Od: Bogdan Stępień
***************
***************
email: bogdan@iar.pl
Do: Minister Edukacji Narodowej
Pani Krystyna SZUMILAS
oraz
Minister Finansów
Pan Jan Vincent-Rostowski (vel Jacek Rostowski)
Dnia 25 października 2012 r.
TEMAT: List otwarty do Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Finansów w sprawie
zmiany rozporządzenia w sprawie sposobu podziału subwencji oświatowej na 2012 r.
Szanowna Pani Minister!
Szanowny Panie Ministrze!
Dnia 17 października 2012 r. znalazłem na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego
projekt rozporządzenia ministra ds. oświaty w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej (nazywana dalej subwencją oświatową)
dla JST w roku 2012. W pierwszym odruch bardzo się ucieszyłem z uruchomienia rezerwy
budżetowej na wzrost subwencji oświatowej, bo subwencja ta na rok 2012 jest zaniżona o ponad
1.5 mld zł – o taką kwotę nie spełnia zapisu art. 28. ust. 1 ustawy o dochodach JST, o czym
wielokrotnie pisałem.
Wróćmy jednak do w/w rozporządzenia nazywane dalej rozporządzeniem. Już po wstępnej
analizie projektu rozporządzenia zauważyłem, że zaproponowany w nim algorytm podziału
subwencji oświatowej prowadzi do absurdów, nielogicznego dyskryminowania samorządów, jest
sprzeczny z dotychczasową formułą podziału subwencji oświatowej oraz wywraca całkowicie do
"góry nogami" jej logikę - co opisałem w artykule „To rozporządzenie w takiej formie nie
przejdzie!”, którego zamieściłem w internecie dnia 18 października 2012 r. pod adresem
http://iar.pl/aktualnosci/2012-10-18_Opinia_dot_proj_rozp_MEN.html. Z artykułem tym zapoznało się już kilka tysięcy osób.
Dodatkowo zaproponowany w rozporządzeniu algorytm podziału subwencji oświatowej
jest niezgodny z art. 28 ust. 6 ustawy o dochodach JST, bo nie uwzględnienia w szczególności
typów i rodzajów szkół i placówek prowadzonych przez te jednostki, stopni awansu
zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w tych szkołach i placówkach.
Piszą do Państwa ten list, pragnę uchronić Was przed wydaniem bubla prawnego, który
skutecznie i to z oczywistych powodów, może być zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego.
Z logiki zapisów art. 28 ustawy o dochodach JST [oraz …] wynika, że minister ds. oświaty
nie ma innego wyjścia niż wykonanie podziału subwencji w wysokości 450 mln zł wg algorytmu
przedstawionego w rozporządzeniu z dnia 20 grudnia 2011 r.

Z poważaniem
/-/
dr Bogdan Stępień

