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USTAWA

z dnia 29 sierpnia 2005 r.

o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady, formy oraz Êrodki
na wspieranie jednostek samorzàdu terytorialnego
w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i m∏odzie˝y szkolnej.

Art. 2. 1. Dla realizacji celu, o którym mowa
w art. 1, tworzy si´ Fundusz im. Komisji Edukacji Na-
rodowej, zwany dalej „Funduszem”.

2. Fundusz jest paƒstwowym funduszem celowym
w rozumieniu przepisów o finansach publicznych sta-
nowiàcym wyodr´bniony rachunek bankowy w Banku
Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „BGK”, któ-
rym dysponuje minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty
i wychowania.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia przedk∏ada Sejmowi sprawozdanie z wykorzysta-
nia Êrodków Funduszu do dnia 31 maja za rok ubieg∏y.

Art. 3. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-
chowania zawiera z BGK umow´ okreÊlajàcà w szcze-

gólnoÊci szczegó∏owy sposób i terminy przekazywa-
nia gminom Êrodków Funduszu oraz sposób i terminy
dokonywania przez BGK lokat, o których mowa
w art. 4 ust. 3.

Art. 4. 1. Przychodami Funduszu sà:

1) Êrodki przekazywane z bud˝etu paƒstwa w wyso-
koÊci okreÊlonej w ustawie bud˝etowej, w tym:

a) 0,5 % podatku dochodowego od osób praw-
nych stanowiàcego dochód bud˝etu paƒstwa
obliczanego na podstawie wykonania bud˝etu
za rok bud˝etowy poprzedzajàcy rok, na który
sk∏adany jest projekt ustawy bud˝etowej,

b) 1 % przychodów uzyskanych z prywatyzacji
w roku bud˝etowym poprzedzajàcym rok, na
który sk∏adany jest projekt ustawy bud˝etowej,

c) ró˝nica pomi´dzy 1 % podatku dochodowego
od osób fizycznych nale˝nego za rok podatkowy
poprzedzajàcy rok, na który sk∏adany jest pro-



jekt ustawy bud˝etowej, a dokonanymi i odli-
czonymi, na podstawie art. 27d ust. 1 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14,
poz. 176, z póên. zm.1)), wp∏atami na rzecz orga-
nizacji po˝ytku publicznego;

2) odsetki z tytu∏u oprocentowania Êrodków Fundu-
szu oraz odsetki od lokat okresowo wolnych Êrod-
ków Funduszu w bankach;

3) spadki, zapisy i darowizny.

2. Ârodki Funduszu niewykorzystane w ciàgu roku
pozostajà na koncie Funduszu.

3. Okresowo wolne Êrodki Funduszu BGK mo˝e lo-
kowaç w innych bankach.

Art. 5. 1. Ârodki Funduszu sà przekazywane przez
ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowania
gminom na wyodr´bniony rachunek bankowy.

2. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, terminy przekazywania Êrodków Funduszu gmi-
nom oraz sposób ustalania wysokoÊci tych Êrodków.

3. Rada Ministrów, wydajàc rozporzàdzenie, o któ-
rym mowa w ust. 2, uwzgl´dnia: 

1) wskaênik dochodów podatkowych na jednego
mieszkaƒca w gminie;

2) liczb´ dzieci, w wieku od 6 do 18 lat, zameldowa-
nych na terenie gminy na pobyt sta∏y;

3) udzia∏ dochodów w∏asnych gminy przeznaczonych
na cel realizowany przez Fundusz;

4) wskaênik poziomu bezrobocia.

Art. 6. Ârodki Funduszu przeznacza si´ na pomoc
materialnà dla uczniów okreÊlonà w ustawie z dnia

7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z póên. zm.2)), w trybie i na zasa-
dach okreÊlonych w tej ustawie.

Art. 7. 1. Gmina sporzàdza sprawozdanie roczne
z wykorzystania Êrodków Funduszu, uwzgl´dniajàc
w nim:

1) liczb´ uczniów, wed∏ug rodzajów szkó∏, którym
przyznano pomoc;

2) rodzaj przyznanej pomocy.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wycho-
wania okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, wzór spra-
wozdania, o którym mowa w ust. 1, sposób i terminy
jego przekazywania, majàc na uwadze zapewnienie
sporzàdzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 2
ust. 3.

Art. 8. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-
chowania opracuje informacj´ o celach Funduszu oraz
o zasadach przyznawania pomocy ze Êrodków Fundu-
szu oraz zapewni udost´pnienie tej informacji w pla-
cówkach oÊwiatowych, do wiadomoÊci uczniów i ich
rodziców.

Art. 9. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o syste-
mie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póên.
zm.3)) w art. 90b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczniowi przys∏uguje prawo do pomocy mate-
rialnej ze Êrodków przeznaczonych na ten cel
w bud˝ecie paƒstwa, bud˝ecie w∏aÊciwej jednost-
ki samorzàdu terytorialnego oraz ze Êrodków
Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej.”.

Art. 10. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171,
poz. 1397, z póên. zm.4)) w art. 56 po ust. 1 dodaje si´
ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Z przychodów uzyskanych z prywatyzacji 1 %
przekazuje si´ do Funduszu im. Komisji Edukacji
Narodowej.”.

Art. 11. Do dnia 31 grudnia 2005 r. przychodem
Funduszu sà Êrodki, o których mowa w art. 4 ust. 1
pkt 1 w zdaniu wst´pnym, z wyjàtkiem Êrodków okre-
Êlonych w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a—c.

Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊ-
nia 2005 r.
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1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781 oraz
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725,
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298 i Nr 164, poz. 1365
i 1366.

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020 i Nr 131, poz. 1091.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020 i Nr 131, poz. 1091.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39,
Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703
i 2722.


