
 

 

 

Dzierżoniów, 12. 04. 2019 r. 
 

 

                           Sz. P. 

                            Jarosław Łokaj 

                          os. Różane 36A/2 

                          58-200 Dzierżoniów 

 

        

Decyzja 

Dyrektora Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa w sprawie udzielenia informacji 

publicznej. 

 

Dyrektor Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa po rozpoznaniu wniosku Jarosława Łokaja 

z dnia 13 marca 2019 r. o udzielenie informacji publicznej, działając na podstawie 

przepisu art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 16 w związku z 

art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 

orzekł: 

odmówić udzielenia żądanych informacji 

 

U Z A S A D N I E N I E 

Pan Jarosław Łokaj, powołując się na ustawę o dostępie do informacji 

publicznej, wystąpił do Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa z mailowym wnioskiem                   

o udostępnienie następujących informacji: 

1) wysokość wynagrodzeń wypłaconych w okresie od dnia 01.01.2018 roku do 

dnia wykonania wniosku, na rzecz pracowników, zatrudnionych w ramach umowy o 

pracę; z uwzględnieniem: stanowisko, ze wskazaniem czy zatrudnienie nastąpiło na 

podstawie konkursu (kiedy konkurs był zorganizowany, kiedy rozstrzygnięty), kwota 

wynagrodzenia brutto, kwota dodatków brutto, zawartych w kwocie wynagrodzenia 

brutto; 

2) wysokość wynagrodzeń wypłaconych w okresie od dnia 01.01.2018 roku do 

dnia wykonania wniosku, na rzecz osób zatrudnionych w ramach umów zlecenia, z 

uwzględnieniem: zakres prac do wykonania, kwota wynagrodzenia brutto, czasu 

trwania umowy; 

 

 

 



3) wysokość wynagrodzeń wypłaconych w okresie od dnia 01.01.2018 roku do 

dnia wykonania wniosku, na rzecz osób zatrudnionych w ramach umów o dzieło,                   

z uwzględnieniem: zakres prac do wykonania, kwota wynagrodzenia brutto, czasu 

trwania umowy; 

4) wysokość wynagrodzeń wypłaconych od dnia 01.01.2018 roku do dnia 

wykonania wniosku dla osób świadczących usługi na rzecz zobowiązanego do 

udostępnienia informacji na podstawie umów innych niż wskazane w pkt. 2 i 3 

powyżej, z uwzględnieniem: zakres wykonanych usług, kwota wynagrodzenia brutto, 

czasu trwania umowy. 

 

Po wnikliwej analizie treści wniosku stwierdzono, że zakres wnioskowanej 

informacji obejmuje obowiązek  przetworzenia, o jakim mowa w art.3 ust.1 pkt 1 

ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.  

W związku z tym Dyrektor Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa wezwał Wnioskodawcę 

do uwiarygodnienia szczególnie istotnego interesu publicznego do uzyskania wyżej 

wymienionych informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia lub 

przesłania informacji o zmianie zakresu żądania  informacji. 

Pomimo upływu wyznaczonego terminu do uzupełnienia wniosku Wnioskodawca nie 

udzielił żadnej odpowiedzi, co uprawniało tut. jednostkę do samodzielnej oceny czy 

w sprawie zachodzi szczególna istotność dla interesu publicznego by dokonać 

przetworzenia wnioskowanych informacji publicznych. 

Odnosząc się do zakresu żądanych informacji publicznych stwierdzam, iż 

zakres tych informacji nie wynika wprost z posiadanych dokumentów, a ich uzyskanie 

wymaga ich wytworzenia. 

Podstawowym i niezbędnym warunkiem wytworzenia informacji jest przeprowadzenie 

przez podmiot zobowiązany pewnych czynności analitycznych, organizacyjnych                   

i intelektualnych na podstawie posiadanych informacji prostych. W wyniku tych 

procesów powstanie jakościowo nowa informacja, nieistniejącą dotychczas                      

w przyjętej ostatecznie treści i postaci, chociaż jej źródłem są materiały znajdujące 

się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego. 

Przygotowanie informacji przetworzonej w oparciu o kryteria przedstawione we 

wniosku jest zdeterminowane szerokim zakresem (przedmiotowym, podmiotowym, 

czasowym) wniosku, wymagającym wyszukania, zgromadzenia i przekształcenia                 

(np. zanonimizowania i usunięcia danych objętych tajemnicą prawnie chronioną) 

znacznej liczby dokumentów. Powstanie informacji przetworzonej jest wynikiem 

ponadstandardowego nakładu pracy podmiotu zobowiązanego, wymagającej 

zaangażowania pracowników Działu Obsługi Muzeum oraz Księgowości. Następnie 

uporządkowania i sporządzania określonego zbioru informacji. Skala działań jakie 

trzeba podjąć w celu wytworzenia informacji zakłóci normalny tok działania                           

i wykonywanie bieżących zadań w/w komórki organizacyjnej. 



Wnioskodawca nie wykazał szczególnego interesu publicznego do pozyskana 

informacji, który powinien służyć usprawnieniu funkcjonowania tut. jednostki oraz że 

jej upublicznienie w ściśle określonym przez wnioskodawcę zakresie będzie 

społecznie użyteczne, oraz nie wskazał na konkretnie uzasadniony cel zbieranych 

informacji. 

 

Z powyższych względów orzeczono jak na wstępie. 

Od decyzji służy Panu wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez tut. jednostkę, 

złożony w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. 

 

 

 

 

 

 

 

 


