
Wychowankowie przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego,

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

kwota na jednego 

wychowanka 

miesięcznie

przedszkola niepubliczne dotowane na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych                1 104,56    

przedszkola niepubliczne dotowane na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych                   828,42    

oddział przedszkolny zorganizowany w niepublicznej szkole podstawowej                   516,48    

inne formy wychowania przedszkolnego                   441,83    

dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objęte zajęciami rewalidacyjno -wychowawczymi                   579,64    

P74 dzieci niepełnosprawne w przedszkolach (autyzm, sprzężone, Asperger)                5 506,57    

P78 dzieci niepełnosprawne w przedszkolach (niewidomi, słabowidzący, niepełnosprawność ruchowa w tym 

afazja, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim)

               1 680,95    

P79 dzieci niepełnosprawne w przedszkolach (niesłyszący, słabosłyszący, niepełnosprawność intelektualna w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym)

2 086,70 

P8 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objęte zajęciami rewalidacyjno -

wychowawczymi 

               5 506,57    

P61 dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym w przedszkolach (dodatkowo dla dzieci 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

                  434,73    

P62 dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym w oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych lub innych formach wychowania przedszkolnego (dodatkowo dla dzieci posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego)

                  382,56    

P76 wczesne wspomaganie rozwoju (oprócz poradni)                   486,90    

P80 - Dzieci w przedszk. w zesp. i oddz. przedszk. w SP >=1, <=60 104,34

P81 - Dzieci w przedszk. w zesp. i oddz. przedszk. w SP >60, <=150 64,92

P82 - Dzieci w przedszk. w zesp. i oddz. przedszk. w SP >150, <=250 26,08

P83 - Dzieci w przedszk. w zesp. i oddz. przedszk. w SP >250, <=350 8,69

P84 - Dzieci w przedszk. w zesp. i oddz. przedszk. w SP >350 6,38

P85 - Dzieci w przedszk. samodzielnych >=1, <=75 110,71

P86 - Dzieci w przedszk. samodzielnych >75, <=150 84,63

P87 - Dzieci w przedszk. samodzielnych >150, <=250 45,79

P88 - Dzieci w przedszk. samodzielnych >250, <=350 26,08

P89 - Dzieci w przedszk. samodzielnych >350 22,61

Szkoły podstawowe, w których realizowany jest obowiązek szkolny

lub obowiązek nauki 

kwota na jednego

ucznia

miesięcznie

szkoły podstawowe kwota bazowa 579,64

szkoły podstawowe - obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą kwota bazowa 463,71

szkoły podstawowe - obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą kwota bazowa zgodnie z ust. 40 pkt. 1 

rozporządzenia 115,93

szkoły podstawowe - obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą kwota bazowa zgodnie z ust. 40 pkt. 2 

rozporządzenia 231,86

P3 uczniowie szkół dla dzieci i młodzieży w połączeniu z zamożnością 191,28

P4 uczniowie szkół podstawowych "małe szkoły" 115,93

P5 (uczniowie niepełnosprawni i niedostosowani społecznie) 811,49

P6 (uczniowie niepełnosprawni) 1 680,95

P7 (uczniowie niepełnosprawni) 2 086,70

P8 (uczniowie niepełnosprawni) 5 506,57

P9 (ucz. niepełnosprawni w oddz. integracyjnych) 463,71

P28 mniejszość SP>80<112, szkoła ponadpodstawowa i klasy szkoły ponadgimnazjalnej >30<42 579,64

P29  mniejszość SP<80, szkoła ponadpodstawowa i klasy szkoły ponadgimnazjalnej <30 753,53

P32 uczniowie oddziałów mistrzostwa sportowego 579,64

P39 uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem (uczniowie bez orzeczeń) 579,64

P44 uczniowie oddziałów dwujęzycznych (wyklucza się z P27,P28,P29,P30) 98,54

P51 uczniowie klas I,II,III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży 37,68

P52 uczniowie korzystający z dodatkowej, bezpłatnej nauki jęz. polskiego 869,46

P54 uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży 14,49

P56 uczniowie w zesp. oraz szkołach samodzielnych >=1, <= 60 104,34

P57 uczniowie w zesp. oraz szkołach samodzielnych >60, <= 150 64,92

P58 uczniowie w zesp. oraz szkołach samodzielnych >150, <= 250 26,08

P59 uczniowie w zesp. oraz szkołach samodzielnych >250, <= 350 8,69

P60 uczniowie w zesp. oraz szkołach samodzielnych >350 6,38

Miesięczne stawki dotacji w 2023 r. na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez inne niż Miasto Białystok osoby prawne i osoby fizyczne, 

z uwzględnieniem wag*

Zadania Gminy

dodatkowo:

dodatkowo:



Do zadań gminy należy dotowanie:

przedszkoli

innych form wychowania przedszkolnego 

oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

szkół podstawowych (bez specjalnych)

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej specjalnej
kwota na jednego 

wychowanka 

miesięcznie

P74 dzieci niepełnosprawne (autyzm, sprzężone, Asperger) 5 609,37

P78 dzieci niepełnosprawne (niewidomi, słabowidzący, niepełnosprawność ruchowa w tym afazja, 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim) 1 712,33

P79 dzieci niepełnosprawne (niesłyszący, słabosłyszący, niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym) 2 125,66

dodatkowo:

P62 dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym w oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych specjalnych (dodatkowo dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) 389,70

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

kwota na jedno 

dziecko realizujące 

WWR

P76 dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju 495,99

Szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki 

kwota na jednego

ucznia

miesięcznie

szkoła podstawowa specjalna kwota bazowa 590,46

liceum ogólnokształcące dla młodzieży kwota bazowa 590,46

Uczniowe lub słuchacze spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą kwota bazowa 472,37

Uczniowe lub słuchacze spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą kwota bazowa

- ust. 40 pkt. 1 rozporządzenia* 118,09

Uczniowe lub słuchacze spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą kwota bazowa

- ust. 40 pkt. 2 rozporządzenia* 236,18

szkoła specjalna przysposabiająca do pracy kwota bazowa 590,46

technikum kwota bazowa 590,46

branżowa szkoła I stopnia kwota bazowa 590,46

branżowa szkoła specjalna I stopnia kwota bazowa 590,46

dodatkowo:

P5 (uczniowie niepełnosprawni i niedostosowani) 826,64

P6 (uczniowie niepełnosprawni) 1 712,33

P7 (uczniowie niepełnosprawni) 2 125,66

P8 (uczniowie niepełnosprawni) 5 609,37

P9 (ucz. niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych) 472,37

P10 uczniowie szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach 

ponadpodstawowych (z wyłączeniem liceów ogólnokształcących i szkół policealnych) 48,42

P11 uczniowie liceów ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży 70,86

P15 uczniowie szkół specjalnych przysposabiających do pracy, słuchacze szkół policealnych (nie obejmuje 

uczniów przeliczanych wagami: P20, P33 i P47) 135,81

P18 uczniowie branżowych szkół I stopnia i techników - zawody wymienione w ust. 19 rozporządzenia* (bez 

młodocianych realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawcy) 171,23

P19 uczniowie branżowych szkół I stopnia i techników - zawody wymienione w ust. 20 rozporządzenia* 

(bez młodocianych realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawcy) 135,81

P32 uczniowie oddziałów mistrzostwa sportowego 590,46

P39 uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem w szkołach podstawowych (waga nie obejmuje uczniów lub 

słuchaczy posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) 590,46

P40 uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem w szkołach ponadpodstawowych (waga nie obejmuje uczniów 

lub słuchaczy posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) 797,12

P44 uczniowie oddziałów dwujęzycznych (wyklucza się z P27,P28,P29,P30) 100,38

P45 uczniowie oddziałów przygotowania wojskowego prowadzonych w liceach ogólnokształcących 35,43

P51 uczniowie klas  I,II,III  szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży 38,38

P52 uczniowie korzystający z dodatkowej, bezpłatnej nauki jęz. polskiego 885,69

P55 uczniowie szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży i klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych 

w szkołach ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży; nie obejmuje uczniów szkół specjalnych 7,09

P56 - uczniowie w zesp. oraz szkołach samodzielnych >=1, <= 60 106,28

P57 - uczniowie w zesp. oraz szkołach samodzielnych >60, <= 150 66,13

P58 - uczniowie w zesp. oraz szkołach samodzielnych >150, <= 250 26,57

P59 - uczniowie w zesp. oraz szkołach samodzielnych >250, <= 350 8,86

P60 - uczniowie w zesp. oraz szkołach samodzielnych >350 6,50

Zadania Powiatu



Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy 

kwota na jednego 

wychowanka 

miesięcznie

P74 wychowankowie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych 5 609,37

Publiczna branżowa szkoła I stopnia prowadzona przez organ inny niż jednostka samorządu 

terytorialnego

kwota na jednego

ucznia

miesięcznie

kwota bazowa+P10+P55+P21+P23 uczniowie branżowych szkół I stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie w roku 

szkolnym 2022/2023 w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia
1
, uczniowie branżowych 

szkół I stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodach określonych w części II 

załącznika do obwieszczenia 
2
, uczniowie branżowych szkół I stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie w roku 

szkolnym 2020/2021 w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia
3
 oraz którzy rozpoczęli 

kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia
4 

(młodociani pracownicy realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy); kwotę należy pomnożyć przez 

wskaźnik zwiększający

740,45

kwota bazowa+P10+P55+P21 uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownicy 

realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy; kwotę należy pomnożyć przez wskaźnik zwiększający

693,21

kwota bazowa+P10+P55+P21+P8 uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownicy 

realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy objęci kształceniem specjalnym ze względu na Autyzm, w tym 

zespół Aspergera; kwotę należy pomnożyć przez wskaźnik zwiększający

6 302,58

dodatkowo:

P56 - uczniowie w zesp. oraz szkołach samodzielnych >=1, <= 60 

kwotę należy pomnożyć przez wskaźnik zwiększający

106,28

P57 - uczniowie w zesp. oraz szkołach samodzielnych >60, <= 150

kwotę należy pomnożyć przez wskaźnik zwiększający

66,13

P58 - uczniowie w zesp. oraz szkołach samodzielnych >150, <= 250

kwotę należy pomnożyć przez wskaźnik zwiększający

26,57

P59 - uczniowie w zesp. oraz szkołach samodzielnych >250, <= 350

kwotę należy pomnożyć przez wskaźnik zwiększający

8,86

P60 - uczniowie w zesp. oraz szkołach samodzielnych >350

kwotę należy pomnożyć przez wskaźnik zwiększający

6,50

Publiczna branżowa szkoła II stopnia prowadzona przez organ inny

niż jednostka samorządu terytorialnego

kwota na jednego

ucznia

miesięcznie

publiczna branżowa szkoła II stopnia kwota bazowa+P10+P50 656,59

Szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki

kwota na jednego

ucznia

miesięcznie

uczniowie niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych - system zaoczny kwota bazowa 2,95

niepubliczne szkoły policealne - system zaoczny kwota bazowa 2,95

niepubliczne szkoły policealne - system stacjonarna kwota bazowa 2,95

niepubliczne szkoły policealne - system dzienny kwota bazowa 97,43

dodatkowo:

P15 słuchacze szkół policealnych (oprócz zawodów przeliczanych wagami P20, P33, P47) 135,81

P20 słuchacze szkół policealnych kształcących w zawodach, o których mowa w ust. 21  rozporządzenia*; zawody: 

technik administracji, technik bhp, technik ochrony fizycznej osób i mienia, opiekunka środowiskowa, opiekun 

osoby starszej, technik archiwista, asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej, technik usług pocztowych 

i finansowych 59,05

P33 słuchacze szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zawodach określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, dla których ministrem właściwym jest 

minister właściwy do spraw zdrowia; waga nie obejmuje P15, P21 501,89

Słuchacze Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych 
Kwota na jednego 

słuchacza KKZ

P12+P49 słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez szkoły niepubliczne 5 278,72

Świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy Kwota za dyplom

P12 uczniowie, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w publicznych i niepublicznych branżowych szkołach II 

stopnia 2 834,21

P13 słuchacze, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych 6 731,25

P14 słuchacze, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w niepublicznych szkołach 

policealnych niebedacych szkołami specjanymi, 6 022,69

Do zadań powiatu należy dotowanie: 

szkół podstawowych specjanych

liceów ogólnokształcących

szkół branżowych I i II stopnia



techników

szkół specjalnych przysposabiających do pracy

szkół policealnych

ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

branżowe szkoły I stopnia 1,361

* art. 50c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o Pomocy obywateom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa

wskaźnik zwiększający stosuje się w szkołach publicznych prowadzonych przez organ inny niż  jednostka samorządu terytorialnego, 

dotowanych na podstawie art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

* Opis poszczególnych wag zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu 

podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnegow roku 2023 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2820)

2
 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników 

w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. 2021 r. poz. 122)

3
 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania

na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. 2020 r. poz. 106)

4 
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowaniana na pracowników 

w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. 2019 r. poz. 276)

Wskaźniki zwiększające, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych*

placówek oświatowych, w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i zajęcia 

rewalidacyjno-wychowawczych

1
 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników 

w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. 2022 r. poz. 120)


