
 

 

Warszawa,  26 października 2018 r. 
DWST-WPZN.6001.200.2018.BA 
 
 
Bogdan Stępień 
 
 
 
 
Szanowny Panie, 
 
odpowiadając na Pana wniosek z dnia 23 października 2018 r. o sygnaturze 
BS.50.2018 r. oraz pismo z dnia 25 października 2018 r. o sygnaturze 
BS.46b.2018 Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie informuje, że termin 
zakończenia prac nad rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w 
sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 
szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego nie będzie 
kolidował  
z terminem opracowania sprawozdania przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Wprowadzone do ww. rozporządzenia zmiany są zmianami 
czysto technicznymi polegającymi na dostosowaniu wzoru formularza 
sprawozdania  
do terminu zmieniającej się kwoty bazowej, w związku z czym projekt nie 
wymaga długiego vacatio legis. 
 
Zgodnie z § 40 Uchwały Nr 190 Rady Ministrów Regulamin Pracy Rady 
Ministrów  
z dnia 11 października 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1006) należy zauważyć,  
że nie ma prawnie określonego terminu w jakim kierowany do konsultacji 
publicznych dokument rządowy powinien być zaopiniowany. Organ 
wnioskujący, kierując projekt dokumentu rządowego do uzgodnień, wskazuje 
termin do zajęcia stanowiska biorąc pod uwagę zakres i objętość dokumentu, 
zakres podmiotów, na które oddziałuje oraz pilność sprawy. Dla aktów 
normatywnych termin ten  
nie powinien być krótszy niż 14 dni. W przypadku opinii zgłaszanych przez 
poszczególnych obywateli nie ma zastosowania 30-dniowy termin właściwy dla 
reprezentatywnych organizacji związkowych wskazany w ustawie o Radzie 
Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z dnia 24 lipca 
2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240). 
 
Projekt rozporządzenia został skierowany przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych  



 

 

z odpowiednim wyprzedzeniem, a proces legislacyjny nie został jeszcze 
zakończony. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o przesłanie 
ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia drogą elektroniczną na adresy: 
sekretariat.dwst@men.gov.pl oraz Diana.Mank-Szpakowska@men.gov.pl 
do dnia 9 listopada 2018 r. 
 
 
 
Z wyrazami szacunku, 
 
 
 

Jerzy Jakubczuk 

Dyrektor 

Departament Współpracy z Samorządem 

Terytorialnym 

/ – podpisany cyfrowo/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


