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TEMAT: Apel do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy z dnia 13 

czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciele oraz niektórych innych 

ustaw 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

 

Apeluję do Pana Prezydenta o skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego 

o zbadanie zgodności z Konstytucją RP: 

1. przepisu art. 28 ust. 6 pkt 7b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

wprowadzanego ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Karta 

Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw,  

2. oraz przepisu art. 14 15 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – 

Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. 

Ad 1. Jeżeli uznamy, że przepis art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego jest zgodny z Konstytucją RP, to wprowadzony przepis art. 28 ust. 6 pkt 7b nim 

nie może być, bo jest sprzeczny z art. 28 ust. 1, a dodatkowo przepis ten zmienia charakter sub-

wencji oświatowej z zadaniowej na nie wiadomo co. Sytuacja finansowa samorządów, o której 

mowa jest w przepisie art. 28 ust. 6 pkt 7b uwzględniana jest w subwencji wyrównawczej. 

Ad 2. Każda dotychczasowa zmiana średnich wynagrodzeń nauczycieli wpływała dotychczas 

nie tylko na wysokość dotacji niesamorządowej oświaty publicznej, ale również i oświaty 

niepublicznej. Wprowadzony przepis art. 14 15 ust. 4 bezpodstawnie łamie tą zasadę - przy 

wzroście wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku.  Podmioty niepubliczne, w których 

realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki nie mogą być dyskryminowane przy 

ich dotowaniu.  

Dodatkowo w załączeniu przesyłam trzy pisma związane z omawianą tu ustawą. 

Z poważaniem, 

Bogdan Stępień 

Załączniki: 

1. Uwagi do projektu ustawy z dnia 28 lutego 2019 roku dotyczącej zmiany ustawy - Karta 

Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, 

2. Apel do Senatorów RP w sprawie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 o zmianie ustawy - Karta 

Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, 

3. Wstępna opinia Biura Legislacyjnego Sejmu dotycząca poselskiego projektu ustawy o 

zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. 


