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Uzasadnienie niniejszej interpelacji stanowią postulaty samorządów dotyczące zmiany zasad
finansowania systemu oświatowego poprzez pełne finansowanie zadania związanego z wypłatą
wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz ze składkami od nich naliczanymi i odpisami na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych czy innych obowiązkowych odpisów na rzecz
nauczycieli bezpośrednio przez budżet państwa. Powyższe zadanie obecnie finansują jednostki
samorządu terytorialnego w ramach otrzymywanej subwencji w części oświatowej.
Przedstawioną propozycję uzasadniają faktem, iż subwencja oświatowa nie zabezpiecza w
pełni wydatków ponoszonych na ww. zadania. Dodatkowo podkreślają, że arkusze
organizacyjne, które stanowią podstawę naliczania wynagrodzeń i innych obciążeń związanych
z zatrudnianiem nauczycieli, sporządzane są ściśle i zgodnie z zasadami wynikającymi z
ogólnie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Wymagają również
zaopiniowania przez inne organy, takie jak kuratorium oświaty, która to opinia jest niezbędna
przed ostatecznym zatwierdzeniem organizacji pracy nauczycieli przez organ prowadzący.
Organy prowadzące są zmuszone pokryć z własnych dochodów brakujące środki związane z
prowadzeniem jednostek oświatowych, które w znaczący sposób obciążają budżety jednostek
samorządu terytorialnego, uniemożliwiając realizację wielu innych zadań spoczywających na
samorządach.
Praktyka samorządowa pokazuje, że od pewnego poziomu zmniejszenie wydatków na edukację
nie może się odbyć bez podejmowania bardzo trudnych decyzji, takich jak likwidacja szkół czy
zwolnienia nauczycieli i pracowników oświaty.
Biorąc powyższe pod uwagę, kieruję do Pani Minister następujące pytania:
1. Czy planowane są zmiany w obecnym systemie zasad finansowania zadań, o których
mowa na wstępie?
2. Czy nie należy pozytywnie ocenić proponowanego rozwiązania, które umożliwiłoby
zagospodarowanie przez jednostki samorządu terytorialnego środków na realizację
innych zadań?
3. Czy zabezpieczona w budżecie państwa kwota subwencji oświatowej na rok 2019
pokryje wszystkie rzeczywiste wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli?
4. Czy udzielana subwencja oświatowa nie powinna być dostosowana do warunków i
potrzeb danej jednostki samorządu terytorialnego i zostać naliczona na szkołę
niezależnie od liczby uczniów?
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