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WNIOSEK

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 informacji na temat finansowych środków publicznych jakie zostały przekazane przez 
MSiT Polskiemu Związkowi Alpinizmu (nr KRS: 0000097455) w okresie od 01.01.2008r. do dnia 14.05.2015r. 
Informację proszę udostępnić w formie tabelarycznego zestawienia obejmującego następujące dane 
umieszczone kolumnami z odpowiadającymi sobie danymi i w odpowiednich wierszach:
a) wysokość przekazanej na rzecz PZA kwoty,
b) datę przekazania tych środków
c) wskazanie umowy na podstawie której przekazane zostały środki z podaniem rodzaju umowy i jej numeru 
oraz daty podpisania (w razie braku umowy proszę o wskazanie szczegółowej podstawy prawnej, na podstawie 
której zostały przekazane środki).
2. Proszę o udostępnienie kopii umów wraz ze wszystkimi załącznikami, które zostaną wymienione w kolumnie 
c) zestawienia o którego udostępnienie wnioskuję w pkt. 1
3. Proszę o udostępnienie kopii sprawozdań wraz ze wszystkimi załącznikami, złożonych przez PZA w celu 
roliczenia otrzymanych publicznych środków finansowych, które zostaną wykazane w kolumnie a) zestawienia o 
którego udostępnienie wnioskuję w pkt. 1

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).
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