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Szanowny Panie Ministrze, 

Dnia 22 stycznia 2020 roku na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP pan 

Minister Maciej Kopeć powiedział, że „Ta różnica w układzie średniorocznym wynosi 7 tys. 

etatów. Możemy powiedzieć, że to doprowadziło do swego rodzaju oszczędności w kwocie 743 

000 tys. zł.” – źródło http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=FPB-23. 

Z tego wynika, że wg Ministerstwa średni koszt w skali roku jednego etatu nauczycielskiego 

wynosi 743 000 tys. zł / 7 tys. =  106 100 zł. Skoro tak i skoro wg pana Macieja Kopcia w sys-

temie jest / pozostaje 523 tys. etatów nauczycielskich, to łączny ich koszt w skali roku wynosi 

106 100 zł * 523 tys. = 55 490 mln zł.  Kwota subwencji oświatowej przewidziana w ustawie 

budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawka (druk sejmowy nr 112A) ma wynieść 49 834 mln 

zł. Zatem subwencja ta nie pokryje nawet wydatków na nauczycieli - brakuje w niej 5 656 mln zł, 

nie wspominając już o innych wydatkach bieżących (rzeczowe, administracja, obsługa). 

W związku z powyższym oraz działając w interesie publicznym i na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 

oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z uprzejmą prośbą, 

o przedstawienie mi następujących informacji publicznych: 

- przedstawienie mi szczegółowych kalkulacji Ministerstwa prowadzących do oszczędności 

w wysokości 743 000 tys. zł na 7 tysiącach etatów nauczycielskich, 

- jeżeli rzeczywiście średnio wg Ministerstwa na każdym etacie nauczycielskim oszczędno-

ści wyniosą 106 100 zł, to czy Ministerstwo potwierdza, że w związku z tym, subwencji 

oświatowej zabraknie nawet na wynagrodzenia nauczycieli – zabraknie w niej 5 656 mln 

zł na ten cel.  

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

Z poważaniem, 

Bogdan Stępień 

 Niezależny referent ds. MEN 

Do wiadomości: 

- Prezes Rady Ministrów, 

- Prezes Najwyższej Izby Kontroli. 


