
Od: Bogdan Stępień 

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

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

Do: Minister Edukacji Narodowej 

Pani Katarzyna Hall 

Ministerstwo Edukacji Narodowej  

al. J. Ch. Szucha 25 

00-918 Warszawa 

Dnia 22 czerwca 2011r. 

TEMAT: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

Szanowna Pani Minister!   

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej zwróciłem się do Pani pismem z dnia 10 maja 2011r. o informację na temat 

projektowanych zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010r.  

W odpowiedzi pismem z dnia 17 maja 2011r. (sygnatura DS-WPZN-AR-400-21/11) 

zostałem poinformowany o tym, że Minister z projektowanych zmian się nie wycofał i obecnie 

(projekt) jest na etapie przygotowania ostatecznej jego treści. (!!!) 

Projektowane zmiany w w/w rozporządzeniu dotyczą dwóch rzeczy: 

− monitorowania elementów wynagrodzeń nauczycieli,  

− dokładności dokonywania obliczeń. 

W komentarzu z dnia 12 lutego 2011r. (zamieszczonym pod adresem www.iar.pl) do projektu 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 13 

stycznia 2010r. wykazałem niezgodność z prawem niektórych zapisów projektowanych zmian 

oraz absurdalność innych propozycji. O istnieniu tego komentarza Minister Edukacji Narodowej 

był poinformowany, tak jak i „armia” podmiotów, których projektowane zmiany mogą dotyczyć. 

Ponieważ za obecnego Ministra Edukacji Narodowej stworzonych zostało wiele bubli 

prawnych, których działanie odczuwają wszystkie jst (ale nie tylko), dlatego moim celem jest 

uchronienie Ministra Edukacji Narodowej przed wydaniem kolejnego bubla prawnego. Zatem 

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. Wszystkich opinii prawnych (wewnętrznych MEN i/lub zewnętrznych, jeżeli takowe 

istnieją) zgodności projektowanych zmian z innymi przepisami prawa. 

2. Wszystkich opinii/uwag, które zostały przekazane Ministrowi Edukacji Narodowej w 

„toku” konsultacji społecznych w sprawie projektowanych zmian. 

3. Wszystkich opinii/uwag innych podmiotów/osób, które Minister Edukacji Narodowej 

otrzymał w sprawie projektowanych zmian. 

Jeżeli Minister Edukacji Narodowej nie przedstawi mi (niezwłocznie) informacji, o których 

mowa w punktach 1, 2 i 3 zmuszony zostanę przyjąć, że Minister Edukacji Narodowej nie 

wypełnia zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Dlaczego Minister Edukacji Narodowej stroni od nowych technologii i ciągle posługuje się 
pocztą klasyczną zamiast internetu, obciążając bezsensownie kosztami polskiego podatnika ??? 

Z poważaniem 

/-/ 

Bogdan Stępień 

Do wiadomości: 

1. Posłowie i senatorowie - Sejmu i Senatu RP. 

2. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki. 


