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Sprecyzowanie skargi 
na bezczynność organu 

 
 
 

Reprezentując Fundację Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”, w 
odpowiedzi na pismo z dnia 5 października 2016 r. (doręczone w dniu 25 
października 2016 r.) wzywające do sprecyzowania skargi oraz zawierające 
informacje, niniejszym: 

1. precyzuję, że celem skargi na bezczynność Ministerstwa Sportu i Turystyki 
jest zobowiązanie organu do udostępnienia informacji publicznych zgodnie z 
wnioskiem z dnia 14 maja 2015 r., uzupełnionym  następnie wnioskiem z 
dnia 27 lipca 2015 r. Tym samym zakres przedmiotowej skargi obejmuje 
udostępnienie informacji publicznych wskazanych w pkt 2 i 3 wniosku z 
dnia 14 maja 2015 r. Jak wskazano w skardze na bezczynność z dnia 19 
sierpnia 2016 r. strona przeciwna jako organ zobowiązany nie dokonała 
prawidłowo czynności udostępnienia informacji publicznej z uwagi na nie 
udostępnienie części wnioskowanych informacji oraz udostępnienie 
informacji w sposób niepełny (częściowy) z uwagi na dokonanie 
anonimizacji danych. Szczegółowy zakres nieudostępnionych informacji 
został określony przez skarżącą w skardze na bezczynność poprzez 
wskazanie konkretnych dokumentów w punktach (sekcjach) od A do E.  
Równocześnie, odpowiadając na wezwanie sądu, pragnę sprecyzować, iż 
przedmiotem skargi z dnia 19 sierpnia 2016 r. jest (1) udostępnienia 
pełnych (nie poddanych anonimizacji) kopii sprawozdań (w tym 
sprawozdań merytorycznych) wraz ze wszystkimi załącznikami, 
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złożonych przez Polski Związek Alpinizmu (nr KRS: 0000097455) w celu 
rozliczenia otrzymanych publicznych środków finansowych od MSiT w 
okresie od 01.01.2008 r. do dnia 14.05.2015 r., w ramach realizacji 
zleconych zadań publicznych, (2) udostępnienie pełnych (nie poddanych 
anonimizacji) kopii umów wraz ze wszystkimi załącznikami 
(stanowiącymi integralną część tych umów, w tym wniosków na 
powierzenie realizacji zadania publicznego z udziałem środków 
finansowych z budżetu państwa, przedłożonych przez PZA w celu uzyskania 
dotacji), które zostały zawarte z Polskim Związkiem Alpinizmu w okresie od 
01.01.2008 r. do dnia 14.05.2015 r.  
Zakres przedmiotowej skargi dotyczy wskazanych wyżej konkretnych 
dokumentów (i szczegółowo opisanych w skardze na bezczynność w 
sekcjach A, B, C, D i E) związanych z realizacją przez PZA zadań 
publicznych zleconych przez stronę przeciwną (MSiT) na podstawie poniżej 
wskazanych umów: 

 
Data zawarcia 

umowy 
nr umowy dotacyjnej na realizację przez PZA 
zadania publicznego Kwota dotacji 

18.01.2008 20/3/DSKM/B 1 315 000,00 zł 
02.02.2009 33/3/DSKM/B 1 075 500,00 zł 
30.10.2009 2232/3/DSKM/B 30 000,00 zł 
17.02.2010 0056/0003/DSKM/B 892 686,00 zł 
05.05.2010 0911/0003/DSKM/B 350 000,00 zł 
16.02.2011 2011/0037/0066/Udot/3/DSW 1 404 000,00 zł 
21.03.2012 2012/0102/0066/Udot/3/DSW 1 598 000,00 zł 
19.03.2013 2013/0073/0066/Udot/3/DSW 1 277 600,00 zł 
19.03.2014 2014/0071/0066/Udot/3/DSW 1 296 000,00 zł 
25.03.2015 2015/0131/0066/Udot/3/DSW 1 287 000,00 zł 
17.04.2008 382/003/3/FRKF-SWD/DSP/2008/MD 20 000,00 zł 
17.04.2008 383/003/5/FRKF-SWD/DSP/2008/MD 8 000,00 zł 
24.03.2009 313/003/5/FRKF-SWD/DSP/2009/MD 8 000,00 zł 
24.03.2009 314/003/2/FRKF-SWD/DSP/2009/MD 9 600,00 zł 
24.03.2009 312/003/3/FRKF-SWD/DSP/2009/MD 18 000,00 zł 
07.04.2010 457/003/3/FRKF-SWD/DSP/2010/MD 25 000,00 zł 
19.04.2010 707/003/5/FRKF-SWD/DSP/2010/MD 10 000,00 zł 
19.04.2010 708/003/2/FRKF-SWD/DSP/2010/MD 9 600,00 zł 
04.04.2011 2011/0091/0003/Sub.B/DRP-SWD/6/MD 8 000,00 zł 
06.07.2011 2011/0313/0003/Sub.B/DRP-SWD/6/MD 10 000,00 zł 
06.07.2011 2011/0314/0003/Sub.B/DRP-SWD/8/MD 10 000,00 zł 
06.07.2011 2011/0315/0003/Sub.B/DRP-SWD/5/MD 8 000,00 zł 
11.04.2012 2012/0121/0003/Sub.B/DRP-SWD/3/MD 10 000,00 zł 
26.06.2012 2012/0288/0003/Sub.B/DRP-SWD/5/MD 10 000,00 zł 
26.06.2012 2012/0291/0003/Sub.B/DRP-SWD/3/MD 12 000,00 zł 
26.04.2013 2013/0214/0003/Sub.B/DS-SWD/5/MD 15 000,00 zł 
11.04.2014 2014/0069/0003/Sub.B/DS/6/MD 24 000,00 zł 
30.09.2014 2014/0211/0003/Sub.B/DS/8/MD 40 000,00 zł 
28.11.2014 2014/0232/0003/Sub.B/DS/8/MD 29 700,00 zł 
01.04.2015 2015/0065/0003/Sub.B/DS-SWD/3/MD 24 000,00 zł 
14.05.2015 2015/0136/0003/Sub.B/DS-SWD/10/MD 40 000,00 zł 
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2. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o 
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 
ze zm.) wycofuję skargę na bezczynność Ministerstwa Sportu i 
Turystyki z dnia 19 sierpnia 2016 r. w części dotyczącej 
nieudostępnienia informacji publicznych wskazanych w pkt 1 
przedmiotowego wniosku z dnia 14 maja 2015 r. (tj. informacji na 
temat finansowych środków publicznych jakie zostały przekazane przez MSiT 
Polskiemu Związkowi Alpinizmu (nr KRS: 0000097455) w okresie od 01.01.2008r. 
do dnia 14.05.2015r. Informację proszę udostępnić w formie tabelarycznego 
zestawienia obejmującego następujące dane umieszczone kolumnami z 
odpowiadającymi sobie danymi i w odpowiednich wierszach: (a) wysokość 
przekazanej na rzecz PZA kwoty, (b) datę przekazania tych środków, (c) 
wskazanie umowy na podstawie której przekazane zostały środki z podaniem 
rodzaju umowy i jej numeru oraz daty podpisania (w razie braku umowy proszę o 
wskazanie szczegółowej podstawy prawnej, na podstawie której zostały 
przekazane środki).) ze względu na prawidłowe wykonanie przedmiotowego 
wniosku we wskazanym zakresie poprzez udostępnienie przez organ 
zobowiązany informacji publicznych. 

 
3. podtrzymuję skargę na bezczynność Ministerstwa Sportu i Turystyki z 

dnia 19 sierpnia 2016 r. w części dotyczącej nieudostępnienia 
informacji publicznych wskazanych w pkt 2 i 3 przedmiotowego 
wniosku z dnia 14 maja 2015 r. i uzupełnionego  następnie wnioskiem z 
dnia 27 lipca 2015 r. 

 
 
 
 
 
 
 

 


