Wniosek Nr 5/2015 do Ministra Edukacji Narodowej – ws. wszystkich wag,
o których mowa w załączniku do rozp. MEN - Dz. U. 2014, poz. 1977
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 06 lipca 2015 r.
TEMAT: Wniosk Nr 5/2015 do MEN w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej –
ws. wszystkich wag, o których mowa w załączniku do rozp. Dz. U. 2014, poz. 1977
Szanowna Pani Minister,
W ostatnich 8 latach przeprowadziłem kilkanaście bardzo szczegółowych analiz ponoszonych przez samorządy wydatków na oświatę w powiązaniu z otrzymaną przez nie subwencją
oświatową. Z analiz tych wynika, że wartość wskaźnika Wr, o którym mowa w załącznikach do
rozporządzeń MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego, jest mocno - bo aż o około 50%, zaniżona.
W uzasadnieniu Ministra do rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2015 (Dz. U. 2014, poz. 1977)
czytamy: „ustalenie wartości wskaźnika wydatków rzeczowych oraz wydatków płacowych dla
pracowników administracji i obsługi (Wr) w wysokości 0.25. W ostatnich latach wartość tego
wskaźnika wynosiła 0.2. Udział średnich wynagrodzeń nauczycieli, określonych w art. 30 ust. 3
ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198), w wydatkach bieżących jednostek
samorządu terytorialnego na zadania oświatowe uwzględnianych przy podziale subwencji
oświatowej w roku 2013 wynosił 65%. Ze względu na potrzebę rozłożenia skutków zmiany
wartości wskaźnika w czasie proponuje się podwyższenie wartości wskaźnika wydatków
rzeczowych na rok 2015 do wysokości 0.25.”
Z powyższego fragmentu uzasadnienia jednoznacznie wynika, że wartość wskaźnika Wr
w okresie do 2014 r. była przez MEN „brana z kapelusza”.
Na podstawie przeprowadzonych analiz, stawiam hipotezę, że wartości wszystkich wag –
w tym od P1 do P47, też MEN „bierze z kapelusza”. Wstępne potwierdzenie tej hipotezy usłyszałem z ust samego Sekretarza Stanu w MEN, który na jednym ze spotkań z samorządowcami
powiedział, że wartości wag są kompromisem pomiędzy korporacjami samorządowymi.
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Wniosek Nr 5/2015 do Ministra Edukacji Narodowej – ws. wag od P1 do P47
Twierdzę, że ustalane dotychczas przez MEN wartości ww. wag nie odzwierciedlają rzeczywistych ponoszonych przez samorządy wydatków na poszczególne rodzaje zadań oświatowych.
Niektóre zadania w skali całego kraju są znacznie przeszacowane a inne niedoszacowane.
Wobec powyższego i działając na podstawie zapisu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy
o dostępie do informacji publicznej wnioskuję o przedstawienie mi następujących informacji:
1. W oparciu, o jakie dane źródłowe (dane statystyczne) MEN oceniło, że wartość wskaźnika
wydatków rzeczowych oraz wydatków płacowych dla pracowników administracji i obsługi
w 2013 r. wynosi 0.35?
2. Czy dane, o których mowa w pkt. 1, dają gwarancje na to, że ustalony w oparciu o nie
wskaźnik Wr ma prawidłową wartość?
3. W oparciu, o jakie dane źródłowe (dane statystyczne) MEN ustala wartości wag od P1 do
P47, o których mowa w ww. rozporządzeniu?
4. Czy ustalone przez MEN wagi od P1 do P47 odzwierciedlają rzeczywiste wydatki na
poszczególne rodzaje zadań oświatowych?
Wnioskowane informacje proszę przesłać niezwłocznie/pilnie na adres: bogdan[at]iar.pl

Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień
Do wiadomości:
1. Regionalne izby obrachunkowe,
2. Samorządy.
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