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 Od: Bogdan Stępień 

*************** 

*************** 

 email: bogdan{at}iar.pl 

Do: Minister Edukacji Narodowej 

Pani Joanna KLUZIK- ROSTKOWSKA 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

al. J. Ch. Szucha 25 

00-918 Warszawa 

Dnia 26 lutego 2014 r. 

TEMAT:  Wniosek o udostępnienie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji 

publicznej – dot.  przepisów o dotowaniu oświaty  

 

Szanowna Pani Minister, 

Kiedy po raz pierwszy zapoznałem się z przepisami o dotowaniu oświaty, czyli art. 80 i 90 

ustawy o systemie oświaty – a było to wiele, wiele lat temu - to załamałem się jakością tych 

przepisów. Przepisy te musiały być napisane na kolanie oraz bez należytego/starannego 

przemyślenia problemu – były stworzone nie w oparciu o wiedzę, a jakieś - kogoś widzi mi się.  

Dotychczasowe zmiany ww. prawa, to klajstrowanie konstrukcji zbudowanej na kurzawce. 

Ponieważ z roku na rok przybywa podmiotów, które są dotowane wg ww. przepisów i ponieważ 

wiem, że samorządy i - jak się okazuje również, regionalne izby obrachunkowe mają bardzo, 

bardzo poważne, problemy z prawidłową interpretacją ww. przepisów, w ub. roku - mniej więcej 

o tej porze, postanowiłem coś z tym zrobić.  

Po półrocznej batalii – z wykorzystaniem bardzo silnego narzędzia, jakim jest ustawa o do-

stępie do informacji publicznej, udało mi się przekonać/zmusić MEN do niektórych zmian w us-

tawie o systemie oświaty oraz do tego, że przynajmniej jedna osoba w MEN - dyr. Departamentu 

Analiz i Prognoz zrozumiał, że każde dwie dowolne szkoły są różnego rodzaju w sensie zapisów 

art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty, jeżeli jedna zlokalizowana jest w obszarze wiejskim lub 

mieście do 5 tys. mieszkańców a druga w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców.  

Na tym jednak „chęć” MEN do zmian w przepisach o dotowaniu oświaty się zakończyła.  

Wobec powyższego i działając na podstawie zapisu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o 

dostępie do informacji publicznej wnioskuję o przedstawienie mi następujących informacji: 

1. Czy MEN zdaje sobie już sprawę z wyjątkowo kiepskiej jakości prawa o dotowaniu oświaty? 

2. Czy MEN podjęło już decyzję o zbudowaniu - na nowo - od podstaw ww. przepisów? 

3. Czy mam Ministerstwu pomóc jeszcze bardziej w podjęciu decyzji, o której mowa w pkt. 2? 

Wnioskowane informacje proszę przesłać zwrotnie na adres: bogdan{at}iar.pl. 

 

Z poważaniem, 

 /-/ 

dr Bogdan Stępień 


