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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację numer 3884 Posła na Sejm RP Pana Jarosława Rzepy w sprawie 
wysokości subwencji oświatowej na 2020 rok uprzejmie proszę Panią Marszałek o przyjęcie 
następujących wyjaśnień.

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. 
Źródłem finansowania zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania są zatem łączne dochody 
jednostek samorządu terytorialnego. 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 
2020 (uwzględniająca autopoprawkę Rządu RP do projektu ustawy budżetowej na 2020 r.) wynosi 
49.835.775 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 
2019 r. po zmianach (46.907.494 tys. zł) o 2.928.281 tys. zł tj. o 6,2%.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione 
skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to: 

a) planowana podwyżka wynagrodzeń nauczycieli o 6% od dnia 1 września 2020 r. 
b) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
c) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
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d) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki w 
wysokości 12.225 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do 
części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (5.116 
tys. zł) oraz do części 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, której 
dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (7.109 tys. zł).

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2020 została 
zaplanowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego, w świetle którego kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji 
ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty 
części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku 
bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań 
oświatowych. W świetle powyższego nie ma zatem podstaw, aby zwiększyć część oświatową 
subwencji ogólnej na 2020 r.

Podział kwoty części oświatowej subwencji ogólnej zaplanowanej w ustawie budżetowej 
dokonuje się w sposób zobiektywizowany, uwzględniający zakres realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego zadań oświatowych (art. 28 ust. 6 ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego). Sposób podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 
2020 r. został określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. 
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego w roku 2020 (Dz.U. z 2019 poz. 2446).

          Z wyrazami szacunku,

Z upoważnienia Ministra Finansów
Podsekretarz Stanu
Tomasz Robaczyński

                                                                                                           /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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