
Temat:  Re: PONOWNY WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Data:  2015‐10‐25 10:46
Nadawca: Fundacja Kukuczki <biuro@fundacjakukuczki.pl>
Adresat:  Obywatelska WSPINKA <obywatelska@wspinka.org>
Kopia:  fundacjakukuczki@gmail.com,  ukuczki@gmail.com

witamy,
potwierdzamy otrzymanie maila. dopiero dziś zapoznaliśmy się z jego treścią. oczywiście w możliwie
szybkim terminie udzielimy odpowiedzi na zadane pytania.
pozdrawiam,
Patrycja Konopka
Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki
Przekaż swój 1% podatku za rok 2015 lub wpłać darowiznę korzystając z opcji wpłat on‐line PayU, PayPal na
stronie Fundacji
Wesprzyj nasze akcje: Polskie Himalaje, Polski Himalaizm Zimowy im.A.Hajzera, Fundusz im.Andrzeja
Zawady, Fundusz Pomocowy im.Krzysztofa Berbeki, , Nasze Skały, Tatry bez Młotka i baza tatrzańska, Pro
Memoria oraz inne.
Pomóż naszym podopiecznym : Pawłowi Kuliniczowi, Ewie Czuchry, Arturowi Pierzchniakowi.
 

Dnia 14 październik 2015 o 09:47 Obywatelska WSPINKA <obywatelska@wspinka.org> napisał(a):

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.) 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
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‐‐‐ 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

Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki
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:

 
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: h p://wspinka.org

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