
  

  
 

 

autor: Bogdan Stępień Strona 1/1 2018-10-17 

Od: Bogdan Stępień 

******************* 
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email: bogdan[at]iar.pl 

Do: Minister Edukacji Narodowej 

Pani Anna ZALEWSKA 

Ministerstwo Edukacji Narodowej  

al. J. Ch. Szucha 25 

00-918 Warszawa 

Sygn. BS.46.2018 Dnia 17 października 2018 r. 

TEMAT: Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej 

 

Szanowna Pani Minister, 

 

Zmiana kwoty bazowej dla nauczycieli od innego terminu niż 1 stycznia lub 1 września 2018 

roku wymusza już za rok 2018 zmianę rozporządzenia w sprawie sposobu opracowywania 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (rozp. 

z dnia 13 stycznia 2010 roku  - Dz. U. z 2010 r. Nr 6, poz. 35). 

Dnia 6 lutego 2018 roku przedstawiłem Pani wniosek w trybie ustawy o dostępie do 

informacji publicznej w wyżej wymienionej sprawie (sygn. BS.02.2018). W tym wniosku 

zadałem Pani kilka pytań, w tym pytanie retoryczne: Czy Ministerstwo planuje wydanie zmiany 

tego rozporządzenia. 

W odpowiedzi na ten wniosek uzyskałem informację z Ministerstwa, że „Planowane jest 

wydanie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 

w terminie umożliwiającym Jednostkom Samorządu Terytorialnego rozliczenie za 2018 rok.”  

Po raz pierwszy wzmianka o planowanym wydaniu tego rozporządzenia w oficjalnych ogólnie 

dostępnych dokumentach MEN pojawiła się w wykazie prac legislacyjnych z dnia 28 marca 

2018 roku - z planem wydania tego rozporządzenia w III kwartale 2018 roku.  

Pomimo tego, że mamy już IV kwartał 2018 roku, to jednak rozporządzenie to (banalnie 

proste do wykonania?), nie zostało wydane, ba nie ma nawet oficjalnie jego projektu. Zatem 

działając na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10  ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

uprzejmie wnioskuję o przedstawienie mi następujących informacji publicznych:  

1. Dlaczego dotychczas nie wydała Pani tego rozporządzenia? (z lenistwa?) 

2. Czy istnieje już projekt tego rozporządzenia? Jeżeli tak, to proszę o jego przedstawienie 

w ramach tego wniosku. 

Wnioskowane informacje proszę przesłać bez zbędnej zwłoki na adres bogdan[at]iar.pl. 

Z poważaniem, 

/-/ 

s-m Bogdan Stępień 

 Niezależny referent ds. MEN 

Do wiadomości: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 


