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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 umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło itp.) zawartych w latach 2008 i
2009 z P. Włodzimierzem Porębskim, pełniącym funkcję Dyrektora Operacyjnego IŚW Nasze Skały.
Dane osobowe zawarte w dokumentach o  których udostępnienie wnioskuję,  należy zanonimizować
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 
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).

Równocześnie pragnę wskazać, iż  zgodnie z Art. 23. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o  dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.): "Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi,
nie  udostępnia informacji  publicznej,  podlega grzywnie,  karze ograniczenia wolności  albo  pozbawienia
wolności do roku."
‐‐

Z uszanowaniem,
Mateusz Paradowski

Redaktor naczelny portalu wspinka.org

Obywatelska WSPINKA
PROGRAM NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

E-mail: obywatelska@wspinka.org

‐‐‐ Treść przekazanej wiadomości ‐‐‐
Temat:WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Data:Thu, 10 Sep 2015 11:40:01 +0200

Nadawca:Obywatelska WSPINKA <obywatelska@wspinka.org>
Firma/Organizacja:Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka"

Adresat:biuro@fundacjakukuczki.pl
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Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki
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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:

 
1. Proszę o udostępnienie umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło itp.) zawartych w latach 2008 i
2009 z P. Włodzimierzem Porębskim, pełniącym funkcję Dyrektora Operacyjnego IŚW Nasze Skały.
Dane osobowe zawarte w dokumentach o  których udostępnienie wnioskuję,  należy zanonimizować
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 
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

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