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Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki
00‐087 Warszawa ul. Corazziego 5/24

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.)  wnoszę  o  udzielenie  mi  następujących informacji
publicznych, związanych z zawartymi w dniach 1 września 2008r. i 14 stycznia 2009r. umowami o dzieło
z p. Włodzimierzem Porębskim:

 
1.  Proszę  o  udostępnienie kopii  dokumentów potwierdzających wykonanie przez  p.  Włodzimierza
Porębskiego zamówionych dzieł (obejmujących wszystkie części dzieł, w szczególności dotyczących
instalacji stałych punktów asekuracyjnych na drogach skalnych zgodnie z wykonanymi dokumentacjami)
zgodnie z ww. umowami, tj. protokołów zdawczo-odbiorczych, dokumentacji powykonawczej itp.
2.  Proszę  o  udostępnienie  kopii  dokumentacji  dotyczącej wytyczenia  oraz  zainstalowania  stałych
punktów asekuracyjnych na drogach skalnych w Dolinie Kobylańskiej w gminie Zabierzów wykonanej
zgodnie z umową o dzieło z dnia 1 września 2008r.
3.  Proszę  o  udostępnienie  kopii  dokumentacji  dotyczącej wytyczenia  oraz  zainstalowania  stałych
punktów asekuracyjnych na drogach skalnych na Okienniku Wielkim w Skarżycach w gminie Kroczyce
wykonanej zgodnie z umową o dzieło z dnia 14 stycznia 2009r.
4. Proszę o udostępnienie kopii uzgodnień działań z władzami gminy Kroczyce i władzami Zabierzowa
oraz innych czynności związanych z realizacją ww. umów o dzieło.
5. Proszę o udostępnienie kopii wystawionych rachunków do ww. umów o dzieło a w przypadku ich nie
wystawiania przez przyjmującego zamówienie proszę o udostępnienie kopii potwierdzeń dokonanych
wszystkich płatności wynikających z ww. umów o dzieło.

 
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 w nawiązaniu do wiadomości e-mail otrzymanej z adresu fkukuczki@gmail.com o treści:
"Witam, Uprzejmie informuję że Fundacja nie posiada informacji,  o które Państwo występują. Proponujemy
zwrócić się do właściwych jednostek ZUS i Urzędu Skarbowego." zwracam uwagę na następujące
okoliczności:

w orzecznictwie sądów powszechnych ugruntował się pogląd wyrażony m. in. w
uzasadnieniu do wyroku z dnia 27 września 2012 r. WSA w Gorzowie Wielkopolskim (sygn.
akt II SA/Go 500/12), iż „udostępnienie informacji obejmujące także informację o
nieposiadaniu żądanych dokumentów nie może ograniczać się wyłącznie do stwierdzenia jej
nieposiadania. Konieczne jest wyjaśnienie przyczyn takiego stanu rzeczy. Dlatego informacja
odmowna powinna wyjaśniać nie tylko to, że organ nie posiada żądanych danych, ale
również tego przyczyny, ewentualnie inne informacje, które mogą mieć wpływ na sytuację
faktyczną i prawną wnioskodawcy.” W związku z tym w razie podtrzymania stanowiska
Fundacji WAP im. J. Kukuczki o nieposiadaniu informacji publicznych objętych ponownym
wnioskiem, proszę o uzasadnienie przyczyn tego stanu rzeczy,

PONOWNY WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUB... 1 z 2



nie ulega wątpliwości, iż Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki
jest podmiotem zobowiązanym w rozumieniu art. 4 ust. 1 u. d. i. p. z uwagi na fakt
dysponowania środkami publicznym pochodzącym z odpisu 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych i z tych środków finansowane było wynagrodzenie wypłacane panu
Włodzimierzowi Porębskiemu zgodnie z umowami o dzieło powołanymi wyżej,
w celu rzetelnego dysponowania majątkiem publicznym (tj. środkami pochodzącymi z
odpisu 1%) niezbędne jest wiarygodne dokumentowanie ponoszonych wydatków. W
przypadku wydatków ponoszonych na podstawie umowy o dzieło niezbędne jest
udokumentowanie wykonania tej umowy przez jedną ze stron a tym samym
potwierdzenie wykonania dzieła,
treść wniosku o udostępnienie informacji publicznej przesłanego Państwu w dniu 11
grudnia 2015r. została obecnie zmieniona poprzez odstąpienie od wnioskowania o
informacje dotyczących płatności na rzecz Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. W tej sprawie zostaną skierowane stosowne zapytania do tych instytucji, zgodnie z
Państwa sugestią (propozycją) zawartą w wyżej cytowanej treści wiadomości e-mail.

‐‐

Z uszanowaniem,
Mateusz Paradowski

Redaktor naczelny portalu wspinka.org
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