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WNIOSEK 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

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. Pełny opis wykonanych czynności służbowych z podaniem terminów przez 
wszystkich członków Dyrekcji MOPR w Białymstoku (spotkania, z kim, w jakim celu, 
jaki efekt, liczbę napisanych dokumentów, szkolenia i wszystkie inne czynności 
wykonane w ramach obowiązków służbowych) oraz uzyskanych sukcesów w okresie 
ostatnich 2 mc tj. 16 lipiec 2021 r. - 16 wrzesień 2021 r.  

2. Pełną listę wykonanych czynności służbowych (z datą) wszystkich pracowników 
socjalnych z Zespołu nr 6 (sporządzone pisma, wywiady, szkolenia, spotkania i inne 
pozostałe czynności wykonywane zgodnie z umową o pracę) oraz uzyskanych 
sukcesów w okresie ostatnich 2 mc tj. 16 lipiec 2021 r. - 16 wrzesień 2021 r.  

3. Liczba mieszkańców Białegostoku (oprócz obcokrajowców), którym MOPR 
w  Białymstoku pomógł w trudnej sytuacji życiowej (w miesiącach czerwiec, lipiec, 
sierpień, bieżącego roku) oraz sumaryczna kwota wydana na tę pomoc w tych 
samych miesiącach (dla każdego miesiąca osobno).  

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

Dokument został podpisany i wysłany elektronicznie. 
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Białystok, dnia 28.09.2021 r. 

ODO.0133.2.2021   

Pan 

Wezwanie do wykazania szczególnie uzasadnionego interesu publicznego 

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.), w związku 
z  zakwalifikowaniem wnioskowanej informacji jako przetworzonej, 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 16.09.2021 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za 
pośrednictwem epuap wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez 
wskazanie : 

1) Pełnego opisu wykonanych czynności służbowych z podaniem terminów przez 
wszystkich członków Dyrekcji MOPR w Białymstoku (spotkania, z kim, w jakim 
celu, jaki efekt, liczbę napisanych dokumentów, szkolenia i wszystkie inne 
czynności wykonane w ramach obowiązków służbowych) oraz uzyskanych 
sukcesów w okresie ostatnich 2 mc tj. 16 lipiec 2021 r. – 16 wrzesień 2021 r., 

2) Pełnej listy wykonanych czynności służbowych (z datą) wszystkich 
pracowników socjalnych z Zespołu nr 6 (sporządzone pisma, wywiady, 
szkolenia, spotkania i inne pozostałe czynności wykonywane zgodnie 
z  umową o pracę) oraz uzyskanych sukcesów w okresie ostatnich 2 mc tj. 16 
lipiec 2021 r. – 16 wrzesień 2021 r., 

3) Liczby mieszkańców Białegostoku (oprócz obcokrajowców), którym MOPR  
w Białymstoku pomógł w trudnej sytuacji życiowej ( w miesiącach czerwiec, 
lipiec, sierpień, bieżącego roku) oraz sumaryczna kwota wydana na tę pomoc 
w tych samych miesiącach (dla każdego miesiąca osobno). 

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. Przygotowanie informacji obejmującej zakres 
pełnego opisu wykonanych czynności służbowych Dyrekcji MOPR oraz wszystkich 
pracowników socjalnych ZPS nr 6 z podaniem terminów (spotkania, z kim, w jakim 
celu, jaki efekt, liczbę napisanych dokumentów, pism i przeprowadzonych wywiadów 
i inne czynności wykonywane zgodnie z umową o pracę oraz uzyskanych sukcesów 
w okresie ostatnich dwóch miesięcy) oraz wskazanie liczby mieszkańców 
Białegostoku którym MOPR w Białymstoku pomógł w trudnej sytuacji życiowej  



( w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, bieżącego roku) oraz sumaryczna kwota 
wydana na tę pomoc w tych samych miesiącach (dla każdego miesiąca osobno) 
będzie wymagało szczegółowej analizy sporządzonych pism, notatek, dokumentów 
oraz czynności wykonywanych przez pracowników MOPR.  

Przeprowadzenie powyższych działań będzie możliwe przy dużym 
zaangażowaniu i  znacznym nakładzie pracy pracowników MOPR, którzy w tym 
czasie nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków służbowych oraz prowadzić 
terminowych spraw związanych z realizacja 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. 


