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Dotyczy: udostępnienia informacji publicznej na wniosek 
 

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 5 
kwietnia 2016 r., informuję: 

 
Ad 1. Fundacja WSPINKA podpisała porozumienia o współpracy z firmami: 

koTwa FIRMA PRODUKCYJNA i Fischerpolska Sp. z o.o.. Kopie  podpisanych umów 
dostępne są w BIP w dziale „KORESPONDENCJA / WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE 
INFORMACJI PUBLICZNEJ OD P. WŁODZIMIERZA PORĘBSKIEGO” w pliku pod 
adresem: https://bip.wspinka.org/sites/default/files/korespondencja/wniosek-o-
udostepnienie-informacji-publicznej-od-p.wlodzimierza-porebskiego/porebski-
udostepnione_dokumenty.zip. Fundacja WSPINKA nie posiada innych dokumentów 
z uwagi, iż w przypadku pozostałych partnerów instytucjonalnych ustalenia 
dotyczące partnerstwa i wsparcia Fundacji WSPINKA były dokonywane w formie 
ustnej pomiędzy przedstawicielami współpracujących podmiotów i nie zawierano w 
przedmiotowych sprawach żadnych pisemnych umów. Wsparcie Wydawnictwo 
kartograficzne COMPASS polegało na nieodpłatnym udostępnieniu dóbr 
intelektualnych w postaci podkładów map topograficznych. 
 

Ad 2. Fundacja WSPINKA udzieliła wsparcia KW Kraków w związku z 
organizowanym Memoriałem im. Andrzeja Skwirczyńskiego w 2010 roku, poprzez 
przekazanie następujących materiałów do wykonania punktów asekuracyjnych na 
drogach wspinaczkowych: Klej FIS P 360 S – 2 szt. (producent: Fischer), Kotwa 
A10/80 – 31 szt. (producent: koTwa),  Stanowisko zjazdowe S1 – 1 szt. 
(producent: koTwa). Fundacja WSPINKA nie posiada informacji na temat roku 
produkcji oraz nr partii wymienionych materiałów z uwagi na fakt nie 
dysponowania dokumentami zawierającymi takie informacje. Kopia sprawozdania 
z realizacji projektu ekiperskiego przez członków KW Kraków, złożona przez 
Wojciecha Bieńka, dostępna jest w  BIP w dziele „KORESPONDENCJA / WNIOSEK 
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ OD P. WŁODZIMIERZA 
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PORĘBSKIEGO” w pliku pod adresem: https://bip.wspinka.org/sites/default/files/ 
korespondencja/wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej-od-
p.wlodzimierza-porebskiego/porebski-udostepnione_dokumenty.zip. 

 
Ad 3. Kopia umowy dofinansowania projektu ekiperskiego zawartej z p. 

Marcinem Sasak dostępna jest w  BIP w dziele „KORESPONDENCJA / WNIOSEK O 
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ OD P. WŁODZIMIERZA PORĘBSKIEGO” 
w pliku pod adresem: https://bip.wspinka.org/sites/default/files/ 
korespondencja/wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej-od-
p.wlodzimierza-porebskiego/porebski-udostepnione_dokumenty.zip. 

 
Ad 4. Kopia złożonego w 2010 r. wniosku o dofinansowanie z funduszy 

unijnych projektu dot. m. in. promocji wspinaczki na terenie Stowarzyszenia 
Korona Północnego Krakowa dostępna jest w  BIP w dziele „KORESPONDENCJA / 
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ OD P. WŁODZIMIERZA 
PORĘBSKIEGO” w pliku pod adresem: https://bip.wspinka.org/sites/default/files/ 
korespondencja/wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej-od-
p.wlodzimierza-porebskiego/porebski-udostepnione_dokumenty.zip. 

 
Ad 5. Wykaz osób i firm, które przekazały darowizny Fundacji WSPINKA w 

latach 2009 - 2015 dostępny jest w  BIP w dziele „KORESPONDENCJA / WNIOSEK 
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ OD P. WŁODZIMIERZA 
PORĘBSKIEGO” w pliku pod adresem: https://bip.wspinka.org/sites/default/files/ 
korespondencja/wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej-od-
p.wlodzimierza-porebskiego/porebski-udostepnione_dokumenty.zip. Fundacja 
WSPINKA nigdy nie otrzymała darowizn od podmiotów, które można określić jako 
„instytucje”. 
 

Na podstawie art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej oraz z uwagi na ochronę prywatności osób fizycznych nie 
pełniących funkcji publicznych w udostępnionych kopiach dokumentów usunięte 
zostały dane osobowe, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych. 

 
 

Z poważaniem 


