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Ponowny 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.) ponownie wnoszę o udzielenie mi następujących informacji
publicznych:

 
1.  Proszę  o  udostępnienie kopii  sprawozdań wraz ze wszystkimi  załącznikami,  złożonych przez Polski
Związek Alpinizmu (nr KRS: 0000097455) w celu rozliczenia otrzymanych publicznych środków finansowych
od MSiT w okresie od 01.01.2008r. do dnia 14.05.2015r., w ramach realizacji zleconych zadań publicznych.
2. Proszę o udostępnienie pełnych kopii umów wraz ze wszystkimi załącznikami, które zostały zawarte z
Polskim  Związkiem  Alpinizmu w okresie  od  01.01.2008r.  do  dnia  14.05.2015r.  Udzielona  dotychczas
informacja publiczna jest niepełna.

 
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
problemów technicznych po stronie MSiT możliwe jest także przesłanie wnioskowanych informacji publicznych w
formie elektronicznej lub tradycyjnej na adres: Fundacja WSPINKA, ul. W. Pola 66a, 33-300 Nowy Sącz.
Udostępnienie informacji publicznej może także zostać zrealizowane poprzez zamieszczenie kopii ww.
dokumentów w zasobach BIP MSiT oraz wskazania ich dokładnej lokalizacji. W takiej sytuacji tut. Resort
uniknie obowiązku indywidualnego udostępniania informacji publicznej na wniosek.

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

UZASADNIENIE

W piśmie z dnia 14 lipca 2015r. odmówił Pan udostępnienia ww. sprawozdań Polskiego Związku Alpinizmu,
podnosząc iż dokumenty te nie stanowią informacji publicznej. Zwracam się ponownie o udostępnienie kopii tych
dokumentów, gdyż bez cienia wątpliwości stanowią one informację publiczną i podlegają udostępnieniu.
Potwierdza to szerokie orzecznictwo sądów różnej instancji. Dokumenty wytworzone przez PZA tj. podmiot
finansowany ze środków publicznych oraz dokumentujące wydatkowanie publicznych środków w żadnej mierze
nie może zostać uznany jako "dokument prywatny". Zwracam także uwagę na możliwe cele oraz zakres
działalności polskich związków sportowych regulowane w ustawie o sporcie, które jasno wskazują na publiczny
zakres działalności takich organizacji i z tego powodu monopolizowany ustawowo. Sam charakter podmiotu
jakim jest polski związek sportowy, wskazany w ustawodawstwie,  wyklucza możliwość zakwalifikowania
wytworzonych przez niego dokumentów i informacji jako "prywatnych" i nie będących informacją publiczną.
Zachęcam do zapoznania się z częścią, niezwykle obszernego i utrwalonego obecnie orzecznictwa, które stoi w
sprzeczności z Pana stanowiskiem:
‐ wyrok z dnia 29.05.2013r. WSA w Gdańsku (sygn. akt  II SA/Gd 183/13) - cyt: " Informację publiczną stanowi
treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organów władzy publicznej, związanych z organem
bądź w jakikolwiek sposób dotyczących organu, bez względu na to, co jest ich przedmiotem."
- wyrok z dnia 05.03.2013r. NSA W-wa (sygn. akt  I OSK 2888/12) - cyt: "Przy kwalifikacji danej informacji jako
informacji publicznej nie wystarczy kierować się jedynie tym, kto wytworzył daną informację i jaką ma formę, czy
postać. Istotne jest przede wszystkim to, co dana informacja zawiera, a więc, czy dotyczy sprawy publicznej."
- wyrok z dnia 31.10.2012r. WSA w Krakowie (sygn. akt  II SA/Kr 1192/12) - cyt: "Informacja publiczna odnosi się
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do sfery faktów, które to pojęcie należy rozumieć szeroko. Analiza art. 6 u.d.i.p. wykazuje, że wnioskiem w
świetle tej ustawy może być objęte pytanie o określone fakty lub o stan określonych zjawisk. Faktem jest każdą
czynność i każde zachowanie organu wykonującego zadania publiczne podjęte w zakresie wykonywania takiego
zadania."
- wyrok z dnia 25.10.2012r. WSA w Krakowie (sygn. akt II SA/Kr 1193/12) - cyt: "Informacją publiczną będą nie
tylko dokumenty bezpośrednio zredagowane i technicznie wytworzone przez taki podmiot, ale przymiot taki będą
posiadać także te, których podmiot zobowiązany używa do zrealizowania powierzonych prawem zadań. Bez
znaczenia jest również i to w jaki sposób znalazły się one w posiadaniu organu i jakiej sprawy dotyczą. Ważne
natomiast jest to, by dokumenty takie służyły realizowaniu zadań publicznych przez dany podmiot i odnosiły się
do niego bezpośrednio. Innymi słowy, dokumenty takie muszą wiązać się ze sferą faktów zaistniałych po stronie
podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej."
- wyrok z dnia 07.07.2009r. WSA w Olsztynie (sygn. akt II SAB/Ol 19/09) - cyt: "Organy uprawnione do
wykonywania zadań publicznych, z założenia nie podejmują innych czynności jak załatwianie spraw publicznych,
przy czym wykonywanie zadania publicznego nie może polegać na realizacji sprawy prywatnej i stąd pod
pojęciem informacji o sprawie publicznej należy rozumieć każdą czynność i każde działanie organu władzy
publicznej w sferze prawa administracyjnego, czy w sferze prawa cywilnego."

Zachęcam także Pana do przeanalizowania treści informacji opublikowanej na stronie www MSiT pod adresem:
http://www.msport.gov.pl/zwiazki-sportowe-i-organizacje-pozarzadowe/479-Obowiazek-udzielania-informacji-
publicznych. Treści tam zawarte stoją w sprzeczności z Pana odmową udzielenia informacji publicznej.

W piśmie z dnia 14 lipca 2015r. wskazał Pan także na możliwość zapoznania się z większością dokumentów
poprzez osobiste stawiennictwo w siedzibie MSiT Dep. SW, równocześnie nie udostępnił Pan tej części
dokumentów argumentując dużą ich objętością. Niestety z uwagi na charakter non profit działalności zarówno
Fundacji WSPINKA jak i redakcji wspinka.org, brak jest możliwości finansowych i technicznych do mojego
osobistego stawiennictwa się. Z tego powodu wskazuję na alternatywne możliwości udostępnienia przez MSiT
wnioskowanej informacji publicznej. Pragnę wskazać na brak podstaw prawnych w ograniczaniu technicznego
sposobu udostępnienia informacji publicznej w zależności od jej objętości (tj. ilości kartek papieru) w stosunku do
sposobu udostępnienia wskazanym we wniosku.

Z uszanowaniem,
Mateusz Paradowski

Redaktor naczelny portalu wspinka.org

Obywatelska WSPINKA
PROGRAM NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

E-mail: obywatelska@wspinka.org

W dniu 2015‐07‐14 o 16:01, Ludwicka Agnieszka pisze:

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji 
publicznej wraz z załącznikami.

Z poważaniem
Agnieszka Ludwicka
Biuro Ministra
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Tel. 22 24 43 112
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