Polski Związek Krótkofalowców
z siedzibą w Warszawie
ul. Okólnik, nr 9A, lok. 16,
00-368 Warszawa
Sekretariat Zarządu Głównego
Polskiego Związku Krótkofalowców
ul. Modrzewiowa 25
85-635 Bydgoszcz
adres dla korespondencji:
Sekretariat Zarządu Głównego
Polskiego Związku Krótkofalowców
P.O. BOX 54
85-613 Bydgoszcz 13
Pan Szymon Reiter
ul. XXXXXXXXXX
XX-XXX Kraków
L.DZ. PREZ-2016-012
Dotyczy: rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Rozpatrując wniosek z dnia 8 lipca 2016 r. o udostępnienie informacji, w trybie ustawy o
dostępie do informacji publicznej, w zakresie:
„informacji o stałych, comiesięcznych kosztach utrzymania Polskiego Związku
krótkofalowców oraz o znanych na dzień 8 lipca kosztach koniecznych do
poniesienia do końca 2016 roku.”

niniejszym odmawiam udostępnienia żądanych informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji
publicznej, na podstawie art. 1 w powiązaniu z art. 4 ust. 1 pkt. 5 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (zwanej dalej Ustawą).
Uzasadnienie
Polski Związek Krótkofalowców jest stowarzyszeniem osób fizycznych, posiadającym osobowość
prawną i status organizacji pożytku publicznego, utrzymującym się głównie ze składek członkowskich
oraz darowizn osób fizycznych i firm prywatnych, które nie są majątkiem publicznym, wykonującym
jednakowoż zadania publiczne oraz działalność pożytku publicznego związaną z dysponowaniem
majątkiem publicznym, co zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 5) Ustawy zobowiązuje podmiot do udzielenia
wszelkiej informacji publicznej, a w szczególności związanych z katalogiem informacji publicznych
wskazanych w art. 6 ust. 2 Ustawy.
Obecnie na stałe, comiesięczne „koszty utrzymania” Polskiego Związku Krótkofalowców składają się:
płace pracownika sekretariatu ZG PZK (umowa zlecenia), koszty obsługi księgowej (dotychczas:
umowa zlecenia, od lipca: umowa z biurem rachunkowym), koszty Centralnego Biura QSL PZK oraz
wydatków na Okręgowe Biura QSL (głównie: opłaty pocztowe), czynsze za lokal sekretariatu,
archiwum i CB QSL, opłaty za media, obciążenia ZUS/US, opłaty pocztowe i kurierskie, materiały

eksploatacyjne do sekretariatu i CB QSL, opłaty telekomunikacyjne (telefon, internet). Wszystkie te
obciążenia ponoszone są ze środków organizacyjnych, które nie pochodzą ze środków publicznych w
rozumieniu Ustawy (jak: darowizn, dotacji na zadania publiczne, środków przekazywanych w ramach
odpisów podatkowych 1%), a jedynie ze składek organizacyjnych (członkowskich) stowarzyszenia.

Szanowny Kolego Szymonie,
mając wszelako na uwadze - co do zasady - potrzebę transparentności naszego stowarzyszenia, jako
organizacji pożytku publicznego oraz zważywszy na potencjalną użyteczność tej informacji w obiegu
publicznym, uprzejmie informujemy, że przewidywane koszty stałe, jakie Polski Związek Krótkofalowców musi ponosić comiesięcznie do końca roku 2016, wynoszą obecnie średnio ok. 11 000 zł.
Dziękujemy za zainteresowanie finansami PZK i zachęcamy do aktywnego włączenia się w działalność
organizacyjną naszego stowarzyszenia w roli członka Związku (w dowolnym oddziale terenowym) lub
wolontariusza. W sprawach związanych z finansami Związku pytania warto kierować bezpośrednio
do Kol. Marka Suwalskiego - Skarbnika PZK, który jest najlepiej zorientowany.

Z poważaniem,
Waldemar Sznajder
Prezes PZK
Podmiot udostępniający
informację:

Telefon: 501101618

e-mail: 3z6aef@pzk.org.pl

Telefon: 501101618

e-mail: 3z6aef@pzk.org.pl

Telefon: 505933414

e-mail: sp5ls@pzk.org.pl
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odpowiada za jej treść (osoba
podpisująca informację):
Waldemar Sznajder
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