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Odpowiedź na wezwanie - wniosek 

Odpowiedź na wezwanie 

W związku z wezwaniem z dn. 28.09.2021 r. (znak: ODO.0133.2.2021) Organu, 
biorąc pod uwagę, że do wytworzenia wnioskowanej przeze mnie informacji 
publicznej organ musi zaangażować intelektualnie znaczne swoje zasoby,  
w sposób kompromisowy chcę zmniejszyć zakres żądanych informacji 
publicznych na poniższe (poprzedni wniosek proszę zostawić bez 
rozpatrzenia): 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  
o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) 
proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie: 

1. Do ilu dni wstecz organ jest w stanie odtworzyć co robili jego pracownicy, 
bez zbytniego zaangażowania intelektualnego? 

2. Liczbę osób bezdomnych, którym organ pomógł wyjść z bezdomności  
w ostatnich 10 latach (2011 r. - 2021 r.) z podziałem na lata. 

3. Ile organ przeznaczył na zasiłki różnego rodzaju i ilu mieszkańcom  
w październiku 2021 r. (proszę odpowiedzieć w listopadzie). 

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę  
o udostępnienie powyższych informacji podpisanych elektronicznie przez 
ePUAP. 

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania 
do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu: 

Podpis elektroniczny 



 Białystok, dnia …..10.2021 r. 

ODO.0133.3.2021   

Pan 

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 20.10.2021 

r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje co następuje: 

1.  W związku z wycofaniem przez Pana wniosku z 16.09.2021 r. przedmiotowy 

wniosek pozostawia się bez rozpoznania.  

2. „Liczba osób bezdomnych, którym organ pomógł wyjść z bezdomności w ostatnich 

10 latach (2011 r. – 2021 r.) z podziałem na lata”: 

Żądana informacja znajduje się na Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku https://bipmopr.um.bialystok.pl,  

w zakładce Informacje o Jednostce: Sprawozdania – Sprawozdania z działalności 

MOPR. 

3. „Do ilu dni wstecz organ jest w stanie odtworzyć co robili jego pracownicy, bez 

zbytniego zaangażowania intelektualnego?” 

Zakres przedmiotowy wnioskowanej informacji nie dotyczy spraw publicznych,  

o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej. 

4. „Ile organ przeznaczył na zasiłki różnego rodzaju i ilu mieszkańcom  

w październiku 2021 r. (proszę odpowiedzieć w listopadzie)?” 

W związku z zakwalifikowaniem wnioskowanej informacji jako przetworzonej 

na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.), wzywam Pana do 

wykazania, że za udostępnieniem informacji przemawia szczególnie 

uzasadniony interes publiczny. Wnioskodawca powinien wykazać istnienie 

wskazanego interesu w terminie 14 dni od dnia odebrania niniejszego wezwania. 



Uzasadnienie 

W dniu 20.10.2021 r. za pośrednictwem ePUAP do Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Białymstoku wpłynął wniosek o udostępnienie informacji,  

w którym zażądał Pan wykazania: 

Ile organ przeznaczył na zasiłki różnego rodzaju i ilu mieszkańcom w październiku 

2021 r. (proszę odpowiedzieć w listopadzie). 

Powyższa informacja stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 

ustawy o dostępie do informacji publicznej. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

w Białymstoku nie ma bazy danych, której funkcjonalność umożliwiałaby proste 

wygenerowanie wskazanych informacji. Ośrodek nie prowadzi miesięcznych 

sprawozdań tylko półroczne i roczne w zakresie wypłacanych świadczeń  

i liczby osób, którym MOPR przyznał świadczenia w drodze decyzji administracyjnej 

(w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej). W związku z tym, udzielenie 

odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie wymagałoby dużego nakładu pracy 

pracowników MOPR, którzy w tym czasie nie będą mogli wykonywać swoich 

obowiązków służbowych oraz prowadzić terminowych spraw związanych  

z realizacją zadań Ośrodka. Niewątpliwie jest to informacja publiczna przetworzona 

wymagająca znacznego, dodatkowego nakładu pracy. 

Zakres koniecznych do wykonania czynności pozwala zakwalifikować taką 

informację jako przetworzoną, ponieważ jej przygotowanie wymaga dokonania 

stosownych działań, w szczególności analiz, zestawień, podliczeń, które wiążą się  

z intelektualnym zaangażowaniem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Białymstoku (wyr. WSA w Warszawie z 9.12.2020 r.,  

II SA/Wa 1079/20). 

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej dla 

udostępnienia informacji publicznej przetworzonej konieczne jest wykazanie, że 

przemawia za tym szczególny interes publiczny. Wnioskodawca zatem powinien 

wykazać, w jaki sposób zamierza wykorzystać wnioskowaną informację oraz dlaczego 

tak wykorzystana informacja przyczyni się w istotny sposób do realizacji interesu 

publicznego. Udostępnienie bowiem takiej informacji jest uwarunkowane wykazaniem, 

że wnioskodawca jest w stanie uczynić z pozyskanej informacji użytek dla dobra ogółu 

w taki sposób, który będzie przeważał nad szeroko rozumianymi kosztami wytworzenia 

informacji (wyr. NSA z 21.10.2020 r., I OSK 954/20). 



W przypadku niewykazania w wyznaczonym terminie przez wnioskodawcę 

szczególnie uzasadnionego interesu publicznego, konieczne będzie wydanie − na 

podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej − decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej. 

 


