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         SGiPW/248/2020                                                                  Poznań, 17.12.2020 r.  

     
                                                                             Pan 
                                                                             Przemysław Czarnek 
                                                                             Minister Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 

                                                                                  
Szanowny Panie Ministrze 

 
     Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, korzystając z eksperckich analiz 

samorządowców, od wielu lat stara się proponować optymalizację rozwiązań systemu 
realizacji zadań oświatowych.  

     Na tej podstawie chcielibyśmy zwrócić uwagę na pewne kwestie związane             
z określaniem wielkości subwencji oświatowej. Chodzi o finansowanie pakietu 
zadań wynikających z orzeczeń o niepełnosprawności oraz nauczania 
indywidualnego.   

     Jak powszechnie wiadomo, ilość środków przeznaczonych na finansowanie 
kształcenia uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w subwencji oświatowej, 
określona jest sytuacją na dzień 30 września każdego roku. Niestety orzeczenia nie 
ustają z tym dniem, w toku roku szkolnego pojawiają się nowe, które nie są już 
ujmowane w subwencji oświatowej. Postępując zgodnie z prawem, dotacja dla 
placówek oświatowych, czy to publicznych, czy niepublicznych ulega zwiększeniu,        
a subwencja niestety nie. W skutek tego na organ prowadzący spada pełna 
odpowiedzialność finansowa za realizację tych zadań.  

     Podobnie sprawa wygląda w przypadku nauczania indywidualnego, za 
finansowanie którego JST otrzymują kompensatę dopiero po upływie roku szkolnego, 
co powoduje długotrwałe zaangażowanie środków organu prowadzącego, które 
mogłyby być wykorzystane na inne cele. 

     W powyższych zagadnieniach upatrujemy istotne problemy finansowo – 
organizacyjne realizacji zadań oświatowych. Biorąc pod uwagę ów fakt, zwracamy 
się z prośbą o podjęcie działań, które pozwoliłyby systemowi szybciej 
reagować na zachodzące zmiany i uwzględniać je bardziej elastycznie i na 
bieżąco w wielkości przekazywanej subwencji oświatowej. Jesteśmy zdania, że 
bardzo pomocnym narzędziem do realizacji powyższego pomysłu byłby dobrze nam 
znany System Informacji Oświatowej. SIO zasilany jest przez stronę samorządową 
np. informacjami o kolejnych orzeczeniach o niepełnosprawności, co pozwoliłoby na 
bieżącą weryfikację i uzupełnianie subwencji oświatowej (być może w okresie 
kwartalnym).  

     Przyjęcie powyższych rozwiązań i modyfikacji w sposób istotny poprawiłoby 
możliwości realizacji specjalnych zadań oświatowych przez organ prowadzący, 
wykorzystując przy tym dobrze funkcjonujący System Informacji Oświatowej. Biorąc 
pod uwagę ów fakt, chętnie nawiążemy konstruktywny dialog z przedstawicielami 
Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, argumentując swoje uwagi                     
i przekonując do powyższych zmian legislacyjnych. 
 
   
                                               Z poważaniem 
 
                                                                                              Jacek Gursz  
                                                                                               
                                                                                   Przewodniczący SGiPW 
 
     Do wiadomości: 

1. 1. Anna Grygierek, Współprzewodnicząca Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Spotu KWRiST 
2. 2. Parlamentarzyści z Wielkopolski 
3. 3. JST w Wielkopolsce 
4. 4. Media  


