
 

Od: Bogdan Stępień 

 ********************* 

 ********************* 

 

Do: Minister Edukacji Narodowej 

Pani Katarzyna Hall 

Ministerstwo Edukacji Narodowej  

al. J. Ch. Szucha 25 

00-918 Warszawa 

Dnia 10 maja 2011r. 

TEMAT: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

Szanowna Pani Ministr! 

Dnia 3 lutego 2011r. w Biuletynie Informacji Publicznej MEN (http://bip.men.gov.pl) został 

zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia …… 2011r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.  

Dnia 12 lutego 2011r. zamieściłem na stronie internetowej www.iar.pl opracowanie 

zatytułowane: „Komentarz do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

zmiany rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2010r.” w którym wykazałem niezgodność z prawem 

niektórych zapisów projektowanego rozporządzenia oraz absurdalność innych propozycji. 

Dnia 21 lutego 2011r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zostało poinformowane drogą 

elektroniczną o istnieniu tego komentarza. Jednocześnie poinformowane zostały o tym jednostki 

samorządu terytorialnego, ich związki, posłowie oraz szkoły i związki zawodowe nauczycieli. 

Od czasu zamieszczenia w BIPie w/w projektu minęły już trzy miesiące i nic nie jest 

wiadomo, co dalej z tym projektem, więc działając na podstawie zapisu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 

10 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnioskuję o przesłanie mi na adres email: 

bogdan@iar.pl poniższych informacji: 

1. Czy Minister Edukacji Narodowej wycofał się ostatecznie z wprowadzenia 

projektowanych zmian w rozporządzeniu z dnia 13 stycznia 2010r.? 

2. Jeżeli Minister nie wycofał się z wprowadzenia projektowanych zmian, proszę o 

przedstawienie aktualnie projektowanych zmian do w/w rozporządzenia oraz kiedy może 

być (rozporządzenie) podpisane przez Ministra. 

3. Opinii, jakie Minister otrzymał na temat projektowanych zmian w rozporządzeniu w 

sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Z poważaniem 

/-/ 

Bogdan Stępień 

Do wiadomości: 

1. Posłowie i senatorowie - Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polski. 

2. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki. 


