
Kraków, 27 listopada 2017 r. 
 

Konferencja prasowa Małopolskiego Kuratora Oświaty 
 

Przyjmując rozumowanie Klubu PO w Radzie Miasta Krakowa, a szczególnie wieloletniego           
przewodniczącego komisji budżetowej Andrzeja Hawranka, Małopolski Kurator Oświaty        
Barbara Nowak apeluje do radnych PO, aby podziękowali minister Annie Zalewskiej za            
oszczędności w budżecie Miasta.  
 
Radni PO zrównali koszty reformy edukacji z kwotą przesunięć budżetowych dokonywanych           
corocznie na koniec roku. Przesunięcia te dotyczą płac nauczycielskich i dotacji dla szkół             
niesamorządowych. 
 
w 2017 r. jest to kwota                      94.230.402  
rok wcześniej w 2016 r.                    98.635.824 
dwa lata wcześniej w 2015 r.          132.188.110 
 
Wniosek jest oczywisty. W 2017 roku, czyli w roku reformy edukacji, w perspektywie             
trzech lat, edukacja w Mieście Krakowie kosztowała mniej o 4.405.422 niż w 2016 roku              
i o 37.957.708 mniej niż w 2015 roku 
 
Małopolski Kurator Oświaty sugeruje radnym totalnej opozycji, aby byli konsekwentni          
w swoich działaniach i wyciągnęli wnioski z danych, którymi epatowali mieszkańców          
Krakowa w ostatnich tygodniach. Wyborcom należy się prawda, a autorowi oszczędności          
w budżecie Miasta Krakowa podziękowanie. 
 
Jakie są naprawdę koszty reformy edukacji w Krakowie? Małopolski Kurator Oświaty -            
Barbara Nowak pragnie za pośrednictwem mediów przekazać mieszkańcom Krakowa         
informacje o faktycznych kosztach reformy.  
 
Najpierw kilka zdań wyjaśniających perfidną manipulację radnych Klubu PO W planie           
budżetowym rokrocznie ustala się poziom wydatków na płace nauczycieli i dotacje dla szkół             
niesamorzadowych na poziomie niższym niż 100%. W 2015 roku było to na poziomie 90,2%,              
a w 2016 i w 2017 – kwoty skalkulowano na wysokości 92,6% Brakujące kwoty na płace                
i dotacje przesuwa się w ostatnich miesiącach roku kalendarzowego. 
 
Teraz wykaz środków finansowych Miasta Krakowa wydatkowanych w związku z reformą: 
 
na doposażenie pracowni przeznaczono                   4.800.000 
z tej kwoty MEN zwróciło Miastu  
za remonty sanitariatów 
wyposażenie świetlic 
sal w gimnazjach                                                          970.945 
wpłata z tytułu otwarcia nowych zawodów                 159.176  
koszt całkowity                                                          3.669.879 
 
odprawy dla nauczycieli wyniosły                            1.800.000 
MEN zwraca                                                                539.098 
Koszt całkowity                                                         1.260.902 



 
Razem koszt reformy dla Miasta                              4.930.781 
 
W związku z większą o 26 oddziałów liczbą klas siódmych niż tych, które tworzone byłyby w                
gimnazjach oraz dzięki otwarciu większej liczby klas licealnych, przy równoczesnym          
zmniejszeniu liczby uczniów w tych klasach, zwiększyła się liczba nauczycieli zatrudnionych           
w Krakowie o 285. Zatrudnienie większej liczby nauczycieli, zmniejszenie liczby uczniów           
w klasach szkół ponadpodstawowych było możliwe dzięki podpisaniu stosownego        
porozumienia Małopolskiego Kuratora Oświaty z Prezydentem Miasta Krakowa. 
 
Oprócz wymienionych w/w środków do budżetu Miasta w związku z reformą, wpłynęły            
następujące kwoty:  
subwencja na dzieci sześcioletnie                                      25.000.000 
wpłata z tytułu waloryzacji pensji nauczycielskiej              8.000.000 
łącznie                                                                                 33.000.000 
 
 


