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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.36.2018 Dnia 02 lipca 2018 r. 

TEMAT: Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej 

 

Szanowna Pani Minister, 

 

Dnia 20 stycznia 2017 roku skierowałem do Pani wniosek (sygn. BS.w.04.2017) w trybie 

ustawy o dostępie do informacji publicznej. W „odpowiedzi” na ten wniosek otrzymałem dnia 

30 stycznia 2017 roku pismo o sygn. DPPI-WPPiP.4010.63.2017.MS. Pismo to nie stanowiło 

jednak odpowiedzi na ten wniosek. 

Dnia 31 stycznia 2017 roku skierowałem do Pani ponowienie wyżej wymienionego wniosku 

(tym razem o sygn. BS.w.04a.2017) w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Dopiero po około dwóch i pół miesiąca Ministerstwo było łaskawe odpowiedzieć na ten wniosek 

wydając decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej 

(pismo z dnia 11 kwietnia 2017 roku o sygn. DPPI-WPPiP.4010.63.2017.MS). 

Po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - z dnia 20 września 2017 

roku o sygn. II SA/Wa 735/17, dnia 22 września 2017 roku skierowałem do Pani wniosek 

(BS.w.42.2017 – wznawiający wniosek BS.w.04a.2017) w trybie ustawy o dostępie do 

informacji publicznej. Ponieważ do dnia 10 października 2017 roku nie otrzymałem odpowiedzi 

na wniosek BS.w.42.2017, więc dnia 10 października 2017 roku przedstawiłem Pani w tej 

sprawie monit o sygn. BS.w.42a.2017. Ostatecznie Ministerstwo pomimo wyroku WSA w War-

szawie nie udostępniło mi wnioskowanych informacji publicznych. 

Dnia 21 czerwca 2018 roku wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygn. I OSK 

169/18 została oddalona skarga kasacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej na wyrok WSA 

w Warszawie z dnia 20 września 2017 roku o sygn. II SA/Wa 735/17, tym samym Minister 

Edukacji Narodowej został zobowiązany udostępnić informacje, o których jest mowa w wyżej 

wymienionych wnioskach. 

W związku z powyższym oraz działając na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10  ustawy o do-

stępie do informacji publicznej, ponownie uprzejmie wnioskuję o przedstawienie mi listy ek-

spertów zespołów podstaw programowych - wg wzorca stanowiącego załącznik. 

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

Z poważaniem, 

/-/ 

s-m Bogdan Stępień 

 Niezależny referent ds. MEN 

Załącznik: 

- Wzorzec wnioskowanych informacji publicznych. 


