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Szanowna Pani Minister, 

Dziękuję za przesłane mi w dniu 16 czerwca br. pismo, będące odpowiedzą na mój 

list z dnia 20 kwietnia br. Chciałbym wyrazić satysfakcję, że już po upływie ponad 

dziesięciu tygodni doczekałem się odpowiedzi ze strony Pani Minister. Jak rozumiem, 

inauguracja portalu CodziennikPrawny.pl oraz zainteresowanie opinii publicznej tą 

inicjatywą, przyczyniło się do przyspieszenia reakcji ze strony Pani Minister. 

Pragnę zwrócić uwagę, że podniesiony przez Panią Minister problem „kosztów 

logistycznych”, które warunkują jakoby dystrybucję karty promującej portal wśród 

maturzystów, nigdy nie był przedmiotem naszych rozmów. W moich pismach zwracałem 

się jedynie z prośbą o rozważenie, czy Minister Edukacji Narodowej byłby zainteresowany 

pomocą w przekazywaniu materiałów służących zwiększaniu wiedzy prawniczej wśród 

młodzieży. Skoro przeszkodą w tym mają być „koszty logistyczne”, byłbym wielce 

zobowiązany, gdyby udało się Pani dokładnie określić i poinformować mnie o charakterze i 

szacunkowej wysokości tych kosztów. 

 Jak zapewne Pani wie, w dniu 16 czerwca uruchomiony został ogólnodostępny portal 

internetowy CodziennikPrawny.pl, na którym zamieszczono bezpłatne porady prawne dla 

obywateli. Jestem przekonany, że informacja ta trafiła już do osób pracujących w 

kuratoriach oświaty. Być może dodatkowe przekazanie informacji o portalu placówkom 

oświatowym również przez Panią Minister przyczyni się do jego popularyzacji. 

Warszawa, 19 czerwca 2009 r. 

Pani 

Katarzyna Hall 

Minister Edukacji Narodowej 
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Na zakończenie ośmielam się przypomnieć, iż dwukrotnie –  24 października 2008 r. 

oraz 20 kwietnia 2009 r. występowałem do Pani Minister z zaproszeniem do włączenia się 

w akcję promocyjną poradnika prawnego wśród maturzystów. Jednakże nie udało się 

uzyskać oficjalnej odpowiedzi. Jako Rzecznik Praw Obywatelskich jestem głęboko 

zaniepokojony rozpowszechniającym się zwyczajem nieodpowiadania przez centralne 

organy państwa, w tym Ministra Edukacji Narodowej, na wystąpienia Rzecznika Praw 

Obywatelskich. Jest to nie tylko złamanie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, która 

na organy władzy publicznej nakłada obowiązek udzielenia Rzecznikowi wyjaśnień, ale co 

gorsza narusza przyjęte w europejskim kręgu kulturowym standardy właściwej 

administracji oraz w ogóle obyczaje funkcjonowania w życiu społecznym. Tym bardziej jest 

to niepokojące zjawisko, gdy łamanie przepisów prawa dotyczy organów państwa 

odpowiedzialnych za politykę edukacyjną. 

      Z wyrazami szacunku 

 


