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W oĺĺpowiedzi na Pana zapytanie złożone \^/ dniu 8 sieľpnia 20L9 r., doĘczące
zwiększenia subwencji oświatowej z Ętułu podwyż.ki wynagľocĺzeń nauczycieli, upľzejmie
wyjaśniam, co następuje.

W projekcie rozporząđzenia Minisťľa Edukacji Naľodowej z dnia 29 lipca 2019 r.
zmieniającego rozporządzenie zu sprauie sposobu podziału c4ści okuiatoruej subruencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego zu 2019 r. wykonano delegację ustawową wynikającą z aľt.
28 ust' 6 ustawy z dnia 13 listopacla 2003 ĺ. o dochodnch jednostek sannľząĺlu terytorialnego
w brzmieniu obowiązującym ocl 1 wľześrua2019 Í. poptzez uzależnienie podziału subwencji
oświatowej m.in. od sytuacji finansowej jednostek samoľządu teľytoľialnego (est to jedno
z 10 kryteriów ustawowych, oĺĺ któľych uzależriona jest wysokość subwencji oświatowej dla
c1a nej jed nostki samoľząclu teľytoľialr're go).

Z uzasadnienia cĺo pľojektu w f w ĺozpoľzącIzenĺa oraz ()ceny shúkóĺtl regulacji
wynika, że na zwiększenie subwencji oświatowej w 2019 ľ. przeznaczono 1 n7d zł
(pomniejszony o 0,4%o rezerwy subwencji ogólnej) z trzech Ęfułów:
1) kosztów poclwyzki wynagľodzennauczycieli za okľes od wľześnia cĺĺr grudnia2l'I9 r.,

2) kosztów jeclnoĺazowego świadczenia dla nauczycieli stażystów,
3) syfuacji finansowej niektórych jednostek samoľządu terytoľialĺrego Iď połączeniu

zliczebnością klas w szkołach podstawowych.

Według szacunków Ministeľstwa Edukacji Naľodowej z docĺatkowych śľodków
z Ętułu tľudnej syfuacji finansowej skoľzysta ok. 49% oľganów pľowadzącyclr szkoły
pođstawowe, cz'yli w głównej mieľze gminy (będzie to kwota ok. 190 zł na ucznia)'
Z algoľytmu określonego u/ projekcie wf w rozporząđzenia wynika, że prze,Jmiotowe
kľyteľium nie obejmuje m. in. szkőł i ođdziałőw specjalnych, w związku z powyższyĺn
Powiat Buski - pľowadząCy 2 szkoły podstawowe specjalĺre - docĺatkowych śľoĺĺków z tego
tyfułu nie uzyska, ponieważ zgoclnie z w f w projektem rozporządzenia nie kwalifikuje się cĺo
otľzymania takiej pomocy. Pľagnę \^/ tym miejscu cĺocĺać, że z inÍormacji pľzekazanych
pođczas jednej z konfeľencji pľasowych przez Ministľa Edukacji Naľodowej wyn7ka, że
wysokość wsparcia dla samoľządôw z'najdujących się w tľudniejszej syfuacii finansowej
wyniesie łącznie ok. 59 mlrr zł, tj. ok. 60/" z dodatkowego miliaľda ptzeznaczonego na
zwiększenie subwencji oświatowej.

W oĺĺniesieniu ĺlo dwóch pozostałych waľunków uzasadniających zwiększenie
subwencji w/g proiektu w/w rozpotządzenia, Ę. podwyżki wynagľodzeíl nauczycie|i za



()kľes Ocl \^/ľZeśnia clo gľucllria ŻO'Ic) ľ. <'lľzlz kosztów jcclnclľazowcgo świaclczenia c1la

lrauczycieli stażystŕlw, Pĺlwiat Buski kwalifikujĺl się clo zwiększeĺria subwelrc.ji crświatowej,
jccĺľrak Ministcľsťwo Ecĺukacji Naľoclowcj nic przekazało jeszczc samoľzącloln szczcgóło-
wych danych dot. ostatecznej wartości tzw. kwoty koľygującej (kwotę tę wylricz.a

Ministerstwo z uwzglęclnieniem zmiennych clotyczących zarówno ĺlanego samoľządu, jak
i zmicnnych dot. całcgo kľaju).

W Powiecie Buskim szacunkowe koszĘ wspomnianych świadczeń (z uwzględnie-
niem zwiększonego zatrudnienia nauczycĺeli z tytułu poclwójnego rocznika) osiągną poziom
blisko 1,4 mln zł. Kieľując się dotychczasowym cloświaclczeniem szacvję, żc zwiększona
subwencja w postaci kwoty koľygującej cĺla Powiatu Buskiego niesteĘ nie pokľyje
rzeczywistych kosztów z w f w Ęfułów ponieważ Zapľopono\^/any ptzez Ministeľstwcl
algoľyťm nie uwzglęclnia wszystkich koszttiw bieżących zmian oľaz oclrrosi się clo ĺĺanych,
które pomijajązwlększony nabóľ uczniów do klas pierwszych.

Pľagnę jeclnak zaznaczyć', że wspomniane ľozpoĺządzenie nie weszło w życie i jest
jeszcze w Íazie pľojekfu, Co ozÍlacza, że może ulec zmianic, zwłaszcza, że oľganizacje
skupiające samoľząĺly terytoľialne (do których rĺiwnież należy Powiat Buski) zgłosiły wiele
uwag do jego ťreści.

W odniesieniu clo działanwład'z Powiatu Buskiego podejmowanych w pĺzeclrnioto-
wej spľawie upľzejmie infoľmuj?, że - poza m<>ż|iwością wrrioskowania clo Ministeľstwa
Eclukacji Naľodowej w spľawie zmiany pľzepisów - Powiat Buski nie ma możliwości
wpływania na ustalanie zasad Przyznawania subwencji oświatowej. Zasađy te są okľeślarre
na szczeb|u centľalnym Przez ustawodawcę (m.in. wspomniana wyżej ustawa o doclndnch
jednostek samorzątltl ten1torialnego) oraz Ministeľstwo Eclukacji Naľođowej (w/w projekt
tozpotządzenia). Powiat Buski wielokľotnie - w porozumieniu z innym samoľzącĺami za
pośreĺĺnicťwernZwiązku Powiatów Polskich - zgłaszał postulaý clot. zmian obowiązujących
przepisów m.in. w pľzeĺĺmiotowej spľawie, któľe đoĘczyły np.:
1) rezygnacji z uzależnienia wielkości subwencji oświatowej od niejasnych kľyteriów

związanych z sytuacją finansową samoľządów terytoĺialnych, a także spľzeciwu wobec
uwzglęĺlnienia w tym kryteĺium głównie gmin, z pominięciem powiatów, któľe obecnie
ponoszą ogromne skutki finansowe bieżącej ľefoľmy oświaty,

2) niewyłączania ze śľednich wynagľodzeń jednorazowych świadczeń dla nauczycieli
staży stów, dodatku wic'j skiego,

3) zwiększenia subwencji oświatowej z tyfułu poc{wójnego naboľu uczniów oÍaz
zwiększonc'go zatruclnienia nauczycieli (czego omawiany pľojekt rozpotządzenia nie
uwzglęc{nia, chociażby poPÍzez oc1niesienie wielkości kwoý koľygującej c1o c1anych
z Systemu InÍoľmacii oświatowej wg stanu na 30 września 2018 r.),

4) uwzglęclnierria kosztów poclwyżek wynagroc1zeń nauczycieli nie Ęlko za okĺes ocl
wrześria clo gľuclnia 2019 ľ., ale również ocl stycznia do sieľpnia 201'9 r. (któľe są
znaczrie wyższe),

5) uwzględnic.nia w h'eści wf w rozporządzenia wszystkich kosztów ponoszonych przez
samoľzącly z Ętułu zmian systemowych wprowac{zanych na szczeblu centľalnym,
a w szczególrrości:
a) kosztów zwiększenia ĺĺodatków funkcyjnych z tyfułu wychowawstwa clo 300 zł,
b) kosztów nowych ľegulacji odnoszących się do obniżenia cĺo 20 goclzin pcnsum

nauczycicli prakĘcznej nauki zawodu.
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