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Od: Bogdan Stępień 
**************** 
**************** 
email: bogdan[at]iar.pl 

Do: Minister Finansów 
Pani Teresa CZERWIŃSKA 
Ministerstwo Finansów  
ul. Świętokrzyska 12 
00-916 Warszawa 

Sygn. BS.52.2018 Dnia 02 listopada 2018 r. 

TEMAT: Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej 
 

Szanowna Pani Minister, 

 

Po konsultacjach społecznych dotyczących projektu (z dnia 09 listopada 2017 r.) rozporzą-

dzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji 

ogólnej (nazywana dalej subwencją oświatową) dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 

2018, podjęta została decyzja w MEN o rozpoczęciu wspierania (po raz pierwszy) - poprzez 

subwencję rządową, nauczania indywidualnego, bardzo kosztownej ścieżki edukacji dla 

samorządów, poprzez uwzględnienie jej w algorytmie podziału w wadze P32, ustalonej na 

poziomie 1 (słownie jeden).  

W związku z powyższym, oraz działając na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 - ustawy 

o dostępie do informacji publicznej, uprzejmie wnioskuję o udzielenie mi następujących 

informacji publicznych: 

1. Czy Minister Finansów został poinformowany przez Ministra Edukacji Narodowej o powyż-

szym fakcie? Jeżeli Minister Finansów został o powyższym poinformowany, to: 

a) Proszę o przedstawienie kopii stosownych dokumentów świadczących o tym. 

b) Czy zostały ze strony Ministerstwa Finansów skierowane jakieś stosowne noty do Sejmu 

RP, o potrzebie zwiększenia subwencji oświatowej na rok 2018 w związku z rozpoczę-

ciem subwencjonowania nauczania indywidualnego? Jeżeli coś takiego nastąpiło, to 

proszę o ich przedstawienie i/lub ewentualnie wskazanie wystąpień przedstawicieli 

Ministerstwa Finansów w Sejmie RP w czasie debaty nad ustawą budżetową na rok 

2018, sygnalizujących ten problem. 

c) Czy w związku ze zwiększeniem zakresu zadań realizowanych przez samorządy poprzez 

wagę P32 została zwiększona odpowiednio subwencja oświatowa na rok 2018? Jeżeli ten 

wzrost nastąpił, to o ile, i gdzie (w jakich pismach) jest to udokumentowane?  

2. Jeżeli Minister Finansów nie został o powyższym poinformowany przez Ministra Edukacji 

Narodowej, to: czy Minister Finansów, jako odpowiedzialny za przygotowanie ustawy 

budżetowej oraz za wypełnienie przez nią między innymi art. 28 ustawy o dochodach jst, 

dowiedział się w inny sposób o powyższym? Jeżeli się o tym dowiedział, to czy podjął jakieś 

kroki zmierzające do uwzględnienia tego faktu w subwencji oświatowej ustawy budżetowej 

na rok 2018? 

3. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 - zatwierdzonej przez Radę Ministrów w dniu 

26 września 2017 roku, zapisana została na subwencję oświatową kwota w wysokości 43 079 

335 tys. zł. W tym czasie mówiło się, że wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli (o 5%) nas-
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tąpi od 1 maja 2018 roku i jednocześnie nie było przewidziane wspieranie przez subwencję 

oświatową nauczania indywidualnego. Pomimo wzrostu kwoty bazowej dla nauczycieli 

o miesiąc wcześniej i jednocześnie rozpoczęcia wspierania - w formie subwencji oświat-

owej, nauczania indywidualnego od 1 stycznia 2018 roku, ostateczna kwota subwencji oświ-

atowej w ustawie budżetowej na rok 2018 nie wzrosła, jak należało tego oczekiwać, a prze-

ciwnie, spadła do poziomu 43 075 129 tys. zł.  W związku z tym, proszę o dodatkowe infor-

macje publiczne: Czy Minister Finansów, jako odpowiedzialny za przygotowanie ustawy 

budżetowej i jej wykonanie, przeprowadził odpowiednią analizę zatwierdzonej przez Sejm 

RP ustawy budżetowej na rok 2018 pod kątem jej zgodności z przepisami prawa – przede 

wszystkim z art. 28 ustawy o dochodach jst? Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to proszę o 

przedstawienie takiej analizy. 

Wnioskowane informacje proszę przesłać bez zbędnej zwłoki na adres bogdan[at]iar.pl. 

Przedstawione informacje publiczne, powinny obejmować wszystkie z wyżej wymienionych 

wnioskowanych informacji publicznych. Każda z przedstawionych informacji publicznych, 

powinna być przedstawiona w tak prostej formie, jak tylko to możliwie, ale nie prostszej, 

i powinna być zaprezentowana według wzorca Ad. 1,…, Ad. 3. 

Z poważaniem, 

/-/ 

s-m Bogdan Stępień 

 Niezależny referent ds. MEN 


