
SB/11/07/16/PZA 
 

Nowy Sącz, dnia 29 lipca 2016 r. 
 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 
ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa 

 
za pośrednictwem 

 
Polskiego Związku Alpinizmu 

 
Skarżąca: 
Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” 
ul. W. Pola 66a, 33-300 Nowy Sącz 
 
Strona przeciwna: 
Polski Związek Alpinizmu 
ul. Corazziego 5/24, 00-087 Warszawa 

 
 

 
SKARGA 

na bezczynność Polskiego Związku Alpinizmu 
 
 

Reprezentując Fundację Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” na 
podstawie art. 3  § 2 pkt. 8 w zw. z pkt. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 
ze zm.) wnoszę skargę na bezczynność Polskiego Związku Alpinizmu w 
przedmiocie nieudostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem w 
określonym terminie i zakresie, poprzez naruszenie przepisów: 
 
- art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 1 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 13 
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198 ze zm.).  

 
Jednocześnie wnoszę o: 

1. zobowiązanie strony przeciwnej do dokonania czynności w zakresie 
udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem z dnia 19 
czerwca 2015 r.  

2. stwierdzenie na podstawie Art. 149 § 1a. ustawy Prawo o 
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 
153, poz. 1270 ze zm.), iż bezczynność miała miejsce z rażącym 
naruszeniem prawa. 

3. wymierzeniu na podstawie Art. 149 § 2. p.p.s.a. stronie przeciwnej 
grzywny w wysokości maksymalnej określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a. 
lub przyznanie od strony przeciwnej na rzecz skarżącego sumę 
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pieniężną do wysokości 1.000,- zł. 
4. zasądzenia kosztów postępowania według norm przepisanych. 

 
 

Uzasadnienie 
 
Wnioskiem z dnia 19 czerwca 2015 r. Fundacja WSPINKA wniosła o udostępnienie 

informacji publicznej w zakresie: 
 

udostępnienia kopii wszystkich pełnomocnictw do reprezentacji Polskiego Związku Alpinizmu 
wystawionych przez Zarząd PZA lub osoby działające z ramienia PZA, Panu Włodzimierzowi 
Porębskiemu w okresie od 01.01.2008 do dnia 19.06.2015r. 
 
 
Dowód: kopia wniosku z dnia 19 czerwca 2015 r.  
 

Do dnia wniesienia skargi nie został wykonany wniosek o udostępnienie 
informacji publicznej, natomiast w dniu 6 lipca 2015 r. strona przeciwna 
reprezentowana przez Marka Wierzbowskiego (Sekretarza Zarządu PZA) przesłała za 
pośrednictwem poczty e-mail wiadomość, która nie zawierała informacji publicznych o 
których udostępnienie wnioskowała skarżąca.  
 

Wobec przedstawionych okoliczności skarga jest konieczna i uzasadniona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 

 załącznik wymieniony w skardze, 
 odpis skargi wraz załącznikami, 
 statut Fundacji WSPINKA wraz z wydrukiem z KRS. 

 


