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Uprzejmie informuję, że do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło dotychczas 

prawie 30 skarg (mylnie nazwanych petycją), dotyczących skierowania do Trybunału 

Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej 

przepisu art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy -  Karta 

Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019.1287).

Zakwestionowany przepis ma następujące brzmienie: W związku ze zwiększeniem,

0 którym mowa w ust. I i 2, do dotacji wypłacanych publicznym przedszkolom, innym 

formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom na podstawie art. 15, art. 16, 

art. 18, art. 20, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 28, art. 30, art. 31 ust. 1 i art. 40 ustawy zmienianej 

w art. 6, stosuje się art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 6, z tym że aktualizacji 

kwot dotacji dokonuje się do dnia 31 października 2019 r.

Przepis ten wyklucza zatem oświatę niepubliczną z udziału we wzroście subwencji 

z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, a tym samym we wzroście dla tej grupy 

nauczycieli dotacji, co -  w ocenie wnioskodawców - jest niezgodne przede wszystkim z art. 

32 Konstytucji RP. Skarżący wskazują, że w minionym okresie w każdej podwyżce 

wynagrodzenia dla nauczycieli partycypowała dotowana oświata zarówno publiczna, jak

1 niepubliczna. Partycypacja ta następowała poprzez wzrost subwencji oświatowej na 

poszczególne zadania oświatowe, w tym na każdego ucznia realizującego obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki.

W celu umożliwienia szczegółowego zapoznania się przez Pana Ministra 

z przedmiotową sprawą, przesyłam dokumentację nadesłaną wraz z pierwszą skargą 

skierowaną w tej sprawie do Rzecznika przez Pana Bogdana Stępnia z Instytutu Analiz 

Regionalnych. Argumentacja zawarta w tej skardze została następnie powtórzona lub 

podzielona w kolejnych skargach.
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Działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku 

Praw Obywatelskich (j. t. dz. U. z 2018 r., poz. 2179) uprzejmie proszę Pana Ministra 

o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

kontekst zgodności wprowadzonych zmian z ustawą zasadniczą.
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