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Kazus – II termin – Prawo administracyjne… - 30 listopada 2018 r. 

 
Wnioskiem z dnia 2 listopada 2018 r. Jan Kowalski zwrócił się do Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Katowicach o udostepnienie informacji publicznej w dwóch obszarach:                         
1) przekazania w formie pisemnej listy nauczycieli zatrudnionych w Szkole na podstawie umowy                    
o pracę; 2) wskazania, którym nauczycielom przyznano nagrody pieniężne indywidualne w 2018 r.             
w związku z Dniem Edukacji Narodowej (Dzień Nauczyciela). 

 
Decyzją z dnia 7 listopada 2018 r. Dyrektor Szkoły umorzył postępowanie w sprawie 

udostępnienia żądanej informacji publicznej. Jako podstawę prawną decyzji wskazał przepis art. 105 
§ 1 k.p.a. W uzasadnieniu wskazał, że nie jest organem władzy publicznej, a zatem nie jest 
obowiązany do udostepnienia jakichkolwiek informacji, a to czyni postępowanie bezprzedmiotowym. 
Poinformował, że żądanie powinno być skierowane do Prezydenta Miasta Katowice jako organu 
prowadzącego. Podniósł także, że nawet gdyby był organem władzy publicznej to i tak musiałby 
odmówić informacji z uwagi na ograniczenia na prywatność osoby fizycznej. Wykonywanie zawodu 
nauczyciela czy też otrzymywane składniki wynagrodzenia dotyczą sfery prywatnej osoby. Pouczył, 
że od decyzji przysługuje odwołanie do Prezydenta Miasta Katowice.  

 
W odwołaniu z dnia 16 listopada 2018 r. (data nadania) Jan Kowalski podniósł, że jest 

nauczycielem w innej Szkole Publicznej w Katowicach, w której żaden z nauczycieli nie otrzymał 
nagrody. Zauważył, że status nauczyciela jest niewątpliwie „publiczny”, wykonywana praca kształtuje 
bowiem postawy młodzieży, a tym samym żądana informacja jest informacją publiczną. Zarzucił,                  
że skoro Dyrektor „Piątki” nie jest organem właściwym to powinien był przekazać wniosek 
organowi właściwemu, a nie umarzać postępowania.  

 
Po rozpatrzeniu odwołania, decyzją z dnia 27 listopada 2018 r. Prezydent Miasta Katowice 

uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie w sprawie. W uzasadnieniu podniósł,                              
że w sprawie nie było podstaw prawnych ani do umorzenia postępowania przez Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 5 ani też podstaw do odmowy udzielenia informacji publicznej przez ten organ. 
Podkreślił, że żądania informacja nie jest bowiem informacją publiczną, a tym samym nie było 
podstaw do decyzyjnego rozstrzygania w tej materii. Zaznaczył, że Dyrektor Szkoły powinien 
ograniczyć się jedynie do udzielania pisemnej informacji, że żądana informacja nie jest publiczną.  
 
 
 
 
Jan Kowalski zwrócił się do radcy prawnego Andrzeja Leśnego z zapytaniem o celowość zaskarżenia wskazanej 
decyzji do sądu administracyjnego. Radca prawny: sporządził w imieniu Jana Kowalskiego skargę do sądu 
administracyjnego/sporządził opinię prawną o niecelowości wniesienia skargi       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


