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Od: Bogdan Stępień 

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

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

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

 e-mail: bogdan@iar.pl 

Do: Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

Pani Zofia HRYHOROWICZ 

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 

ul. Gronowa 22 

61-655 Poznań 

e-mail: dyrektor@oke.poznan.pl 

Dnia 04 kwietnia 2014 r. 

TEMAT:  Część II - odpowiedź do odpowiedzi na pismo syg. OKEP-4513/12/2014 

 Ponowienie wniosku o udostępnienie danych/informacji na podstawie ustawy 

o dostępie do informacji publicznej 
 

Szanowna Pani Dyrektor,  

Dnia 6 marca br. skierowałem do wszystkich dyrektorów okręgowych komisji egzamina-

cyjnych, w tym do OKE w Poznaniu wnioski o udostępnienie mi danych na temat wyników 

uczniów ze sprawdzianu po 6-tej klasie za lata 2004 ÷ 2013.  

We wnioskach tych informowałem, że:  

„Na podstawie tych informacji zamierzam(y) przeprowadzić szczegółowe badania na temat 

wpływu wieku biologicznego dziecka na jego wyniki ze sprawdzianu. 

Pierwsze opracowanie w ww. zakresie dostępne jest publicznie od 1 grudnia 2013 r. pod 

adresem http://www.iar.pl/aktualnosci/2013-12-01_siedmiolatki_a_szesciolatki.html.” 

Pytanie pierwsze:  Czy wykazałem/wskazałem wcześniej „istotność”, o której mowa w piśmie 

o syg. OKEP-4513/12/2014? 

Tego samego dnia - bardzo szybko, jedna z OKE zatelefonowała do mnie i poinformowała, 

że przygotowanie wnioskowanych danych wymaga dużego nakładu pracy ze strony OKE, i że 

OKE w obecnym okresie ma bardzo dużo pracy związanej ze zbliżającymi się egzaminami. Ta 

OKE zaproponowała mi przekazanie danych w bardziej „surowym” stanie, z których będę mógł 

sam sobie „wydobyć” informacje wnioskowane. Bardzo szybko przystałem na propozycję tej 

OKE. Po krótkiej i rzeczowej rozmowie z osobą odpowiedzialną za przygotowanie tych danych 

oraz po konsultacjach jej z dyrektorem OKE przedstawiła mi ona wzór danych, które może mi 

przygotować i przedstawić w zasadzie od ręki. Bardzo się z tej propozycji i przedstawionego mi 

wzorca ucieszyłem. Widziałem, że przedstawiony mi wzorzec danych umożliwi mi przepro-

wadzenie dużo bardziej obszernych badań.  

Już dnia następnego, czyli w piątek - 7 marca br., tuż przed godziną 9 rano otrzymałem dane 

z tej OKE. Na podstawie otrzymanych danych przygotowałem nowy wzorzec wnioskowanych 

danych i tego samego dnia rozesłałem go w formie załącznika do okólnika Nr 2 do wszystkich 

pozostałych OKE w kraju.  

Następnego dnia roboczego tj. w poniedziałek - 10 marca br. otrzymałem kolejne dane 

z innej OKE - wg nowego wzorca. Do chwili obecnej otrzymałem dane ze wszystkich OKE w 

kraju, oprócz OKE w Poznaniu. Żadna z tych OKE nie żądała żadnych opłat za przedstawione 

mi dane i nie robiła takich problemów, jak czyni to OKE w Poznaniu. 
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Z informacji, jakie udało mi się pozyskać od pozostałych OKE wynika, że jestem pierwszą 
osobą, która zawnioskowała o tak obszerne dane od OKE. Z pisma OKE w Poznaniu o syg. 

OKEP-4513/12/2014 w sposób pośredni się to potwierdza. Zatem wnioskuję, że jestem pierwszą 
osobą, która w sposób profesjonalny zamierza zbadać (już prawie zbadała) problem wpływu 

wieku biologicznego dziecka w okresie rozpoczynania obowiązku szkolnego, na jego wyniki ze 

sprawdzianu/egzaminów. 

Pytanie drugie:  Czy powyższym uzupełniłem już wykazanie/wskazanie „istotność”, o której 

mowa w piśmie o syg. OKEP-4513/12/2014? 

 

Zatem, działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 

6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z ponowną i ostatnią prośbą o udos-

tępnienie informacji w zakresie osiąganych przez młodzież wyników ze sprawdzianu po szóstej 

klasie szkoły podstawowej wg województw podległych OKE w Poznaniu za lata 2004 ÷ 2013, wg 

wzorca stanowiący załącznik do okólnika Nr 2, o którym mowa wyżej.  

 

Jeżeli się Pani upiera, i oczekuje ode mnie odpłatności za przedstawione mi dane – wbrew 

temu, co uczyniły pozostałe OKE w kraju, to mówię, że ja się na to zgadzam Proszę jednak 

pamiętać o tym, że pobranie tych opłat będzie mogło w przyszłości być dowodem (stanowić 
dowód) na to, że jestem pierwszą osobą, która profesjonalnie potraktowała problem 6-latków.  

Jeżeli się Pani upiera, i oczekuje ode mnie odpłatności za przedstawione mi dane – wbrew 

temu, co uczyniły pozostałe OKE w kraju, to proszę o przedstawienie mi precyzyjnej wyceny 

poszczególnych operacji przetwarzania na bazach danych, które doprowadzą do przedstawienia 

mi wnioskowanych danych.   

Ostatecznie oczekuję na przedstawienie mi - za lub bez odpłatności - ww. danych w terminie 

14 dni - od daty niniejszego pisma, w przeciwnym przypadku skieruję sprawę do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. 

W wolnej chwili, niniejszy wniosek zamieszę na stronie www.iar.pl - będzie dostępny 

publicznie. 

 

Z poważaniem, 

 /-/ 

dr Bogdan Stępień 

 

 


