Wniosek do MEN w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej – sygn. BS.26.2019ej
Od: Bogdan Stępień

email: bogdan[at]iar.pl
Do: Minister Edukacji Narodowej
Pani mgr Anna ZALEWSKA
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
Dnia 15 lutego 2019 r.

Sygn. BS.26.2019

TEMAT: Wniosek do MEN trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
Szanowna Pani Minister,
W związku z Pani wypowiedzią zamieszoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nie na
swojej stronie internetowej, jak należałoby tego oczekiwać a na facebooku pod adresem
https://www.facebook.com/watch/?v=323302871639887 oraz działając na podstawie zapisu art.
2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwracam się uprzejmie
z wnioskiem, o przedstawienie mi następujących informacji publicznych:
1. O ile mają wzrosnąć wynagrodzenia nauczycieli od 1 września 2019 roku, w procentach?
2. Jak wysokie środki będą musiały być przekazane samorządom rekompensujące im ten wzrost?
3. W jakiej pozycji ustawy budżetowej na rok 2019 są zabezpieczone środki na ten cel –
konkretnie, jakiej: Części, Działu i Rozdziału tej ustawy?
4. Wg jakich przepisów, reguł i od kiedy będą samorządy dostawały środki na ten cel?
5. Które przepisy prawa będą musiały być zmienione i kiedy to nastąpi, aby umożliwić wzrost
tych wynagrodzeń od 1 września 2019 roku oraz dystrybucję środków na ten cel do
samorządów?
6. Jak się będą miały te podwyżki od 1 września 2019 roku do art. 30 ust. 10 ustawy – Karta
Nauczyciela, który stanowi, że „Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie
później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia
1 stycznia danego roku”?
7. Jak się będą miały te podwyżki od 1 września 2019 roku do art. 30 ust. 5 pkt 1) ustawy –
Karta Nauczyciela, który stanowi, że „Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia: corocznie
wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, oraz dla
nauczycieli, których tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się na podstawie art. 42
ust. 7, oraz sposób udokumentowania prawa do określonej stawki wynagrodzenia
zasadniczego”? - kiedy takie rozporządzenie już zostało wydane na rok 2019!
Wnioskowane informacje proszę przesłać - bez zbędnej zwłoki - na adres: bogdan[at]iar.pl.
Z poważaniem,
s-m Bogdan Stępień
Niezależny referent ds. MEN
autor: Bogdan Stępień
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