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…………………………….., dnia …………. 2021 r. 
         (miejscowość i data) 

Sygnatura sprawy: ………………….. 

Pani/Pan 
……………………………………. 
ul. ……………………………….. 
..-… ……………………………… 
(dane wnioskodawcy) 

WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA BRAKÓW WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE 
INFORMACJI PUBLICZNEJ PRZETWORZONEJ 

 Działając w imieniu Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe Nadleśnictwa …………jako osoba uprawniona do reprezentacji 
Nadleśnictwa, w odpowiedzi na złożony przez Panią/Pana wniosek o udostępnienie 
informacji publicznej z dnia ………… r. niniejszym informuję, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 
punkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: „Prawo 
do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: 1) uzyskania informacji 
publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest 
to szczególnie istotne dla interesu publicznego.” 
 Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 
2019 r. (sygn. akt: I OSK 1056/18): „Informacja publiczna przetworzona to zatem taka 
informacja publiczna, która: 
- w chwili złożenia wniosku w zasadzie nie istnieje w kształcie objętym wnioskiem,         
a niezbędnym podstawowym warunkiem jej wytworzenia jest przeprowadzenie 
przez podmiot zobowiązany pewnych czynności analitycznych, organizacyjnych  
i intelektualnych w oparciu o posiadane informacje proste; 
- jest wynikiem ponadstandardowego nakładu pracy podmiotu zobowiązanego 
wymagającej użycia dodatkowych sił i środków oraz zaangażowania intelektualnego 
w stosunku do posiadanych przez niego danych i wyodrębniana w związku                     
z żądaniem wnioskodawcy oraz na podstawie kryteriów przez niego wskazanych; 
jest to zatem informacja przygotowywana "specjalnie" dla wnioskodawcy wedle 
wskazanych przez niego kryteriów; 
- jest wynikiem działań wykraczających poza zakres działań mieszczących się                
w ramach podstawowych kompetencji organu; 
- może być jakościowo nową informacją, nieistniejącą dotychczas w przyjętej 
ostatecznie treści i postaci, chociaż jej źródłem są materiały znajdujące się                        
w posiadaniu podmiotu zobowiązanego; 
- nie musi być wyłącznie wytworzoną rodzajowo nową informacją; 
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- której przygotowanie jest zdeterminowane szerokim zakresem (przedmiotowym, 
podmiotowym, czasowym) wniosku, wymagającym zgromadzenia i przekształcenia 
(zanonimizowania i usunięcia danych objętych tajemnicą prawnie chronioną) 
znacznej liczby dokumentów.” 
 W ocenie Nadleśnictwa ………., żądany przez Pana/Panią zakres informacji może 
zostać zakwalifikowany jako informacja publiczna przetworzona z uwagi na to, że 
Nadleśnictwo ………… musi wyodrębnić z …………….. obejmujące ………… i odpowiednio je 
przetworzyć, tak aby udzielić Pani/Panu informacji. W konsekwencji wymaga to 
dodatkowych czynności analitycznych, organizacyjnych i intelektualnych. 
 Wobec powyższego, Nadleśnictwo ……… jest uprawnione do udzielenia 
informacji przetworzonej, jeżeli jest ona szczególnie istotna dla interesu publicznego. 
 Wskazania bowiem wymaga, że zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 11 marca 2015 r. (sygn. akt: I OSK 918/14): „Żądana 
informacja, aby uzyskała walor informacji publicznej musi dotyczyć zgodnie z art. 1 
ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej "sprawy publicznej". Przedmiotem 
takiej informacji jest problem lub kwestie, które mają znaczenie dla większej ilości 
osób, czy grup obywateli lub też są ważne z punktu widzenia poprawności 
funkcjonowania organów państwa. Celem ustawy nie jest zatem zaspokajanie 
indywidualnych (prywatnych) potrzeb, w postaci uzyskiwania informacji dotyczących 
wprawdzie kwestii publicznych lecz przeznaczonych dla celów handlowych, 
edukacyjnych, zawodowych czy też na potrzeby toczących się postępowań 
sądowych. Ustawa o dostępie do informacji publicznej ma służyć uniwersalnemu 
dobru powszechnemu związanemu z funkcjonowaniem publicznych instytucji. 
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej składane przez podmioty, których 
interesów dotyczą nie są wnioskami o udzielenie informacji publicznej, nie odnoszą 
się bowiem do "sprawy publicznej”.” Z orzeczenia tego wywieść można wniosek, że 
możliwe jest jedynie udzielanie informacji służących dobru ogółu, a nie udzielanie 
ich w celu zaspokojenia partykularnego interesu wnioskodawcy. 
 Z analizy dokonanej przez Nadleśnictwo ……… wynika, że jak dotąd nie 
uzasadniła Pani/Pan, że żądana przez Panią informacja publiczna jest szczególnie 
istotna dla interesu publicznego. Mając na względzie powyższe, Nadleśnictwo ………
zwraca się do Pani/Pana o wykazanie – w ciągu 7 dni od daty otrzymania 
przedmiotowego pisma – dlaczego uzyskanie żądanej przez Panią/Pana informacji 
przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. 

W przypadku braku wykazania przez Panią/Pana, iż uzyskanie informacji 
objętej wnioskiem jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, wydana 
zostanie decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej. 

Jednocześnie Nadleśnictwo …….. informuje, iż na podstawie art. 13 ust. 2 
ustawy o dostępie do informacji publicznej termin załatwienia sprawy przedłużony 
zostaje do …. miesięcy od złożenia wniosku z uwagi na konieczność uzyskania 
dodatkowych informacji od Pani jako wnioskodawcy, od których uzależnione będzie 
dalsze działanie Nadleśnictwa …………… tj. konieczność przygotowania żądanej 
informacji lub przygotowania decyzji administracyjnej. 


