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Szanowna Pani,
odpadając na Pani wniosek z 4 lutego 2021 r. przekazuję poniższą informację:

Ad pyt. 1 /część pierwsza („Na jakie badania specjalistów z Akademii Wychowania 
Fizycznego powołuje się minister edukacji Przemysław Czarnek w swojej 
wypowiedzi?”)

Odpowiadając na Pani pismo informuję, iż ww. pytanie nie stanowi wniosku 
o informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej [1].

Zgodnie z rozumieniem art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
wnioskiem może być objęte jedynie pytanie o określone fakty, o stan określonych zjawisk 
na dzień udzielenia odpowiedzi. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym utrwalony 
jest pogląd, że informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona 
do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów 
wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy 
publicznej i  gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa, o ile 
odnosi się do faktów [2]. Informacją publiczną nie jest więc informacja abstrakcyjna 
dotycząca sfery ocen czy przypuszczeń, a także przyszłych niesprecyzowanych 
zamierzeń [3]. Fakt dotyczy zatem konkretnego zdarzenia lub czynności wykonanej przez 
organ zobowiązany do udzielenia informacji publicznej.

Niezależnie od powyższego informuję, że Minister Edukacji i Nauki wiedzę 
w zakresie zdrowia i edukacji dzieci i młodzieży czerpie z rozmów, konsultacji i ustaleń 
podejmowanych ze specjalistami w ramach realizowanych programów. Korzysta również 
z badań i opracowań przygotowanych przez ekspertów w danej dziedzinie.

Ad pyt. 1 / część druga: („Proszę o udostępnienie wyników tych badań, w celach 
weryfikacji danych podanych przez ministra”) oraz ad pyt.: 2,3,4,5,7.

Odpowiadając na Pani pytania informuję, że Ministerstwo Edukacji i Nauki nie 
posiada informacji na temat programów prowadzonych przez Akademię Wychowania 
Fizycznego w podanym zakresie. W powyższej sprawie rekomendujemy zwrócenie się 
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do podmiotu, który realizował te badania. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 3 ustawy o dostępie 
do informacji publicznej [4] do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są 
podmioty będące w posiadaniu takich informacji.

Ad pyt. 6
Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje przeprowadzenie kampanii społecznej 

skierowanej do rodziców, która będzie dotyczyła zdrowia fizycznego dzieci. W związku 
z koniecznością zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach i placówkach oświatowych 
uczniowie przez wiele miesięcy byli pozbawieni możliwości aktywnego uczestnictwa 
w zajęciach sportowych. Dodatkowo jeszcze przed wybuchem pandemii częstym 
zjawiskiem było zwalnianie dzieci z lekcji wychowania fizycznego. Sytuacje takie 
występowały na wszystkich poziomach kształcenia. W naszej kampanii chcielibyśmy 
zwrócić uwagę rodziców i opiekunów na negatywne i długotrwałe skutki zwalniania 
dzieci z lekcji wychowania fizycznego. Akcja będzie częścią szerszych działań 
Ministerstwa Edukacji i Nauki, których celem jest wsparcie dzieci po okresie nauki 
zdalnej. Będą one dotyczyły kwestii zdrowia psychicznego, fizycznego, problemów 
okulistycznych oraz uzupełnia braków w edukacji wynikających długotrwałej nauki 
zdalnej. 

Minister Edukacji i Nauki współpracuje również w zakresie działań 
zmierzających do poprawy kondycji fizycznej dzieci i młodzieży z uczelniami. 
Pierwszym obszarem działań ministerstwa będą szkolenia dla nauczycieli wychowania 
fizycznego oraz nauczycieli 
klas I-III realizowane w formie stacjonarnej oraz zdalnej, sfinansowane ze środków 
Ministerstwa Edukacji i Nauki, przygotowane przez zespół specjalistów z Akademii 
Wychowania Fizycznego. Drugi obszar to propozycja dodatkowych, pozaszkolnych zajęć 
sportowych dla dzieci i młodzieży, które będą organizowane we wszystkich gminach. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poprawa-kondycji-fizycznej-uczniow--
spotkanie-ministra-edukacji-i-nauki-z-rektorami-awf.

Podstawa prawna
[1], [4]ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2176 ze zm.),
[2] wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 marca 2003 r., II SA 4059/02),
[3] wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 kwietnia 2016 r., I OSK 
1599/15.
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