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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,
dotyczących kursu ekiperskiego (w dniach 18-19.10.2014r.) oraz stażu ekiperskiego (w dniach 25-26.10.2014r.),
które zostały zorganizowane i przeprowadzone przez PZA:

 
1. Proszę o  udostępnienie kopii  umów zawartych z osobami działającymi jako  kadra instruktorska (Piotr
Drobot, Jacek Trzemżalski, Darek Piętak i ewentualnie inni), które prowadziły ww. kurs oraz staże ekiperskie.
2.  Proszę  o  udostępnienie  kopi  dokumentów (np.  rachunków lub  faktur)  wystawionych zgodnie  z  ww.
umowami,  na  podstawie  których  zostało  wypłacone  wynagrodzenie  osobom  stanowiącym  kadrę
instruktorską. Proszę o pełną kopię tych dokumentów wraz ze stosownymi dekretacjami księgowymi.
3.  Proszę  o  udostępnienie  kopii  wszystkich  sprawozdań  złożonych  w  biurze  PZA,  dotyczących
przeprowadzonych kursów i staży ekiperskich w miesiącu październiku 2014r.
4. Proszę o  udostępnienie kopi pisma jakie przesłał Polski Związek Alpinizmu uczestnikom kursu i stażu
ekiperskiego,  dotyczącego  przeprowadzonego  przez  Zarząd  PZA  postępowania  wyjaśniającego
okoliczności przeprowadzenia kursu ekiperskiego PZA i staży ekiperskich jesienią 2014r. oraz związanego z
faktem iż  działania (prace) uczestników były częścią  projektu unijnego  projektu Life+ "Ochrona cennych
przyrodniczo  siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego  Orlich Gniazd”,
wykonywanego przez firmę Sport2b. W piśmie tym Zarząd PZA wyraził ubolewanie z powodu zaistniałej
sytuacji oraz przeprosił uczestników za to, że nie udało się zareagować wcześniej.

 
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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