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ŻRÓDŁA POCHODZENIA 
ŚRODKÓW  RADY RODZICÓW

Art.54 ust.8. ustawy

W celu wspierania działalności statutowej 
szkoły lub placówki rada rodziców może 
gromadzić fundusze z dobrowolnych 
składek rodziców oraz innych źródeł.

(ustawa nie wymienia tych „innych” źródeł 
nawet przykładowo, ale intencje 
ustawodawcy obejmowały tą kategorią 
wpływy z ubocznej działalności szkoły np. 
wpływy z organizacji imprez szkolnych, 
sprzedaży żywności i napojów uczniom)



FINANSE RADY RODZICÓW

Art.54 ust.8 ustawy o systemie oświaty

Zasady wydatkowania funduszy rady 
rodziców określa regulamin, o którym 
mowa w art. 53 ust.4

Celem na jaki wydatkowane mogą być 
środki pieniężne jest szeroko pojęte 
wspieranie działalności statutowej 
szkoły.
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Art.53 ustawy o systemie oświaty

Rada Rodziców uchwala 
REGULAMIN swojej działalności, 

w którym określa między innymi  
zasady gospodarki finansowej Rady 

Rodziców oraz zasady kontroli i nadzoru 
tych finansów



ZASADY GOSPODARKI 
FINANSOWEJ

To określenie w regulaminie między innymi:

- sposobu gromadzenia środków

- zasad ich wydatkowania

- zadań „skarbnika” Rady Rodziców i innych organów

Rady Rodziców w zakresie gospodarki finansowej

- zasad prowadzenia ewidencji księgowej środków

- zasad wykonywania kontroli i nadzoru nad gospodarką 

finansową Rady Rodziców



Kontrola i nadzór nad finansami 
Rady Rodziców.

Sposób wewnętrznej kontroli i nadzoru nad finansami 
Rady Rodziców winien określać Regulamin

Organami kontroli zapewne będą:

• Komisja rewizyjna ogólnego zebrania rodziców

• Ogólne zebranie rodziców

(któremu komisja rewizyjna w ustalonych w 
regulaminie terminach składać będzie 
sprawozdanie ze sposobu wydatkowania środków)
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Ponieważ Rady Rodziców mogą legalnie zatrudniać 
nauczycieli, stają się one w momencie zawarcia umowy 
- płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych 
oraz płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne.

Aby Rada Rodziców mogła stać się pełnoprawnym 
płatnikiem podatku i składek musi wystąpić do Urzędu 
Skarbowego o nadanie numeru NIP, a urząd skarbowy 
nie może odmówić!

Uzyskanie numeru NIP nie jest uwarunkowane 
posiadaniem numeru identyfikacyjnego REGON



FINANSE RADY RODZICÓW

REGON

Rady Rodziców – w rozumieniu przepisów 
statystyki publicznej- nie są podmiotami 
gospodarki narodowej i nie podlegają 
rejestracji w systemie REGON

(Zgodnie ze stanowiskiem GUS od stycznia 
2001 roku Rady Rodziców nie mogą 
uzyskać numeru REGON)
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Rada Rodziców nie może korzystać z 

NIP- u i REGONU szkoły, gminy, czy 

powiatu 

Działalność Rady Rodziców jest 

niezależna od działalności szkoły , 

gminy i powiatu
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Brak numeru REGON uniemożliwia  Radom 
Rodziców dokonywanie wpłat składek na 
ubezpieczenia społeczne w formie 
dyspozycji przelewu bankowego, w których 
wymagane jest wykazywanie dwóch 
identyfikatorów numerycznych.

ZUS dopuszcza w takim przypadku 
dokonywanie wpłat gotówkowych z 
podaniem tylko jednego identyfikatora (NIP)



FINANSE RADY RODZICÓW
Rada Rodziców jako płatnik podatku 

dochodowego od osób prawnych

Rada Rodziców jest jednostką organizacyjną 

nie posiadającą osobowości prawnej

Wskazuje na to fakt, iż posiada zespół ludzi i 

składników majątkowych (wykształconą 

strukturę organizacyjną) oraz jest 

zorganizowana do prowadzenia określonej 

działalności.



Rada Rodziców jako płatnik podatku 
dochodowego od osób prawnych

Dochody osiągane przez Radę Rodziców, 

niezależnie od źródła ich pochodzenia, będą 

korzystały ze zwolnienia od podatku 

dochodowego od osób prawnych, pod warunkiem 

że zostaną one przeznaczone na cele statutowe

Rady Rodziców, pokrywające się z celami 

określonymi w ustawie o podatku dochodowym

(art.17 ust.1 pkt.4 ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych- Dz. U z 2000 roku Nr 54 

poz.654)



Rada Rodziców jako płatnik podatku 
dochodowego od osób prawnych

art.17 ust.1 pkt.4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność:

- naukowa, naukowo-techniczna, 

- oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, 

- kulturalna,

- w zakresie kultury fizycznej i sportu, 

- ochrony środowiska, 

- wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej 
na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę,

- dobroczynności, 

- ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej 
inwalidów 

- oraz kultu religijnego
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A PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH

• Jeżeli zamówienie dostawy, usługi lub roboty budowlanej 
finansowane jest ze środków pozostających na koncie  bankowym 
Rady Rodziców ( zamawiającym może być Rada Rodziców lub 
dyrektor szkoły upoważniony przez Radę Rodziców)– nie musi się 
stosować ustawy prawo zamówień publicznych

• Jeżeli środki Rady Rodziców przekazane są na konto dochodów 
własnych szkoły a zamawiającym jest szkoła  (dyrektor szkoły)-
stosowanie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych jest 
obowiązkowe

(Art.2 i 3 ustawy prawo zamówień publicznych)



KOMPETENCJE RADY RODZICÓW 
W ZAKRESIE FINANSÓW SZKOŁY

Art. 54. 1. ustawy o systemie oświaty

• Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę lub 
placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady 
pedagogicznej oraz rady szkoły lub placówki z wnioskami i opiniami 
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki.

Wniosek - postulat poprawy czegoś

Opinia - stanowisko w danej kwestii

Art. 54 ust. 2. ustawy

Do kompetencji rady rodziców, należy:

3) opiniowanie projektu planu finansowego

składanego przez dyrektora szkoły.

(przepis ten obowiązuje od 1 września 2007 roku –
nowelizacja ustawy o systemie oświaty)
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