
Temat:  Fw: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Data:  2016‐03‐04 14:30
Nadawca:  Biuro Zarządu PZA <biuro@pza.org.pl>
Adresat:  "Obywatelska WSPINKA" <obywatelska@wspinka.org>
A achments:  Re_ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.eml (514 KB),

 Drobot_fra_1_11_14_kurs_ekiperów.PDF (54,7 KB),
 Drobot_fra_2_11_14_staz_ekiperów.PDF (52,2 KB),
 Drobot_P_sprawozd_kurs_ekip_2014.PDF (140 KB),
 Drobot_P_sprawozd_staż_ekip_2014.PDF (108 KB)

 
Szanowny Panie,
 
Informujemy iż posiadane przez PZA dokumenty zawarte w Pana wniosku otrzymał Pan drogą mailową w lipcu 2015
r.
Z uwagi na tak dużą ilość wnioskowanej dokumentacji nasza odpowiedź mogła zostać przez Pana przeoczona.
W załączeniu skany dokumentów.
Ponadto informuję, iż pozostałych dokumentów  wymienionych poniżej nie posiadamy.
 
Z poważaniem,
Marek Wierzbowski
Sekretarz Generalny
tel./fax 22 875 85 05
www.pza.org.pl
 
 
From: Obywatelska WSPINKA
Sent: Sunday, January 17, 2016 8:13 PM
To: biuro@pza.org.pl
Subject: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Polski Związek Alpinizmu
00‐087 Warszawa ul. Corazziego 5/24

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
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie mi następujących informacji publicznych, dotyczących kursu
ekiperskiego  (w  dniach  18-19.10.2014r.)  oraz  stażu  ekiperskiego  (w  dniach  25-26.10.2014r.),  które  zostały
zorganizowane i przeprowadzone przez PZA:

1. Proszę o udostępnienie kopii umów zawartych z osobami działającymi jako kadra instruktorska (Piotr Drobot,
Jacek Trzemżalski, Darek Piętak i ewentualnie inni), które prowadziły ww. kurs oraz staże ekiperskie.
2. Proszę o udostępnienie kopi dokumentów (np. rachunków lub faktur) wystawionych zgodnie z ww. umowami, na
podstawie których zostało wypłacone wynagrodzenie osobom stanowiącym kadrę instruktorską. Proszę o pełną
kopię tych dokumentów wraz ze stosownymi dekretacjami księgowymi.
3. Proszę o udostępnienie kopii wszystkich sprawozdań złożonych w biurze PZA, dotyczących przeprowadzonych
kursów i staży ekiperskich w miesiącu październiku 2014r.
4.  Proszę  o  udostępnienie  kopi  pisma  jakie  przesłał  Polski  Związek  Alpinizmu uczestnikom  kursu  i  stażu
ekiperskiego,  dotyczącego  przeprowadzonego  przez  Zarząd  PZA  postępowania  wyjaśniającego  okoliczności
przeprowadzenia kursu ekiperskiego PZA i staży ekiperskich jesienią 2014r. oraz związanego z faktem iż działania
(prace)  uczestników  były  częścią  projektu  unijnego  projektu  Life+  "Ochrona  cennych  przyrodniczo  siedlisk
nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego  Orlich Gniazd”, wykonywanego przez firmę
Sport2b. W piśmie tym Zarząd PZA wyraził ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji oraz przeprosił uczestników
za to, że nie udało się zareagować wcześniej.

Wnioskowane informacje proszę przesłać  w formie elektronicznej na adres e-mail: obywatelska@wspinka.org lub
wskazać dokładną lokalizację w sieci Internet gdzie znajdują się te informacje (adres strony www).
W razie  odmowy udzielenia  informacji  proszę  o  wydanie decyzji  w trybie  KPA (Wyrok NSA  z  2009-12-16 OSK
1002/09).
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Z uszanowaniem,
Mateusz Paradowski

Redaktor naczelny portalu wspinka.org

Obywatelska WSPINKA
PROGRAM NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

E-mail: obywatelska@wspinka.org

Strona Fundacji WSPINKA

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka"
Adres: ul. W. Pola 66a, 33-300 Nowy Sącz
Strona WWW: http://wspinka.org

KRS: 331588 | NIP: 7343380796 | REGON: 120951484
Nr konta: 36 2130 0004 2001 0490 3092 0001

Temat: Re: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Nadawca: Biuro Zarządu PZA <biuro@pza.org.pl>
Data: 2015‐07‐24 14:54
Adresat: "Obywatelska WSPINKA" <obywatelska@wspinka.org>

Szanowny Panie,

W związku z zapytaniem o aktywa trwałe które nie wydają się być objęte dostępem do informacji publicznej informuje iż
dokumenty zakupu niszczone są w terminie ustawowym.

Niezależnie z uwagi na transparentność informuje iż Program E‐learning do części ogólnej kursu instruktorskiego zakupiony
został 13‐12‐2007. Posiadane auta to Kuraś data zakupu 15.09.2008, Nissan Patrol data zakupu 14.12.2009, UAZ data zakupu
04.09.1989. Posiadana ściana wspinaczkowa do wspinania na czas producent GATO data zakupu 29.12.2008, jest kompletną
certyfikowaną ścianą „Speed Wall” wraz z pomiarem czasu i materacami.

W kwes i udostępnienia sprawozdania informuje iż nie posiadamy informacji o które zwraca się Pan w zapytaniu. Informuje
także iż lista uczestników kursu zawiera dane osobowe na przekazanie których nie mamy zgody od uczestników i kadry.
Załączamy sprawozdanie z merytorycznej części kursu i stażu.

Nie posiadamy faktur ani rachunków na zakup materiałów ponieważ nie dokonywaliśmy zakupów na ten cel. Posiadamy 2
faktury dotyczące organizacji kursu i stażu. Faktury załączamy.

Nie posiadamy umów cywilno prawnych z osobami wymienionymi w Pana zapytaniu.

Nie jesteśmy w posiadaniu dokumentów wymienionych w punkcie 6 Pana zapytania.

 

Z poważaniem

Marek Wierzbowski

Sekretarz Generalny

Polskiego Związku Alpinizmu

+48 22 875 85 05

www.pza.org.pl

 
From: Obywatelska WSPINKA
Sent: Monday, May 25, 2015 9:30 AM
To: biuro@pza.org.pl
Subject: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
 
Polski Związek Alpinizmu
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00‐087 Warszawa ul. Corazziego 5/24

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
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie mi następujących informacji publicznych, związanych z
opublikowanym dokumentem pt. "Sprawozdanie z działalności  Polskiego  Związku Alpinizmu w okresie od kwiecień
2014r. kwiecień 2015r." :

1. Proszę o udostępnienie szczegółowych informacji na temat następujących aktywów trwałych, wymienionych w
ww. dokumencie (str. 9):
    a)  Programy komputerowe -  proszę  o  podanie nazw i  wskazanie ilości  programów komputerowych oraz
podanie dat ich zakupienia,
    b) Środki transportu (samochód) - proszę o podanie marki i modelu pojazdu oraz podanie daty jego zakupienia,
    c)  Ściana  wspinaczkowa  z  wyposażeniem  -  proszę  o  podanie  nazwy  producenta  a  także  parametrów
technicznych ściany  wspinaczkowej oraz  podanie daty  jego  zakupienia.  Proszę  o  podanie  listy  wyposażenia
ściany wspinaczkowej.
2. Proszę o udostępnienie kopii dokumentów księgowych potwierdzających dokonanie zakupu wymienionych w pkt
1 aktywów trwałych (faktury, rachunki, protokoły zdawczo-odbiorcze itp.). Proszę o  udostępnienie kopi obydwu
stron tych dokumentów w celu udostępnienia opisu dokumentu księgowego wraz z dekretacją.
3.  Proszę  o  udostępnienie  kopii  całości  sprawozdania  z  przeprowadzonego  kursu ekiperskiego  (w  dniach
18-19.10.2014r.) oraz stażu ekiperskiego (w dniach 25-26.10.2014r.), wymienionych w ww. dokumencie (str. 31 i
32). Jeżeli sprawozdanie nie zawiera szczegółowych informacji na temat prac przeprowadzonych przez biorących
udział  w kursie  oraz  stażu osób,  proszę  o  udostępnienie informacji  na  temat  prac  przeprowadzonych przez
biorących udział w kursie oraz stażu osób w formie tabelarycznej, zawierającej co najmniej następujące informacje:
imię i nazwisko uczestnika kursu lub stażu, podanie lokalizacji punktów asekuracyjnych, które zostały zamontowane
(osadzone) przez niego (nazwa skały, nazwa drogi wspinaczkowej, numer punktu asekuracyjnego licząc od dołu).
4. Proszę o udostępnienie kopii rachunków i faktur dotyczących zakupienia materiałów (zakotwienia skalne, kleje,
narzędzia  itp.)  i  usług  niezbędnych do  przeprowadzenia  kursu i  stażu,  o  którym mowa w pkt.  3.  Proszę  o
udostępnienie kopi obydwu stron tych dokumentów w celu udostępnienia opisu dokumentu księgowego wraz z
dekretacją.
5.  Proszę  o  udostępnienie kopii  umów cywilno-prawnych (zlecenia,  o  dzieło,  wolontariackich itp.)  z  osobami
stanowiącymi kadrę kursu i stażu, o którym mowa w pkt. 3 tj. Piotrem Drobotem (kierownik), Dariuszem Piętakiem i
Jackiem Trzemżalskim.
6. Proszę o  udostępnienie kopii dokumentów zawierających zgodę na przeprowadzenia kursu i stażu, o którym
mowa w pkt. 3 od podmiotów i osób władającymi terenami na których prowadzone były działania szkoleniowe. W
szczególności proszę o udostępnienie stosownych dokumentów otrzymanych od Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego.

 
Wnioskowane informacje proszę przesłać  w formie elektronicznej na adres e-mail: obywatelska@wspinka.org lub
wskazać dokładną lokalizację w sieci Internet gdzie znajdują się te informacje (adres strony www).

 
W razie odmowy udzielenia  informacji  proszę  o  wydanie decyzji  w trybie  KPA (Wyrok NSA  z  2009-12-16 OSK
1002/09).
‐‐

Z uszanowaniem,
Mateusz Paradowski

Redaktor naczelny portalu wspinka.org

Obywatelska WSPINKA
PROGRAM NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

E-mail: obywatelska@wspinka.org

Strona Fundacji WSPINKA

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka"
Adres: ul. W. Pola 66a, 33-300 Nowy Sącz
Strona WWW: http://wspinka.org

KRS: 331588 | NIP: 7343380796 | REGON: 120951484
Nr konta: 36 2130 0004 2001 0490 3092 0001
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