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 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 11 sierpnia 2015 r. 

TEMAT:  Wniosek Nr 7/2015 do MEN – w trybie  ustawy o dostępie do informacji publicznej 

 

Szanowna Pani Minister, 

Bardzo dziękuję za odpowiedź (syg. DWST-WSST.0181.14.2015.MS) na mój wniosek nr 

6/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. W otrzymanej odpowiedzi - o której mowa wyżej - czytam:  

„Sposób kalkulacji kwot części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015 został 

opracowany w oparciu o zapisy art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych 

ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877). Kwoty wyliczone przez MEN 

miały wspomóc samorządy w wypełnieniu obowiązku wynikającego z ww. przepisu. Metodologia 

wyliczania tych kwot została tak opracowana, aby były jak najbardziej zbliżone lub równe 

rzeczywistym kwotom subwencji naliczonym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację 

zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.” 

Skoro MEN opracowało metodologię „wyliczania części oświatowej subwencji ogólnej na 

realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci 

i młodzieży na rok 2015”, to nią dysponuje. 

Wobec powyższego oraz działając w interesie publicznym i na podstawie zapisu art. 2 ust. 1 

i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej zwracam się do Pani z wnioskiem, 

o przedstawienie mi szczegółowiej metodologii opracowanej przez MEN, o której mowa wyżej.  

Wnioskowana informacja powinna być kompletna tzn. na tyle szczegółowa, aby na jej 

podstawie oraz danych z SIO (wg stanu wrzesień 2014 r.) można było odtworzyć „kalkulację 

kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015” dla dowolnego 

samorządu, wykonaną przez MEN a przedstawioną samorządom wraz z metryczką subwencji 

oświatowej na rok 2015. 

Wnioskowaną informację proszę potraktować jako bardzo pilną i przesłać niezwłocznie na 

adres: bogdan[at]iar.pl. 

 

Z poważaniem, 

 /-/ 

dr Bogdan Stępień 

Do wiadomości: 

- Regionalne izby obrachunkowe, 

- Samorządy. 


