
SB/2/11/15/PZA 
 

Nowy Sącz, dnia 24 listopada 2015r. 
 
 

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

 
za pośrednictwem 

 
Polskiego Związku Alpinizmu 

 
Skarżący: 
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 23 
lutego 2015r. 

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 23 lutego 2015r. Fundacja WSPINKA wniosła o udostępnienie 

informacji publicznej w zakresie: 
 

udostępnienia kopii "oficjalnych pism z PZA" o których pisze (w publicznej wypowiedzi w dniu 
11.02.2015r., zamieszczonej na stronie serwisu wspinanie.pl, pod adresem: 
http://wspinanie.pl/forum/read.php?7,617327,617338#msg-617338) Pan Miłosz Jodłowski - wiceprezes 
PZA, skierowanych przez PZA do różnych instytucji (np. urzędy gmin, Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Małopolskiego, RDOŚ), dotyczących działań PZA związanych ze skałami Fiala oraz 
Wzgórze 502, położonych w Jerzmanowicach. 
 
Dowód: kopia wniosku z dnia 23 lutego 2015r. 
 

Do dnia wniesienia skargi nie został wykonany wniosek o udostępnienie informacji 
publicznej. 
 

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

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

 


