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Poznań, 28 stycznia 2022

Państwowe Liceum Sztuk
Plastycznych im. Piotra
Potworowskiego w Poznaniu
ul. Junikowska 35
60–163 Poznań
Wniosek o dostęp do informacji publicznej
Szanowna Pani Dyrektor,
na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198), wnoszę o udostępnienie
następujących informacji publicznych za ubiegły rok szkolny oraz trzy lata
poprzedzające, tj. o podanie dla każdego z lat szkolnych 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020 oraz 2020/2021 osobno:
1. liczby sprzedanych przez szkołę lub osoby z nią powiązane dzieł w rozumieniu
przepisów o prawie autorskim wykonanych przez uczniów i uczennice
(dalej: Dzieło lub Dzieła),
2. liczby Dzieł przekazanych nieodpłatnie osobom trzecim, wraz z podaniem ich
nazw w przypadku osób prawnych (w tym stowarzyszeń),
3. kwoty środków pozyskanych ze sprzedaży Dzieł,
4. średniej ceny sprzedaży Dzieł,
5. najwyższej ceny sprzedaży Dzieła lub Dzieł,
6. opisu sposobu lub sposobów prowadzenia sprzedaży Dzieł,
7. kopii bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat,
8. kopii sprawozdań Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,
a dodatkowo o udostępnienie:
9. kopii ostatniego stosowanego wzoru umowy lub zanonimizowanego przykładu
umowy dotyczącej przeniesienia majątkowych praw autorskich do Dzieł z ucznia
lub uczennicy na szkołę,
10. informacji o przekazaniu przychodów ze sprzedaży Dzieł ich autorom (wraz
z datą ostatniej takiej operacji oraz sumą wszystkich przekazanych autorom
środków) lub informacji o braku takich działań.

Stowarzyszenie Klucznicy

Zwracam uwagę, że zapis punktu 1. należy traktować szeroko, to jest w sposób
obejmujący nie tylko działania szkoły, ale także działania Rady Rodziców i grona
pedagogicznego.
W związku z przedmiotem i szerokim zakresem wniosku oraz w trosce
o nieobciążanie nadmiernie Pani oraz podległych Pani pracowników informuję,
że przysługuje Pani prawo do wydłużenia terminu na udostępnienie informacji
zawartych we wniosku z domyślnych 14 dni do maksymalnie 2 miesięcy,
zgodnie z art. 13. ust. 2. w/w ustawy.
Zgodnie z art. 14 pkt. 1. w/w ustawy wnoszę o udostępnienie powyższych
informacji poprzez przesłanie ich na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia:
info-pub@klucznicy.org.pl
Z poważaniem,
Łukasz Garczewski
Prezes
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