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Art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2203) 

• Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego  
w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz 
opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach 
stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze 
publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

2 



Wygaszanie zobowiązania 

 Zapłata; 

 Potrącenie; 

 Zaliczenie nadpłaty lub zwrotu opłaty; 

 Przeniesienie własności rzeczy lub praw 
majątkowych; 

 Przejęcie własności nieruchomości lub 
prawa majątkowego w postępowaniu 
egzekucyjnym; 

 Umorzenie zaległości; 

 Przedawnienie; 
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Zapłata opłaty za przedszkole  
i wyżywienie w przedszkolu 

 

• Zapłata gotówką; 

• Zapłata przelewem; 

• Zapłata innym instrumentem 
płatniczym; 
 



Zaliczenie wpłat dokonanych 
przez zobowiązanego: 

• Jeżeli na zobowiązanym ciążą zobowiązania  
z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na 
poczet opłaty, począwszy od zobowiązania o 
najwcześniejszym terminie płatności, chyba że 
zobowiązany wskaże, na poczet którego 
zobowiązania dokonuje wpłaty. 

• Jeżeli na zobowiązanym ciążą koszty doręczonego 
upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się  
w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów. 
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Zapłata opłaty może nastąpić 
także przez: 

 małżonka zobowiązanego, jego zstępnych, 
wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma  
i macochę; 

 inny podmiot, w przypadku gdy kwota opłaty 
nie przekracza 1.000,00 zł. 

 

 Jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi 
wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na 
zobowiązanie uznaje się, że wpłata pochodzi ze 
środków zobowiązanego. 
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Zaliczenie nadpłaty 

• Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają 
zaliczeniu z URZĘDU na poczet zaległości 
podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za 
zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na 
podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących 
zobowiązań, a w razie ich braku podlegają zwrotowi  
z URZĘDU, chyba że zobowiązany złoży wniosek  
o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet 
przyszłych zobowiązań. 
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Zwrot nadpłaty następuje: 

• W przypadku gdy zobowiązany nie jest 
obowiązany do posiadania rachunku 
bankowego lub rachunku w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kredytowej, na 
wskazany rachunek bankowy lub rachunek  
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej zobowiązanego, albo przekazem 
pocztowym, chyba że zobowiązany zażąda 
zwrotu nadpłaty w kasie. 
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Zwrot nadpłaty: 

• Nadpłata, której wysokość nie przekracza 
dwukrotności kosztów upomnienia  
(23,20 zł), jeżeli nie wskazano rachunku, na 
który ma zostać zwrócona, podlega zwrotowi 
w kasie. 

• Nadpłata zwracana przekazem pocztowym 
jest pomniejszana o koszty jej zwrotu. 
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Ulgi w spłacie zobowiązań 
publicznoprawnych: 

• Z urzędu – umorzenie całości zobowiązania; 
• Na wniosek: 
1. umorzenie w całości - w przypadkach uzasadnionych 

ważnym interesem zobowiązanego lub interesem 
publicznym, 

2. umorzenie w części, odroczenie terminu spłaty całości 
albo części należności lub rozłożenie na raty płatności 
całości albo części należności - w przypadkach 
uzasadnionych względami społecznymi lub 
gospodarczymi, w szczególności możliwościami 
płatniczymi zobowiązanego. 



Przesłanki umorzenia należności 
publicznoprawnej z urzędu: 

• osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego 
majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający 
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo 
pozostawiła przedmioty codziennego użytku 
domowego, których łączna wartość nie przekracza 
kwoty 6000 zł; Decyzję o umorzeniu należności 
pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem 
doręczenia. 

• zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że  
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej 
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się 
nieskuteczne; 



Podawanie do publicznej 
wiadomości 

• Do końca miesiąca następującego po 
zakończeniu kwartału (do 30 kwietnia,  
do 31 lipca, do 31 października,  
do 31 stycznia). 

• Kwartalna informacja o umorzeniach 
niepodatkowych należności budżetowych,  
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach 
publicznych; 
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Przedawnienie 

• Zobowiązanie podatkowe przedawnia się  
z upływem 5 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym upłynął termin 
płatności podatku. 

 Przykład: 

 Opłata za przedszkole za 2018 rok (termin 
płatności 15.01.2018) przedawni się z dniem 
01.01.2024. Do 31 grudnia 2023 należność jest 
wymagalna. 
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Przedawnienie – okoliczności mające 
wpływ na bieg terminu przedawnienia: 

• Zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podatnik został 
zawiadomiony przerywa bieg terminu przedawnienia. Po 
przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo  
od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek 
egzekucyjny. 
 

 Przykład: 
 Na zaległą opłatę za przedszkole za 2018 roku wierzyciel wystawił 

tytuł wykonawczy, który organ egzekucyjny (naczelnik urzędu 
skarbowego) zaczął realizować w roku 2019. 05.10.2019 zajął 
rachunek dłużnika (okoliczność powodująca przerwę biegu terminu 
przedawnienia). Niestety dłużnik okazał się nieściągalny i  organ 
egzekucyjny umorzył (zakończył) postępowanie egzekucyjne. 
Spowodowało to, że przerwany bieg terminu przedawnienia 
biegnie na nowo od 06.10.2019 + 5 lat, to jest do 05.10.2024 roku. 
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Przedawnienie – okoliczności mające 
wpływ na bieg terminu przedawnienia: 

• Wniesienie skargi do sądu administracyjnego 
powoduje zawieszenie biegu terminu 
przedawnienia. Termin przedawnienia biegnie 
dalej od dnia następującego po dniu doręczenia 
organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu 
administracyjnego, ze stwierdzeniem jego 
prawomocności. 
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Czynności zmierzające do egzekucji: 

• Działania informacyjne wierzyciela – 
prawo; 

• Rejestr Należności 
Publicznoprawnych – prawo; 

• Upomnienie – obowiązek; 



Upomnienie 
• Upomnienie może dotyczyć więcej niż jednej 

należności pieniężnej, jeżeli są one należne od tego 
samego zobowiązanego. 

• Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego  
i są pobierane na rzecz wierzyciela. 

• Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez 
zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia 
upomnienia. 

• Doręczanie upomnień następuje w trybie Kodeksu 
postepowania administracyjnego. 
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Tytuł wykonawczy 

• Naczelnik urzędu skarbowego według miejsca 
zamieszkania dłużnika; 

• Należność zaokrąglona do pełnych dziesiątek 
groszy; 

• Informacja załączana do tytułu 
wykonawczego; 

• Obowiązki wierzyciela w toku egzekucji; 

• Egzekucja w państwie obcym; 



 

Zapraszamy  

do zadawania pytań! 
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Dziękuję za uwagę! 

 


