
SB/3/11/15/PZA 
 

Nowy Sącz, dnia 27 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 11 
maja 2015r. 

2. zasądzenia kosztów postępowania według norm przepisanych. 
 

 
Uzasadnienie 

 
Wnioskiem z dnia 11 maja 2015r. Fundacja WSPINKA wniosła o udostępnienie 

informacji publicznej w zakresie: 
 

 - 1 - 



 - 2 - 

podania 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). 
 
Dowód: kopia wniosku z dnia 11 maja 2015r. 
 

Do dnia wniesienia skargi nie został wykonany wniosek o udostępnienie informacji 
publicznej, natomiast w dniu 25 maja 2015r. strona przeciwna przesłała za 
pośrednictwem poczty e-mail pismo, które nie zawierało informacji publicznych o których 
udostępnienie skarżący wnioskował. 

 
Dowód: kopia pisma z dnia 25 maja 2015r. 
  

W powołanym wyżej piśmie strona przeciwna przyznaje, iż jest podmiotem 
zobowiązanym w myśl ustawy d. i. p. z racji wykonywania zadań publicznych 
finansowanych ze środków publicznych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dodatkowo 
PZA prowadzi działania finansowane ze środków publicznych uzyskiwanych przez nią w 
ramach odpisu 1% za pośrednictwem Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. 
Jerzego Kukuczki, posiadającej status OPP. 

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej „Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, przez zastosowanie 
systemu, o którym mowa w ust. 4a, albo innego systemu teleinformatycznego, tworzą 
własne strony Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępniają informacje 
podlegające udostępnieniu w tej drodze”. Oznacza to, że strona przeciwna miała 
obowiązek od momentu wejścia w życie powołanej ustawy do stworzenia własnego 
Biuletynu Informacji Publicznej dostępnego powszechnie za pośrednictwem sieci Internet. 

Warto zauważyć także, że o obowiązku utworzenia BIP oraz udostępniania 
informacji publicznych informował w dniu 28 grudnia 2008 roku resort sportu za 
pośrednictwem swojej witryny pod adresem: http://www.msport.gov.pl/zwiazki-sportowe-
i-organizacje-pozarzadowe/479-Obowiazek-udzielania-informacji-publicznych. W treści tej 
informacji znajdujemy m. in.: „Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z 
późn. zm.) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które 
wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby 
prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu 
gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o 
ochronie konkurencji i konsumentów są obowiązane do udostępniania informacji 
publicznej.” oraz dalej: „Ww. podmioty tworzą własne strony Biuletynu Informacji 
Publicznej, na których udostępniają informacje podlegające udostępnieniu.” Pełną treść 
wskazanej informacji resortu sportu dołączam do niniejszej skargi. 

 
Wobec przedstawionych okoliczności skarga jest konieczna i uzasadniona. 

 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 

 załączniki wymienione w skardze, 
 odpis skargi wraz załącznikami, 
 statut Fundacji WSPINKA wraz z odpisem KRS. 


