
   

Od: Bogdan Stępień 

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

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

 email: bogdan@iar.pl 

Do: Minister Edukacji Narodowej 

Pani Krystyna SZUMILAS 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

al. J. Ch. Szucha 25 

00-918 Warszawa 

Dnia 24 czerwca 2013 r. 

TEMAT: Wniosek o informację w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej  

 

Szanowna Pani Minister! 

Dnia 28 stycznia 2013 r. skierowałem do ministra ds. oświaty wniosek o informację w trybie 

ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dnia 14 lutego 2013 r. otrzymałem z MEN 

odpowiedź na ten wniosek – syg. DAP-337-1/2013. Odpowiedź ta nie spełnia moich oczekiwań.  

Dnia 25 marca 2013 r. skierowałem ponowny wniosek w tej samej sprawie, na który 

odpowiedź o syg. DAP-337-2a/2013 otrzymałem dnia 27 maja 2013 r.. Z odpowiedzi 

ministerstwa jednoznacznie wynika, że rozróżnianie przez niego szkół wg „typów i rodzajów” w 

sensie zapisów art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty jest niezgodne z prawem – logiką prawa, 

oraz wyrokiem NSA (II GSK 333/07), co opisałem w opracowaniu zamieszczonym pod 

adresem: http://www.iar.pl/aktualnosci/2013-06-21_Typ_i_rodzaj_szkoly.html.  

Ponieważ, przynajmniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie literalnie/dosłownie 

rozumie zapis art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty i napiętnuje rozumowanie tego zapisu 

przez samorządy zgodne -  wg MEN, z intencją ustawodawcy oraz zważywszy na fakt 

nierozróżniania w ogólności w „typie i rodzaju” szkół  - w odpowiedzi MEN syg. DAP-337-

2a/2013, ze względu na ich lokalizację - przedstawiam kolejny wniosek.  

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

publicznej wnioskuję o ponowne przedstawienie mi następujących informacji - tym razem za 

większy okres, i tym razem z uwzględnieniem lokalizacji szkół przy ich podziale na „typy i 

rodzaje”:  

Ile wynoszą na lata 2009 ÷÷÷÷ 2013 dla wszystkich, poszczególnych „typów i rodzajów” szkół w 

sensie zapisu art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty: 

I. kwoty przewidziane na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, 

II. kwoty przewidziane na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Proszę również, o przedstawienie mi „nie opisówki” a jednoznacznych - normalnych formuł/ 

wzorów matematycznych w oparciu, o które wyliczone zostaną ww. kwoty [..] subwencji. 

Wnioskowane informacje proszę niezwłocznie przesłać zwrotnie na adres: bogdan@iar.pl. 

 

Z poważaniem 

 /-/ 

dr Bogdan Stępień 


