
Temat:  Re: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Data:  2015‐05‐25 14:58
Nadawca: Biuro Zarządu PZA <biuro@pza.org.pl>
Adresat:  "Obywatelska WSPINKA" <obywatelska@wspinka.org>
Kopia:  "Wierzbowski Marek" <marek@mwlegal.pl>

Polski Związek Alpinizmu (PZA) jest Polskim Związkiem Sportowym w rozumieniu ustawy o sporcie. PZA wykonuje zadania
publiczne, o których mowa w art. 4 ust o działalności pożytku publicznego i woluntariacie na podstawie umów zawartych z
właściwymi organami a w szczególności z Ministrem właściwym do spraw sportu.
Informacje na temat tych umów zawarte są na stronach BIP prowadzonych rzez organy udzielające dotacji PZA w związku z
czym są ogólnie dostępne a jako takie nie podlegają odrębnemu udostępnianiu w trybie i na zasadach wskazanych w wniosku
o udostępnienie informacji publicznej.
Poza zadaniami wykonywanymi na podstawie umów zawartych na podstawie wyżej wymienionej ustawy PZA nie wykonuje
zadań, do którego ma zastosowanie art. 4 tej ustawy.
Niezależenie od powyższego uprzejmie informujemy, że informacje o funkcjonowaniu PZA dostępne są na stronach
internetowych Związku w zakładce „Związek”.
Marek Wierzbowski
Sekretarz Generalny
Polski Związek Alpinizmu
tel./fax 22 875 85 05
www.pza.org.pl
 
From: Obywatelska WSPINKA
Sent: Monday, May 11, 2015 1:26 PM
To: biuro@pza.org.pl
Subject: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
 
Polski Związek Alpinizmu
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 podanie adresu strony WWW wskazującego lokalizację Biuletynu Informacji Publicznej Polskiego Związku
Alpinizmu w Internecie, którego obowiązek prowadzenia wynika na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198).

 
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

Strona Fundacji WSPINKA

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