
Bogdan Stepien 

Od: Natalia Skipietrow [n.skipietrow@ibe.edu.pl]

Wysłano: 31 sierpnia 2015 22:41

Do: 'Bogdan Stepien'

Temat: odpowiedź na wniosek 3/2015

Page 1 of 2

06-09-2015

Szanowny Panie, w odpowiedzi na pytania sformułowane we wniosku nr 3/2015, co do których domaga się 

Pan odpowiedzi w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, uprzejmie informuję: 

  

1. Ile wyniosły łączne koszty Badań 6- i 7-latków na starcie szkolnym zrealizowane 

w dwóch etapach: pierwszy miał miejsce od 29 października do 10 grudnia 2012 r. 

a drugi od 18 maja do 19 czerwca 2013 r. - nazywane dalej badaniami przeprowadzone przez Zespół 

Szkolnych Uwarunkowań Efektów Kształcenia IBE w ramach projektu systemowego pt. „Badanie jakości i 

efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

  

Informacja ta jest udostępniona na stronie BIP Instytutu.  

  

2. Ile wyniosły ww. koszty w rozbiciu na: 

a) wydatki na wynagrodzenia pracowników IBE wraz z pochodnymi, 

b) umowy o dzieło, 

c) umowy zlecenia, 

d) inne formy umowy (i jakie?), 

e) pozostałe wydatki (i jakie?). 

  

Szanowny Panie, Instytut nie prowadzi takiej analityki. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 6 

września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2014.782 ze zm.) prawo do informacji publicznej 

obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji (publicznej) przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to 

szczególnie istotne dla interesu publicznego. Z uwagi na fakt, że wnioskowane przez Pana informacje, 

stanowią informację przetworzoną wnosimy o wykazanie, iż wnioskowane przez Pana informacje są 

szczególnie istotne dla interesu publicznego. 

  

  

3. Jeżeli w ramach ww. badań brały udział podmioty gospodarcze, to jakie – ich nazwy? 

  

Informacja została udostępniona na stronie internetowej IBE. 

  

4. Czy były ogłaszane jakieś konkursy na przeprowadzenie ww. badań lub ich części? Jeżeli były, to proszę o 

przedstawienie dokumentacji konkursowej. 

  

Był przetarg w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Informacja na ten temat jest upubliczniona na 

BIP.  

  

5. Ile kosztował film - oraz jaki podmiot go przygotował - który zamieszczony jest pod 

adresem https://www.youtube.com/watch?v=h4nmJnTBSwk? 

  

Przygotowywała firma zewnętrzna, wybrana w przetargu. 2000 zł.  

  

6. Przedstawienie pełnych wyników ww. badań, w tym publikacji naukowych. 



  

Pełny raport z badania jest upubliczniony na stronie Instytutu. Publikacje naukowe są dostępne w 

kwartalniku Edukacja, również dostępnym on line. 

  

7. Czy ww. badania były później powtarzane? Jeżeli nie, to dlaczego? 

  

Nie, nie zostały powtórzone. Drugie pytanie nie obejmuje dostępu do informacji publicznej.  

  

8. Czy IBE zamierza kiedyś powtórzyć ww. badania? Jeżeli nie, to dlaczego? 

  
Na chwilę obecną IBE nie podjęło takiej decyzji.  
  
  

Z wyrazami szacunku 

  
  
Natalia Skipietrow 
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