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Pani Anna ZALEWSKA 
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Sygn. BS.w.04a.2017 Dnia 31 stycznia 2017 r. 

TEMAT: Ponowienie wniosku w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej 

 

Szanowna Pani Minister, 

 

Dnia 30 stycznia 2017 r. otrzymałem pismo z MEN o sygn. DPPI-WPPiP.4010.63.2017.MS, 

które jest odpowiedzią na mój wniosek z dnia 20 stycznia 2017 r. Dnia 20 stycznia 2017 r. 

przedstawiłem Pani dwa wnioski, więc ww. odpowiedź MEN jest odpowiedzią, ale na który 

wniosek? Czyżby dla pracowników MEN było problemem przywołanie w odpowiedzi odpowie-

dniej sygnatury wniosku? Czy, aby brak takiego przywołania nie świadczy o braku profesjo-

nalizmu u takich pracowników? 

Przypuszczam, że ww. pismo MEN dotyczy odpowiedzi na wniosek o sygn. BS.w.04.2017. 

Gdyby tak było, to pragnę zauważyć, że w tym wniosku prosiłem o przedstawienie mi listy 

ekspertów, wg poszczególnych zespołów prowadzących prace nad podstawami programowymi 

a wymienionymi pod adresem internetowym: https://men.gov.pl/strony/prowadzacy-prace-

zespolow-podstaw-programowych.html. A co otrzymałem? Otrzymałem zawartość ww. strony 

internetowej MEN. 

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

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

uprzejmie wnioskuję o przedstawienie mi listy ekspertów, wg poszczególnych zespołów 

prowadzących prace nad podstawami programowymi a wymienionymi pod adresem 

internetowym: https://men.gov.pl/strony/prowadzacy-prace-zespolow-podstaw-programowych. 

html. Dla poszczególnych ekspertów proszę o podanie ich stopnia/tytułu zawodowego/ 

naukowego wraz z miejscowością ich zamieszkania, miejscem pracy oraz osiągnięciami 

wskazującymi na ich eksperckość. W ramach tego wniosku proszę również o przedstawienie mi 

kryteriów, jakimi kierowało się Ministerstwo przy doborze kierowników ww. zespołów wraz 

z ekspertami tych zespołów. 

Wzorzec wnioskowanych informacji stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

Wnioskowane informacje proszę przesłać bez zbędnej zwłoki na adres bogdan[at]iar.pl. 

 

 

Z poważaniem, 

  /-/ 

 dr Bogdan Stępień 

Załącznik: Wzorzec wnioskowanych informacji publicznych dotyczących składu zespołu ds. 

pracy nad podstawami programowymi. 



Wniosek BS.w.4a.2017 w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej 
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Załącznik 

 

Wzorzec wnioskowanych informacji publicznych dotyczących składu zespołu ds. pracy nad 

podstawami programowymi 

 

Zespół ds. pracy nad podstawami programowymi z przedmiotu: ……………. 

 
Stopień/tytuł 

zawod./naukowy 
Nazwisko i imię Miejscowość Miejsce pracy Osiągnięcia 

Kierownik Zespołu: 

1      

Członkowie Zespołu: 

2      

3      

4      

5      

…      

 


