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 Od: Bogdan Stępień 

*************** 

*************** 

 email: bogdan(at)iar.pl 

Do: Minister Edukacji Narodowej 

Pani Joanna KLUZIK- ROSTKOWSKA 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

al. J. Ch. Szucha 25 

00-918 Warszawa 

Dnia 17 lutego 2014 r. 

TEMAT:  Wniosek o udostępnienie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji 

publicznej – dot. prawdopodobnych błędów w naliczaniu przez MEN subwencji 

oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego 

 

Szanowna Pani Minister, 

Jesienią 2012 roku przeprowadziłem analizę odpowiednich danych, z której wynika, że MEN 

prawdopodobnie w niektórych minionych latach niepoprawnie ustalało dla niektórych samorzą-

dów wartości liczby uczniów szkół zlokalizowanych w obszarach wiejskich i miejskich do 5 tys. 

mieszkańców (Lwi), co wpłynęło na niepoprawne ustalenie kwoty standardu finansowego a to 

z kolei wpłynęło na niepoprawne / błędne naliczenie subwencji oświatowej dla wszystkich 

samorządów w kraju. 

Nie jest wykluczone – nie wykluczam tego, że pozyskane dane w oparciu, o które prze-

prowadziłem powyższą analizę odstają od właściwych danych MEN, więc działając na podsta-

wie zapisu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnioskuję o: 

1. Sprawdzenie czy uznane, jako dane podejrzane / błędne a przedstawione w raporcie stano-

wiącym załącznik do wniosku znajdują potwierdzenie w danych w oparciu, o które MEN 

naliczało subwencję oświatową dla JST? 

2. Jeżeli odpowiedź na ww. pytanie jest twierdząca, to proszę o wyjaśnienie, jak to jest możliwe, 

aby dla jakiejś JST liczba uczniów szkół zlokalizowanych w obszarach wiejskich i miejskich 

do 5 tys. mieszkańców (Lwi) była większa od łącznej liczby uczniów (Li) szkół JST?  

3. Jeżeli odpowiedź na pytanie z pkt. 1 jest twierdząca, to czy MEN nie powinno ponownie 

przeliczyć za lata minione subwencje oświatowe dla wszystkich JST i skorygować ich 

wartości do wartości prawidłowych? 

Wnioskowane informacje proszę przesłać zwrotnie na adres: bogdan(at)iar.pl. 

 

 

Z poważaniem, 

 /-/ 

dr Bogdan Stępień 

Załącznik: 

- Raport podejrzanych (błędnych?) danych mających wpływ na wysokość naliczonej subwencji 

oświatowej dla JST. 


