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Kielce, dnia 17.09.2020 r.
WI.54.49.2020

Pani Faustyna Tarasek
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Muzycznego
w Kielcach

Szanowna Pani Dyrektor, pismem z dnia 18,08.2020 roku, doręczonym na adres Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 18.08.2020 roku, zwróciła się Pani o udzielenie odpowiedzi na
pytanie:
1. Czy jest możliwość wystawiania not obciążeniowych tytułem wynagrodzenia dyrektora niepublicznego
przedszkola będącego jednocześnie organem prowadzącym tego przedszkola?

Odpowiadając na postawione pytanie, wskazać należy na następujące okoliczności.
Jak wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. aa) ustawy z dnia 27 pażdziernika 2017 r. o finansowaniu

zadań oświatowych (tekst jedno Dz. U, z 2020 r. poz. 17) - dalej u.f.z.o., dotacje, o których mowa
wart. 17 mogą być wykorzystane na roczne wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne
przedszkole, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola - w wysokości nieprzekraczającej
150% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa wart. 30
ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Przepisy u.f.z.o nie wskazują jakie
dokumenty winny stanowić udokumentowanie wynagrodzenia dyrektora niepublicznego przedszkola
będącego jednocześnie organem prowadzącym tego przedszkola, a w konsekwencji rozliczenia
otrzymanej dotacji.

Stosownie do art. 171 ust. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 pażdziernika 2017 r. Prawo oświatowe
(tekst jedno Oz, U. z 2020 r. poz. 910) w statucie przedszkola niepublicznego można zapisać informacje
dotyczące osoby fizycznej - organu prowadzącego przedszkole niepubliczne, pełniącego jednocześnie
funkcję dyrektora tego przedszkola, Zapisy statutu przedszkola mogą odnosić się m.in. do sposobu
nawiązania stosunku pracy z tą osobą.

W ocenie IzbYI udokumentowanie wydatków z dotacji na wynagrodzenie dyrektora przedszkola
będącego jednocześnie osobą fizyczną prowadzącą przedszkole winno nastąpić na podstawie dowodów
księgowych w postaci miesięcznych list płac, dokumentacji ZUS, przelewów bankowych.

ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
tel. 41 36 01 600
kielce@rio.gov.pl



Jednocześnie pragnę podkreślić, że jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach, która nie posiada uprawnień do dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni
przepisów prawa.
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Z poważaniem
Zbigniew Rękas

Zastępca Prezesa
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