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

 

Szanowna Pani Minister, 

 

Z projektu ustawy budżetowej na rok 2018 - w wersji z dnia 24 sierpnia 2017 roku, z jego 

zapisu w rozdziale 75818 (rezerwy ogólne i celowe) z pozycji „Środki na podwyższenie 

wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego” wynika, że Ministerstwo podjęło 

decyzję o zwiększeniu środków finansowych na oświatę (w formie rezerwy na subwencję 

oświatową?) dla samorządów na 2018 rok z tytułu wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli – ale z 

uwzględnieniem tylko i wyłącznie zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.. 

W związku z powyższym i działając społecznie, i w interesie publicznym, oraz na 

podstawie art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, uprzejmie 

wnioskuję, o przedstawienie mi następującej informacji publicznej: 

1. Przedstawienie podstawy prawnej zastosowanej przez Ministerstwo przy uwzględnieniu 

wzrostu pomocy finansowej dla samorządów w formie subwencji oświatowej (wg art. 28 

ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) z tytułu planowanego 

wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, ale tylko i wyłącznie zatrudnionych w szkołach i pla-

cówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Czyżby wg Ministerstwa nauczyciele szkół i placówek oświatowych  niesamorządowych 

nie zasługiwali na podwyżki podobne do nauczycieli samorządowych? 

3. Czyżby Ministerstwo nadal nie widziało tego, że ustalanie kwoty subwencji oświatowej 

wg przepisu art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

z uwzględnieniem tylko wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli samorządowych szkół i 

placówek oświatowych, w powiązaniu z przepisami o dotowaniu przez samorządy 

niesamorządowych: szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, było niezgodne z tym 

przepisem? 

Wnioskowaną informację proszę przesłać bez zbędnej zwłoki na adres bogdan[at]iar.pl. 

Z poważaniem, 

  /-/ 

 dr Bogdan Stępień 


