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Pani 

Anna Zalewska 
 

Minister Edukacji Narodowej 

al. J. Ch. Szucha 25 

00-918 Warszawa 

 

 

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. oraz 

art. 10.ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji publicznej, zwracamy 

się z wnioskiem o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  

 

1. Udostępnienia nazw podmiotów, które złożyły wnioski w procedurze konkursowej, 

„Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i 

zmiany gospodarcze” w ramach działania 2.16 pn, Usprawnienie procesu stanowienia 

prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014 – 2020”, której 

wyniki zostały podane na stronie MEN dnia 19 lutego 2016 r. 

 

2. Udostępnienia kopii procedury oceny nadesłanych wniosków, konkursu 

wymienionego w pkt 1., w którym ogłoszenie wyników nastąpiło 19 lutego br.  

3. Podania składu komisji oceniającej wnioski w konkursie wymienionym w pkt 1.,  w 

którym ogłoszenie wyników nastąpiło 19 lutego br 

4. Przekazanie kopii listy rankingowej ocen złożonych wniosków, uwzględniającej 

przyznaną liczbę punktów dla każdego podmiotu biorącego udział w konkursie, 

wymienionym w pkt 1. 

5. Przekazanie kopii karty ocen dla każdego podmiotu biorącego udział w konkursie, 

wymienionym w pkt 1. 

6. Podania przyczyny ponownego ogłoszenia konkursu w dniu 23 marca 2016 r, „ 

Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i 

zmiany gospodarcze, w ramach Działania 2.16 pn. Usprawnienie procesu stanowienia 

prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020”  

7. Przekazania kopii dokumentu unieważniającego wyniki konkursu, o którym mowa w 

pkt 1.  
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8. Udostępnienia nazw podmiotów, które złożyły wnioski konkursowe w procedurze 

konkursowej, „Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania 

społeczne i zmiany gospodarcze” w ramach działania 2.16 pn., Usprawnienie procesu 

stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014 – 2020”, 

której wyniki zostały podane na stronie MEN dnia 29 kwietnia 2016 r. 

9. Udostępnienia kopii procedury oceny nadesłanych wniosków, konkursu 

wymienionego w pkt 8 ., w którym ogłoszenie wyników nastąpiło 29 kwietnia 2016 r. 

10. Podania składu komisji oceniającej wnioski w konkursie wymienionym w pkt 8.,  w 

którym ogłoszenie wyników nastąpiło 29 kwietnia 2016 r 

11. Przekazania kopii listy rankingowej oceny złożonych wniosków, uwzględniającej 

przyznaną liczbę punktów dla każdego podmiotu biorącego udział w konkursie, 

wymienionym w pkt 8.  

12. Przekazanie karty ocen dla każdego podmiotu biorącego udział w konkursie, 

wymienionym w pkt 8. 

13. Przekazanie kopii wniosku podmiotu, który otrzymał dofinansowanie z tytułu 

wygrania konkursu, o którym mowa w pkt 8 

Żądane informacje proszę  udostępnić w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej 

zawarty w stopce niniejszego wniosku. 

 

Iga Kazimierczyk 


