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Szanowny Panie Prezydencie, 

 

Od ponad 10 lat zajmuję się analizą subwencjonowania i dotowania oświaty oraz analizą 

rzeczywistych na nią ponoszonych przez samorządy wydatków. 

W debacie sejmowej nad ustawą budżetową na 2012 rok, wielokrotnie posłowie dzisiej-

szej rządzącej koalicji, cytowali moje badania z których wynikało, że subwencja oświatowa na 

ten rok była zaniżona o około 1.5 mld zł.  

W 2012 r. - działając na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej - 

zwracałem się kilkakrotnie z wnioskami tak do Ministra Finansów (MF), jak i do Ministra 

Edukacji Narodowej (MEN) o przedstawienie mi sposobu ustalania kwoty subwencji oświatowej 

przedstawianej w ustawie budżetowej a kalkulowanej na podstawie zapisu art. 28 ust. 1 ustawy 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

Niestety, ale nie uzyskałem na te wnioski właściwej odpowiedzi. Nie zaskarżyłem też tych 

„decyzji” MF i MEN do Sądu Administracyjnego o odmowie udzielenia mi wnioskowanych 

informacji, a może bardziej właściwie na różne ich wymówki – czyli ich bezczynność na moje 

wnioski. 

Jesienią 2016 roku ponownie – ale tym razem pod rządami innej ekipy - zwróciłem się do 

MF z wnioskiem (sygn. BS.w.37.2016) o przedstawienie mi odpowiednich informacji na temat 

sposobu ustalania kwoty subwencji oświatowej na 2016 r. 

Podobnie jak poprzednio, tak i tym razem MF nie chce mi przedstawić sposobu ustalania 

przez siebie kwoty subwencji oświatowej przedstawianej w ustawie budżetowej. W związku 

z reformą oświaty, na rok budżetowy 2018 subwencja oświatowa będzie musiała istotnie 

wzrosnąć w stosunku do roku 2017, nie uwzględniając ewentualnych wzrostów wynagrodzeń 

nauczycieli, dlatego też dużo wcześniej muszę zadbać o odpowiednie informacje, aby tym razem 

Minister Finansów nie oszukał już samorządy. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana z gorącym apelem o poproszenie Ministra 

Finansów, aby potraktował on poważnie mój wniosek i przedstawił mi wnioskowane informacje. 

Z wyrazami szacunku, 

  /-/ 

 dr Bogdan Stępień 

Załączniki: 

- Wniosek do Wicepremiera Rządu RP i Ministra Finansów sygn. BS.w.37.2016. 

Do wiadomości: 

- Wicepremier Rządu RP i Minister Finansów. 


