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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, związanych z
opublikowanym dokumentem pt. "Sprawozdanie z działalności  Polskiego  Związku Alpinizmu w okresie od kwiecień
2014r. kwiecień 2015r." :

 
1. Proszę o udostępnienie kopii opinii biegłego rewidenta z badania bilansu Związku za rok 2014, wskazanej w ww.
dokumencie (str. 2, dział: "Porządek Obrad XVIII Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZAC
Podlesice 23 maja 2015r.", pkt. 8),
2. Proszę o  udostępnienie informacji  na temat całości wysokości kosztów pośrednich związanych z realizacją
zadań zleconych lub powierzonych przez MSiT w 2014 roku.
3. Proszę o udostępnienie informacji na temat ilości wszystkich członków (osób fizycznych) należących do PZA,
za pośrednictwem zrzeszonych podmiotów, na dzień 31.12.2014r. oraz na temat wysokości składki członkowskiej
każdego z tych członków.
4. Czy oprócz wpłat z tytułu opłacenia składek członkowskich za pośrednictwem zrzeszonych w PZA podmiotów
od  wszystkich członków (osób  fizycznych),  Polski  Związek Alpinizmu otrzymywał  inne  wpłaty,  które  zostały
wykazane w całości przychodów z działalności statutowej w wysokości 193.653,50 zł w części A.I (Składki brutto
określone statutem) Rachunku wyników za rok 2014. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca proszę o  udostępnienie
zestawienia tych wpłat wraz z podaniem źródła ich pochodzenia.
5.  Proszę  o  udostępnienie  informacji  w formie  tabelarycznego  zestawienia  na  temat  źródeł  i  ich wysokości
przychodów z działalności  statutowej w wysokości  1.952.615,45 zł wykazanych w części  A.II  (Inne przychody
określone statutem) Rachunku wyników za rok 2014.

 
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
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