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Szanowna Pani Minister, 

W nieco dwa tygodnie po przyjętej przez Sejm RP ustawy budżetowej na rok 2019, czyli 31 

stycznia 2019 roku, pani Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej ogłosiła na facebooku, 

https://www.facebook.com/watch/?v=323302871639887, że „mamy dobre wiadomości, 

potwierdzam około miliard złotych dodatkowych pieniędzy w dwa tysiące dziewiętnastym na 

kolejne podwyżki dla nauczycieli. To podwyżki we wrześniu 2019 roku a nie w styczniu 2020, 

czyli mamy proszę państwa dwie podwyżki w 2019 roku”.   

W związku z powyższym 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. Czy rzeczywiście rząd ma te środki? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości? 

2. W jakiej pozycji ustawy budżetowej na rok 2019 są środki na ten cel – konkretnie, jakiej: 

Części, Działu i Rozdziału tej ustawy?  

3. Które przepisy prawa będą musiały ulec zmianie, jeżeli dojdzie do wzrostu tych wynagrodzeń 

od września 2019 roku?  

4. Kiedy Ministerstwo Finansów zamierza przystąpić do opracowania zmian w prawie 

związanych z podwyżką dla nauczycieli od września 2019 roku? 

5. W jakiej formie, wg jakich reguł (prawa) oraz od kiedy, środki te będą trafiały do 

samorządów?  

6. Dlaczego dopiero po zatwierdzeniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na rok 2019 znalazły 

się te pieniądze? – i to tuż prawie po jej zatwierdzeniu?  

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

Z poważaniem, 

/-/ 

s-m Bogdan Stępień 
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