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Do: Minister Edukacji Narodowej
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Ministerstwo Edukacji Narodowej
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Dnia 07 czerwca 2017 r.

Sygn. BS.w.25.2017

TEMAT: Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej - BS.w.25.2017
Szanowna Pani Minister,
Wprowadzenie
Z informacji, które pozyskałem na początku tego roku, wynikało, że Ministerstwo zamierza
wprowadzić kolejną reformę, tym razem w subwencjonowaniu oświaty - przejście z subwencjonowania zadań oświatowych, na subwencjonowanie oddziałów i ich uczniów.
Z informacji pozyskanych od uczestników szkoleń dla samorządów - zorganizowanych przez
ORE w kwietniu i maju, a prowadzonych przez pracowników Ministerstwa, w tym p. Grzegorza
Pochopnia, wynikało, że Ministerstwo odłożyło tą reformę na co najmniej od 1 stycznia 2019 r.
Potwierdzenie tego można znaleźć również w późniejszej wypowiedzi p. Marzenny Drab (Podsekretarz Stanu w MEN) na wspólnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz
Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – Sejmu.
Część właściwa wniosku
W związku z powyższym i działając na podstawie zapisu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy
o dostępie do informacji publicznej, zwracam się do Pani uprzejmie z wnioskiem,
o przedstawienie mi następującej informacji publicznej:
1. Czy jest prawdą, że Ministerstwo zamierzało od 1 stycznia 2018 roku wprowadzić nowy
sposób podziału subwencji oświatowej – przejście z subwencjonowania zadań oświatowych,
na subwencjonowanie oddziałów i ich uczniów?
2. Jeżeli odpowiedź na pkt 1 jest twierdząca, a tak należy wnioskować z wprowadzenia, to
dlaczego (jakie były tego powody), że Ministerstwo z tej reformy niespodziewanie
zrezygnowało – odłożyło ją na później?
3. Czy rzeczywiście zmiana sposobu subwencjonowania oświaty została przesunięta na co
najmniej 1 stycznia 2019 roku?
4. Czy propozycja zmiany sposobu subwencjonowania oświaty była z jakimiś podmiotami
konsultowana lub im prezentowana?
5. Jeżeli odpowiedź na pkt 4 jest twierdząca, to proszę o przedstawienie opinii tych podmiotów.
Wnioskowane informacje proszę przesłać bez zbędnej zwłoki na adres bogdan[at]iar.pl.
Z niskimi ukłonami,
/-/
dr Bogdan Stępień
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