
Pani
Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

ST9.054.1.2021

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2021 r.

ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  tel.: +48 22 694 55 55  |  e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW, FUNDUSZY 

I POLITYKI REGIONALNEJ

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację numer 22188 Posła na Sejm RP Pana Marka Wesołego w sprawie 
w sprawie subwencji oświatowej na rok 2021 dla Rudy Śląskiej – uprzejmie proszę Panią 
Marszałek o przyjęcie następujących wyjaśnień.

I. Minister Finansów, na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o  dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ma obowiązek poinformować jednostki 
samorządu terytorialnego m.in. o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej – 
w terminie do  15 października roku bazowego, oraz o rocznych kwotach części subwencji 
ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy 
budżetowej.

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podziału części 
oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, zarówno 
kwoty planowanej, jak i ostatecznej, dokonuje Minister Edukacji i Nauki, biorąc pod uwagę zakres 
realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań związanych 
z dowozem uczniów i zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki uczniom, którzy kończą 
5 lat lub mniej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, niezwiązanych z wychowaniem 
i kształceniem specjalnym, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz finansowaniem 
świadczenia na start, o którym mowa w art. 53a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela. 

II. Zmiany w kwotach planowanej i ostatecznej części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. 
dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego są konsekwencją przyjętego do podziału 
zakresu danych z systemu informacji oświatowej.  

Podstawę wyliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r., o której 
jednostki samorządu terytorialnego zostały poinformowane 14 października 2020 r., stanowiły 
dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 r., 
z wyjątkiem danych dotyczących:
- uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy 

uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących 
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szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami 
niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, 
w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 
w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy 
zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej 
na rok 2020,

- kolegiów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części 
oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

Z kolei podstawę wyliczenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r., o której 
jednostki samorządu terytorialnego zostały poinformowane 9 lutego 2021 r., stanowiły dane 
o liczbie:
- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2020/2021, wykazanych w systemie informacji 

oświatowej (według stanu na  30 września 2020 r. i na  10 października 2020 r.), 
zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,

- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie 
informacji oświatowej (według stanu na  30 września 2020 r. i  10 października 2020 r.) 
zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki 
oświatowe, zaktualizowane i zweryfikowane przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i 
placówki.

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dla poszczególnych gmin, powiatów 
i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 (Dz. U. poz. 2384).

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zostały poinformowane, że wyliczenia 
planowanych i ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dla 
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. 
W związku z powyższym właściwym w zakresie udzielenia wyjaśnień o przyczynach ustalenia 
kwoty ostatecznej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 w wysokości innej, niż kwota 
planowana tej części subwencji na 2021 r., jest Minister Edukacji i Nauki.

III. Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych, środki niezbędne do realizacji zadań oświatowych jednostek samorządu 
terytorialnego, o których mowa w art. 11 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie placówek wychowania 
przedszkolnego, szkół i placówek, są zagwarantowane w dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego. 

Zadania oświatowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego są ich zadaniami 
własnymi. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencja 
ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Subwencja ogólna (w tym jej część oświatowa) jest 
zatem jedną z form uzupełniania dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. 
W obowiązującym systemie prawnym nie ma regulacji, z której wynikałoby, iż budżet państwa 
sytuuje wyłącznie w ramach części oświatowej subwencji ogólnej środki na pokrycie wszystkich 
wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego. 
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Źródłem finansowania zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania są zatem łączne dochody 
jednostek samorządu terytorialnego. 

    Z poważaniem
                                                                                                                     
                                                                                        Z upoważnienia Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej
                    
                                                                                                      Sebastian Skuza
                                                                                                       Sekretarz Stanu 

w Ministerstwie Finansów
                                                                 /-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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