
Oświadczenie złożone 

przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką 

na 18. posiedzeniu Senatu 

w dniu 3 grudnia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Dużą część budżetu jednostek samorządu terytorialnego pochłaniają wydatki na edukację. Jak przedstawia 

GUS, w ciągu 15 lat wzrosły one o ponad 136% (z czego dla miast na prawach powiatu o 170%), osiągając 

według raportu „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2018–2019”, opracowanego przez Urząd Staty-

styczny w Gdańsku, Ośrodek Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego, Pomorski Ośrodek Badań Regional-

nych, w analizowanym okresie blisko 78 miliardów zł. Dla porównania – subwencja ogólna z budżetu pań-

stwa wyniosła ok. 43 miliardów zł. 

W związku z powyższym, mając na względzie kwoty dokładane na wydatki związane z oświatą z budże-

tów jednostek samorządu terytorialnego (otrzymana subwencja oświatowa wystarcza gdzieś na połowę ko-

niecznych wydatków), zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. 

1. Czy ministerstwo planuje wzrost wydatków na oświatę w kolejnym roku szkolnym? O ile względem 

obecnego? Proszę o konkretną informację. 

2. Czy ministerstwo analizuje, które jednostki samorządu terytorialnego w Polsce dokładają (w stosunku 

procentowym subwencja – budżet własny) najwięcej do oświaty? Jakie rozwiązania niwelujące te dyspropor-

cje przygotowało ministerstwo? Czy został powołany zespół merytoryczny zajmujący się opracowaniem 

konkretnych regulacji prawnych? 

3. Jaki procent subwencji oświatowej przeznaczony jest na dofinansowanie szkół niepublicznych? Na jaką 

maksymalnie kwotę dotacji może liczyć jedna placówka? Ile szkół niepublicznych korzysta z programów 

rządowych? 

4. Jakie programy wsparcia działalności szkół niepublicznych funkcjonują obecnie? Jakie kryteria muszą 

spełniać placówki, by otrzymać dotację? 

5. Jak w przeciągu ostatnich 5 lat (lata 2015–2020) rozkładało się wykorzystanie subwencji oświatowej 

przez placówki publiczne do placówek niepublicznych w stosunku procentowym? Proszę o dołączenie zesta-

wienia obejmującego każdy rok z powyższego zakresu. 

6. Ile nowych placówek niepublicznych powstało w ciągu ostatnich 5 lat (w porównaniu do 2015 

i 2020 r.)? Ile nowych placówek otrzymuje wsparcie rządowe? 

7. Jak na przestrzeni ostatnich 5 lat rósł udział dofinansowania placówek niepublicznych w wydatkach 

łącznych na oświatę jednostek samorządu terytorialnego? 
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