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Minister Edukacji Narodowej 

Pani Katarzyna HALL 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

  
Dnia 22 lutego 2011r. 

  
Szanowna Pani Minister, 
  
Polecam Pani Minister zapoznanie się z najnowszymi opracowaniami Instytutu Analiz Regionalnych.  
  
1. Minister Edukacji Narodowej projektuje zmiany swojego rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2010r. 

niezgodnie z art. 30a ust. 7 ustawy – Karta Nauczyciela: 
2011-02-12       Komentarz do projektu rozporządzenia MEN zmianiajęcego rozporządzenie w sprawie 

opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli z dnia 13 stycznia 

2010r. 
  
2. Obecnie działające rozporządzenie MEN z dnia 13 stycznia 2010r. powoduje między innymi takie skutki, 

jaki opisane w opracowaniu: 
2011-01-28       Komentarz do wystąpienia pokontrolnego sporządzonego przez RIO w ... dla jst ... w części 

dotyczącej naliczania jdu.   (mowa jest w nim też o Ministerstwie Edukacji Narodowej). 
  
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010r. jest niezgodne z art. 30a ustawy 

Karta Nauczyciela: 
2010-01-26       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie sposobu 

opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli ... jest niezgodne z 

art. 30a ustawy KN!  

  
Zachęcam Państwa również do zapoznania się z poniższymi opracowaniami: 
2010-12-27       Komentarz do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału 

części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011. 
2010-11-28       Komentarz do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu 

podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 

2011. 
2010-11-25       Minister Edukacji Narodowej promotorem bonu oświatowego określonego metodą 

barbarzyńcy. 
2010-05-27       Czy szkoły gorsze wyprą szkoły lepsze? Wpływ struktury kadry nauczycielskiej jst na wysokość 

należnej jej subwencji światowej. 
2010-04-12       Ministerstwo Edukacji Narodowej wyznaczając subwencję oświatową dla jednostek 

samorządu terytorialnego na 2010r. pozbawiło je możliwości zweryfikowania poprawności 

naliczonych kwot subwencji oraz uniemożliwiło im wykonanie innych przepisów prawa. 
2010-04-09       Minister Edukacji Narodowej łamie zapisy ustawy o systemie oświaty albo zapisy ustawy o 

systemie oświaty powinny być zmienione albo tymczasowo zapisy te powinny mieć zmienioną 

interpretacje. 
2010-04-09       Minister Edukacji Narodowej wprowadza w błąd zapisem w punkcie 3 w załączniku do 

rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego. 



  
Inne opracowania www.iar.pl (jest  ich tam dużo, w których ciągle przewija się Ministerstwo Edukacji 

Narodowej). 

  
Wskazane by było, aby każdy z kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej  
oraz każdy pracownik Departamentu Strategii MEN zapoznał się z opracowaniami Instytutu Analiz 

Regionalnych. 

  
Szanowna Pani Minister, wcześniej lub później rozporządzenie Pani Minister z dnia 13 stycznia 2010r. będzie 
musiało zostać uznane za niezgodne z prawem a art. 30a ustawy - KN za bubel prawny. 
O tym, że tak rzeczywiście jest może Pani Minister przeczytać w opracowaniach Instytutu Analiz 
Regionalnych. 
  
Z poważaniem 
Bogdan Stępień 
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