Temat:
Data:
Nadawca:
Adresat:

Re: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
2017-09-25 19:50
Obywatelska WSPINKA <obywatelska@wspinka.org>
Biuro Zarządu PZA <biuro@pza.org.pl>

Polski Związek Alpinizmu
ul. Corazziego 5/24 00-087 Warszawa
Sekretarz Generalny Marek Wierzbowski
Działając na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zawiadamiam, że informacje,
których udostępnienie żądał Pan wnioskiem z dnia 11 września 2017 r. wysłanym w formie
elektronicznej nie mogą być udostępnione w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Pana
wniosku. W związku z tym wyznaczam nowy termin rozpatrzenia ww. wniosku do dnia 11
listopada 2017 r.
Wnioskiem z dnia 11 września 2017 r. zwrócił się Pan o:
"1. Udostępnienie kopii korespondencji dwustronnej (przyjmowanej i wysyłanej pocztą
tradycyjną oraz przyjmowanej i wysyłanej przy użyciu poczty elektronicznej) pomiędzy:
Fundacją Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka"
ul. W. Pola 66 a, 33-300 Nowy Sącz
lub członkiem zarządu tej fundacji, Mateuszem Paradowskim
a
Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
2. Udostępnienie kopii dokumentów składanych i odbieranych osobiście Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego przez reprezentanta Fundacji Wspierania
Rozwoju Wspinaczki "Wspinka", ul. W. Pola 66 a, 33-300 Nowy Sącz
za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
3. Udostępnienie kopi ewentualnych dokumentów ﬁnansowych (oferty, konkursy,
faktury, rachunki, umowy, przekazania, dowody zapłaty itp.) pomiędzy:
Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka"
ul. W. Pola 66 a, 33-300 Nowy Sącz
lub członkiem zarządu tej fundacji, Mateuszem Paradowskim
a
Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
4. Protokołów ze spotkań i rozmów (o ile były protokołowane) pomiędzy reprezentantem Fundacji
Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka", ul. W. Pola 66 a, 33-300 Nowy Sącz, a
przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r."
Zakres wnioskowanych informacji jak również liczba dokumentów do udostępnienia są bardzo
obszerne i wymagają czasochłonnego wyselekcjonowania z rocznej dokumentacji prowadzonej
przez Fundację WSPINKA a następnie przekształcenia do postaci cyfrowej poprzez ich
skanowanie. Równocześnie zarząd Fundacji prowadzony jest jednoosobowo na zasadzie
wolontarystycznej a Fundacja WSPINKA nie zatrudnia etatowych pracowników do obsługi biura
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oraz prowadzenia księgowości. Tym samym udostępnienie wnioskowanych informacji nie jest
możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku i z tego powodu został wyznaczony nowy
termin udostępnienia informacji publicznej.
Przy okazji zwracam uwagę, że w podobnej sytuacji (zakres przedmiotowy oraz ilość
wnioskowanych informacji publicznych) były Prezes Polskiego Związku Alpinizmu Janusz
Onyszkiewicz wydał decyzję odmawiającą udostępnienia informacji publicznych pomimo, iż PZA
dysponowało nieporównywalnie większymi możliwościami ﬁnansowymi ze środków publicznych
oraz organizacyjnymi (zatrudnione 2 osoby do obsługi biura oraz prowadzenia księgowości).
Złożony przez Pana niniejszy wniosek o udostępnienie informacji publicznej stoi w sprzeczności
ze stanowiskiem Pana byłego przełożonego a także z Pana stanowiskiem zaprezentowanym m.
in. w trakcie rozprawy przed WSA w Warszawie w sprawie sygn. akt II SAWa 1498/16.

Z poważaniem,
Mateusz Paradowski

Strona Fundacji WSPINKA
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