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Od: Bogdan Stępień 

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

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

email: bogdan[at]iar.pl 

Do: Minister Edukacji Narodowej 

Pani Anna ZALEWSKA 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

al. J. Ch. Szucha 25 

00-918 Warszawa 

Sygn. BS.w.55.2017 Dnia 22 listopada 2017 r. 

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

Szanowna Pani Minister, 

I. Źródła - informacje publiczne stanowiące podstawę do poniższych spostrzeżeń/obserwacji 
oraz niniejszego wniosku: 

1. https://danepubliczne.gov.pl/dataset/nauczyciele__w_osobach_i_etatach_/resource/6a6763

3b-8b9c-49f9-8413-8958329964dd (nazywane dalej linkiem 1), 

2. https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/podstawowe-informacje-dotyczce-wykazu-szko-

i-placowek-owiatowych/wykaz-wg-wojewodztw/  (nazywane dalej linkiem 2), 

3. dane analogiczne, jak w pkt. 2, ale dotyczące lat wcześniejszych, a niedostępne już na 

stronie CIE/MEN - pozyskane w oparciu o wnioski w trybie ustawy o dostępie do 

informacji publicznej do MEN lub wcześniej – w odpowiednim czasie, pobrane ze strony 

www.cie.men.gov.pl. 

II. Spostrzeżenia/obserwacje wynikające z porównań powyższych informacji publicznych: 

1. Z sumowania etatów nauczycielskich - z publicznie jeszcze dostępnych danych - linku 2, 

wynika, że wg SIO stanu wrześniowego roku 2016 było ich w całej oświacie (łącznie: 

samorządowej, rządowej oraz pozostałej) 671 725.00, a z linku 1 wynika znów, że było 

ich 673 232.15. Różnica pomiędzy tymi - niby identycznymi – danymi/wielkościami 

wynosi 1 507.15, na korzyść wartości z linku 1. 

2. W okresie 2010 ÷ 2016 r. (wg SIO stanów wrześniowych) liczby etatów nauczycielskich 

w roku 2010, 2012 i 2014, wg danych linku 1, i linku 2 lub I.3, są identyczne – ich 

różnice wynoszą dokładnie ZERO.  

3. W okresie 2010 ÷ 2016 r. (wg SIO stanów wrześniowych) oprócz anomalii w liczbie 

etatów nauczycielskich w roku 2016 (II.1) i ZEROWYCH różnic w roku 2010, 2012 

i 2014 (II.2), występujących w danych z linku 1 w powiązaniu z danymi z linku 2 lub I.3, 

występują również niewielkie różnice w latach: 2011, 2013 i 2015. Różnice, o których 

mowa w II.1 i II.2 - a dotyczące 2011, 2013 i 2015, wynoszą odpowiednio: 0,06 etatu, 

15,04 etatu i -1.00 etat. Różnice te są więc co najmniej o dwa rzędy wielkości niższe od 

różnicy w roku 2016.  

III. Właściwa część wniosku w trybie ustawy o dostępu do informacji publicznej 

Działając: społecznie, w interesie publicznym i na podstawie zapisu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 

ustawy o dostępie do informacji publicznej zwracam się do Pani uprzejmie z wnioskiem  
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1. o zweryfikowanie poprawności łącznej liczby etatów nauczycielskich w kraju 

wyznaczonej na podstawie publicznie dostępnego wykazu szkół i placówek wg SIO stanu 

wrześniowego 2016 roku (źródło – link 1) i wg moich kalkulacji wynoszącej 671 725.00, 

2. jeżeli liczba etatów nauczycielskich podana w pkt. III.1 jest prawidłowa - zatem jest 

niższa o 1 507.15 etatów od odpowiedniej wielkości podanej w źródle – link 1, to z cze-

go wynika ta różnica? - czyżby liczba etatów nauczycielskich podlegała różnym 

interpretacjom w zależności od potrzeb/celów interpretatora?    

3. które wartości liczby etatów nauczycielskich są prawidłowe/rzeczywiste: podane w źró-

dle – linku 1, czy też wynikające ze źródła - linku 2 lub I.3? 

4. jak wg MEN ma się nagłówek strony źródła – linku 1 do treści tabel do których podany 

jest tam link? 

5.  czy opisy i legendy tabel zamieszczone w źródle – linku 1 w sposób jasny i nie budzący 

wątpliwości opisują stan faktyczny - dane przedstawione w tych tabelach? 

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

Z poważaniem, 

  /-/ 

 dr Bogdan Stępień 


