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Warszawa, dn. 13 września 2019 r.

PAN KRZYSZTOF KRYGIER
PORTALŻEGLARSKI.PL

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 5 ust. 2 w zw. z art. 16 ust. 1
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.),
po rozpatrzeniu zapytania wniesionego przez pana Krzysztofa Krygiera (lista pytań stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej decyzji) dotyczącego wyników konkursu ofert na sprzedaż jachtów stanowiących
własność PZŻ
odmawia się udostępnienia informacji publicznej w zakresie danych oferentów
uczestniczących w konkursie ofert.

Uzasadnienie

W odpowiedzi na zapytania z dnia 24 lipca 2019 r. uprzejmie informujemy, że lista ofert
biorących udział w postępowaniu konkursowym została opublikowana do informacji publicznej
w postaci Protokołu z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej przez Zarząd PZŻ uchwałą
nr 133/Z/XXXVII z późniejszymi zmianami w sprawie sprzedaży jachtów stanowiących własność PZŻ,
dostępnego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PZŻ (www.bip.pya.org.pl).
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28) każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych
osobowych, tym bardzie jeśli osoby te nie zrezygnowały z przysługującego im prawa do prywatności.
W tym przypadku prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność
osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).
W związku z przytoczonymi regulacjami ustawowymi brak jest podstawy prawnej do udostępnienia
wnioskodawcy listy podmiotów/osób, które złożyły najwyższe oferty i wygrały konkurs ofert na
poszczególne jachty w tym na zakup wyróżnionego w zapytaniu jachtu s/y Jurand PZ 24 (typ J 140).

Zgodnie z uchwałą nr 133/Z/XXXVII Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego z dnia
14 grudnia 2017 r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 158/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dnia
13 lutego 2018 r. w sprawie sprzedaży jachtów stanowiących własność PZŻ, Zarząd PZŻ ustalił
minimalną cenę sprzedaży 13 jachtów należących do PZŻ ustalając przy tym skład Komisji
konkursowej mającej przeprowadzić konkurs ofert. Z uwagi na brak zainteresowania niektórymi
jachtami lub brak osiągnięcia minimalnej cena sprzedaży, uchwałą nr 188/Z/XXXVIII z dnia 9 marca
2018 r. w sprawie sprzedaży jachtów stanowiących własność PZŻ, Zarząd PZŻ upoważnił Komisję
konkursową do przeprowadzenia sprzedaży jachtów z wolnej ręki (treść uchwały stanowi załącznik
nr 2 do niniejszej decyzji). W drodze przeprowadzonych działań sprzedano 10 jachtów stanowiących
własność PZŻ za łączną sumę 65.011,00 zł. Zgodnie z decyzją Zarządu PZŻ jacht s/y Jurand PZ 24
został sprzedany z wolnej ręki za cenę 12.000,00 zł.

adw. Maksymilian Paśko

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji wnioskodawcy służy prawo odwołania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Polskiego Związku Żeglarskiego, w terminie 14
dni od dnia jej doręczenia.

Załącznik nr 1
do Decyzji w sprawie udzielenia informacji publicznej

Lista pytań wnioskodawcy

1.
2.
3.

Prosimy o listę podmiotów - osób, które złożyły najwyższe oferty i wygrały przetarg na
poszczególne jachty.
Kto złożył w przetargu dotyczącym kupna sprzedaży jachtu Jurand najwyższą i jedyną ofertę za
1 pln?
Z w/w protokołu wynika, że decyzja o sprzedaży jachtu Jurand za 1 pln zostanie podjęta przez
Zarząd PZŻ - proszę o informację: jaka w tej sprawie była decyzja Zarządu PZŻ, czy sprzedano
jacht z 1 pln? lub czy była to inna kwota?

Załącznik nr 2
do Decyzji w sprawie udzielenia informacji publicznej

U C H W A Ł A NR 188/Z/XXXVIII
Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego
z dnia 9 marca 2018 r.
w sprawie:

sprzedaży jachtów stanowiących własność PZŻ.

Na podstawie § 22 pkt 3 i 6 Statutu PZŻ mając na uwadze:

Uchwałę nr 133/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 14 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży jachtów
stanowiących własność PZŻ ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 158/Z/XXXVIII Zarządu
PZŻ z dn. 13 lutego 2018 r.,
Zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego uchwala co następuje:
§1
Zarząd PZŻ akceptuje wyniki konkursu ofert na sprzedaż jachtów stanowiących własność PZŻ,
określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Zarząd PZŻ wyraża zgodę na sprzedaż z wolnej ręki, bez określania minimalnej ceny sprzedaży,
następujących jachtów stanowiących własność PZŻ:
1) s/y JURAND PZ 24 – typ J-140
długość całkowita 17,75 m, szerokość 4,07 m, zanurzenie 2,53 m,
2) s/y ADULAR POL 1088 – typ CARTER 30
długość całkowita 9,15 m, szerokość 3,08 m, zanurzenie 1,52 m,
3) s/y AZURYT POL 1154 – typ CARTER 30
długość całkowita 9,15 m, szerokość 3,08 m, zanurzenie 1,52 m,
4) s/y ANETA POL 430 – typ NEFRYT
długość całkowita 7,32 m, szerokość 2,55 m, zanurzenie 1,25 m.
§3
Zarząd PZŻ upoważnia Komisję konkursową w składzie: Jacek Pietraszkiewicz, Zbigniew
Jagniątkowski, Radosław Śląski do przeprowadzenia sprzedaży jachtów, o których mowa w § 2.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ GENERALNY PZŻ

SKARBNIK PZŻ

WICEPREZES PZŻ DS. MORSKICH

Zbigniew STOSIO

Jacek PIETRASZKIEWICZ

Bogusław WITKOWSKI

Uchwała nr 188/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 09.03.2018 r.
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Uchwała nr 188/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 09.03.2018 r.
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Działając w imieniu Polskiego Związku Zeglarskiego z siedzibą w Warszawie (o3-9or), przy al.

ks. Józefa Poniatowskiego 1, wpisanego do Ęestru stowafzyszeń, innych organizacii społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

i

rejestru

przedsiębiorców prowadzonego ptzez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Reiestru Sądowego pod numerem KRS ooooo8n8, REGON
oo7o1497g, NIP 5zr-rr8

-

$-9g udzielam pełnomocnictwa
adwokatowi Maksymilianowi Paśko

do występowania przed wszystkimi osobami frzycznymi, osobami prawnylTli, instr7trrcjami, ądami
powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyzszym, Wojewódzkimi Sądami Administracyinymi

oraz Naczelnym Sądem AdministracyjnyTn oraz organami administracji publicznej wszystkich
instancii oraz wszelkimi innymi podmiotami.
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