakt ostatnio realizowanej

nie
kon-

cepcji zeepołów ezkół zewodowych o podporzędkowanlu aleszany» kuratoryjno-zaklądowym. Problea ten wynaga szczegółowych badań,
które powinny określić z jednej etrony zaaadność takiej
forauły organizacyjnej, z drugiej zaś konsekwencje natury finansowej
takiego rozwiązania^ Wydoje alę, że Jeezcze bardziej ekoapllkuje to postulowany przez ekonoalstów rachunek koeztów
oświaty,
który zwłeszcze współcześnie nie »oże nie być jedyną alternatywę
funkcjonującego w praktyce planowania budżetowego "na wyrost" l
w pełni uznaniowej aetody przyznawania środków z funduszów przedsiębiorstw6. Dotyczy to całego azkolnlctwe, tak*<> azkół zawodowych l Jeet tya bardziej ważne, że koezty kaztałcenle zawodowego
będę rosły tak nominalnie (wzroet eon), jak również w wyrażaniu
realny» (poprawa warunków pracy l kaztałcanla) .
Powstaje zataa próbie» Jek uprościć ayete«
finansowania
szkolnictwa zawodowego zwlękazajęc zarazea jego efektywność
1
jak

w dalszej konsekwencji urealnić rachunek koeztów

oraz

do-

prowadzić do jego wykorzystania w realny» 1 odpowiadający» potrzebo» planowania nakładów w tya dziale goepodarkl
narodowej.
Kolejne kwestia to określania zasad partycypacji
szkolnictwa zawodowego przez jego organizatorów

w
-

finansowaniu
pańatwo (ku-

ratorlurn) 1 przedsiębiorstwo.
6 Patrz szerzejt 3. C h e c h l i ń s k i .
Planowanie flnensowe 1 flnaneowenle oświaty - Podstawowe probleay 1 kierunki badań, fw:] "Badania Oświatowe 1976, nr 3. a. 22 1 n.
7 Patrz: G m y t r e s l e w l c z .
op. clt., a. 128 1 n.
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Kompleksowych rozwięzart

Jek Jotęd brek.

Możne jedynie aówlć

o próbach i to tylko częściowych. Oest bezsporne, ta oświata,«*
tya szczególnie szkolnictwo zawodowa, wymaga dslazych badań. Hipotetyczna projekcja pewnych rozwięzart może być jsdynis wstępem
do głębszych analiz, które w perspektywie otworzę Możllwość kompleksowych rozwięzań. Przyjmujęс założenie o stsłośoi struktur
organizacyjnych ezkolnictwa zawodowego, co Jast o
ta ode tępiono równiat od poatulowenej w końcu 1st

tyle ełuszns,
eiedemdzle-

eiętych reformy strukturalnej oświsty я Poises, nslsty proponować modernizacje i przebudowę systemu flnaneowenls- .w celu dostosowanie go do ietnlejęcej organizecji szkolnictwa zewodowego. Przebudowa i modernizecje systemu flneneowenie
szkolnictwo
zawodowego powlnns być przeprowedzone równolegle w obezerze gospodarki budżetowej i gospodarki flneneowej przedeiybloretw,
e
więc w odnleeienlu
przyzakładowego.

zerówno

do szkolnlctwe kuretoryjnego, Jek i

W gospodarce budtetowaj, obejmującej w całości ezkolnictwo
kuratoryjne e w zekreale wydetków osobowych równlet ezkolnictwo
przyzakładowe, kluczowym zagednlenlem jeet zmlmnm roli pośredniego ogniwa zarządzanie,

jeklm Jeet zespół ekonomlczno-edmlnie-

trecyjny, a w konsekwencji tekte przebudowo eyetemu plenowenie 1
ewidencji nekładów z tego iródłe. Podetewowym problemem
jeet
tutaj ‘’odejście" od ketegoril rozdziału budżetowego w dotychczesowya jego charekterze 1 zneczenlu. Zmieny, zmierzajęc do Jednorodnego trektowanla całego ezkolnictwa zewodowego - bez względu na rodzaj szkół - powinny uczynić podmiotem flnenaowenle zespół szkół zewodowych. W układach kuratoryjnych cełość wydetków,
tek osobowych jak 1 rzeczowych, byłaby planowane 1 ewidencjonowana

w zespole ekonomlczno-sdainiatracyjnya.

Prowadzony

taa

rachunek koeztów będzie w ten sposób odzwlerciodleł rzeczywiste
koezty podaiotu szkolnego 1 Jeko taki stanie się racjonelnę podstawę do planowania finansowego nakładów. Proponowane rozwlęzanie prowadzi z jednej strony do poszerzenia podstewy planowania
(zespół, a nie pojedynczo traktowana szkoła rozumiana Jeko rozdział budżetowy), * drugloj ześ eliminuje ezacunek koeztów będęcy funkcję quasi-optymallzacji nekładów. prowadzonej ne ezczeblu zespołu szkół dla poszczególnych szkół wchodzęcych w
Jego
skład,

a stanowięcych klasyczny rozdział budżetowy

część.

Takie rozwięzanie decyduje o tym,

lub

te zespół szkół

Jego
kura-

toryjnych ataja »1« jako całość rozdzlałea budżetowy* oraz etanoal podaiot działalności planiatycznaJ 1 ewidencyjnej.Tak ekonetruoweny rozdział budżetowy allalnuja dowolność zaęllanla poniżej lub powyłaJ realnie foraułowanych potrzeb, 'jak było
dotychcza a ( “tanio" lub "drogie” azkoły «chodzęce a akład zeepołu).
Oodnoczośnlo aual ulec lototnoj zalania rola zeepołu ekonoalczno-edalnletreoyjnego. Pośrednio ogniwo zarzędzanla dyeponujęc
zoblektywlzowenya narzędzlaa. jakla jaat rachunek koaztśw zeepołu, nie będzie aoflło l nie powinno. Jak było dotyehozae, decydować epontanloznla 1 uznaniowo o wielkości 1 etrukturze środków przyznawanych poezczególnya zeapołoa ezkół. w
konaekwenojl
•tanie alę aożllw* zwiększeni* autonoall 1 aaeodzlelnoścl flnanaowej dyrekcji 1 rad pedagogicznych zeepołów.
Odaiennego potraktowania wyaagajf azkoły przyzakładowe. Przyjaujęo, 1« zeepół ezkół przyzakładowych etanowi podaiot planowenia, ewidencjonowani« i rachunku koeztów, przez rozdział budżetowy należy rozualeć tę część Jego wydatków, któr* zgodnie z
obowlęzujęcyal przepleaal Jeat flnaneowana z budżetu. Oe«t to,
jak atwlerdzono, ta część wydatków oeobowych, która Jeat przeznaczona na płaca nauczycieli przedaiotów ogólnokeztełcęcych i do
tych koaztów w pełni aożna odnieść propozycje uprzednio
przedstawiona dla azkół kuratoryjnych. Do rozstrzygnięcia pozoateje
natoalaet foraa powiężenia atruaienla budżetowego ze
środkeal
przedelębioretw, które etanowlę podetewowy funduaz atawlany
do
dyapozycjl tych ezkół. W tya celu należy wykorzyatać
pośrednie
ogniwo zarzędzanla. W dotychczasowych rozwiązaniach
podalotaa
flnanaowania, dla środków przedelębioretw, był zeepół ezkół przyzakładowych jako całość.

W obecnej aytuacjl wszyatko wakazuja na

to, ża najlapezya rozwlęzenlea byłoby przekezywanlo tych środków
na rachunek danego podalotu ulokowany w zarzędzie ekonoalczno-adainietracyjnya, który łęczęc atruaień budżetowy i zakładowy
(dotacje), flneneowałby określony zeepół przyzakładowy,
prowadziłby jego pełnę obeług« kaaowo-kel<?gow$. Stworzy to podetawę
rzetelnego rachunku koeztów całego zeepołu, • także de aożliwość
oddzielnej ewidencji środków budżetowych i środków
przedsiębiorstw. Niebagatelnego znaczeni* nabiera fakt, iż właśnie przy
takich rozwlęzanlach powatanla aożliwość bezpośredniej
walności pełnych koeztów zeepołów

porówny-

o różnya podporzędkowanlu

or-

genlzecyjnym,

со

-

jek stwierdzono - Jeet utrudnione ze wzgly-

du ne eyetemy Ich flnenaowenle.
Zeprezentowena rozwlyzanle można więc uznać ze epoeób

finan-

eowanle przydatny die coraz czyściej spotykanych zeepołów ezkół
zewodowych o cherekterze aleazenya (kuratoria przedelybloretwo). Podstawowym założeniem w proponowanej foraule flnensowanle Jeet uczynienie zeepołu ekonoalczno-edmlnietrsoyjnsgo
alej*
acea koncentrecjl 1 ewidencji środków budżetowych 1 pozabudżetowych (przedsiębiorstwo), ne wspólnym rachunku określonego zeepołu szkolnego. Ten oetetnl etenowlć powinien podmiot plenowenie 1 flneneowenie, co Jeet eytuecj« odmienny od rozwlyzeó aktualnie obowlyzujycych, gdzie podalotaa Jeat rozdzieł budżetowy
(szkołę lub grupe azkół). wgl«d w teki rechunek, tek ne bleź«co, jek 1 w okresach sprawozdawczych, pozwoli ne
prowadzenie
racjonalnej polityki wydetków Jek również umożliwi rechunek koeztów, dej«c tym eemym prawdziwie recjonalny podetewy planowaniu
finansowemu.

Tek zwane plenowenie “kosztowe“

nie

może nie

właściwy elternetywy dotychczasowych metod plenowenie.
Oeobne zagadnienie etenowl problem ulokowanie decyzji

być

finen-

eowych w układzie: zespół ezkół - zespół
ekonomiczno-administracyjny. Koncentracja funduszów 1 ich ewidencje w zespole •konomlczno-adminletrscyjnyn nla musi wcale ozneczeć
koncentrecjl decyzji ne tya szczeblu. Wrycz przeciwnie eeaorzydność
ezkół i Ich rzeczywieta odpowiedzialność pedagogiczne 1 gospodarcze wynege, aby w remach reguł budżetowych, a w odniesieniu
do funduszów przedeiybloretw z wlykezy swobody, plenowały 1 reellzowały ono swoje wydetkl. Zadaniem zeepołu ekonomlczno-edainistracyjnego

byłoby zapewnienie obeługl ewidencyjnej, keeowej i

zaopatrzeniowej, e tekźe doradztwo ekonomiczne z
prewdziwego
zdarzenia. To oetetnle Jest o tyle weźne, że pereonel nauczaj«cy nie posiada z reguły
kwalifikacji ekonomiczno-flnaneowych,
trzeba siy jednek równocześnie liczyć ze znajomości« potrzeb procesu nauczenie i wychowania w konkretnych warunkech
alejsce i
czesu, które posiada właśnie kadra pedagogiczne i inni pracownicy szkoły 1 umiejętnie je wlyzeć z rachunkiem potrzeb 1 koeztów.
Poza projekcję zmian
wodowego pozostały środki

w systemie finansowania szkolnictwa zaz Innych źródeł.

Stanowi« one niewie-

lki odsetek ponoszonych nakładów na poszczególne azkoły

(zespoły

ezkół). 3es t to ten rodzaj środków fakultatywnych, która trudno
Jeet uj«ć w raay eyeteaowe. Nla nalały jadnak nladoeanlać
ich
znaezanla, ponieważ właśnie ona w wielu przypadkach
odgrywaj«
nlezalernle wain« roi« uzupełnlej«c« w zaspokojeniu bloi«cyoh potrzeb oświaty zawodowej na aoillwle znośnya pozloale.

Witold Czajczyrtekl
ORGANIZATION AND RECORDING DETERMINANTS
OF FINANCIAL PROCESS OP VOCATIONAL SCHOOLING

The article le en atteapt at evaluation of the lapeot exert»
ed by orgenlzetlonel eolutlone eaployed by the vocational ochooling eyetea on the eyatea of lta flnenclng froa the point of lte
financial eourcee ae well ae coete and aethode of planning tha
outlaya. A dlagnoele of the functioning of hitherto epplled financial and organizational eolutlone ellowe to etate
that the
preeent eodel of the financial eyetea doee not provide
foundations for rational utilization of financial aeana left
at the
dlepoeal of educational lnetltutlone, Thle refers to the financial eourcee eyetea, coeta of functioning of echoole, and thua
to tha entlr# financial planning area. The critique of the present sltuetlon providee a etarting point in outlining a concept
of aodal financial solution«* which - in the euthor7e opinion aey lead to aora effective aenageaent of both financial and aatarlel reeourcee in thla sphere of the atate'e activity.
The article doee not conetltute en aggregate propoeltlon. It
la juet en etteapt at preeentetlon of the author'e reaarke on
aucn probleae eat
1) organization of the eyetea of flnenclel eourcee and their
a

«4A«ia

