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L.DZ. PREZ-2016-027
Dotyczy: rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej
W odpowiedzi na pocztę elektroniczną z dnia 21 września 2016 r. zawierającą wniosek z dnia
19 listopada 2015 r. o udostępnienie informacji, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej,
w zakresie:
„1. Dokumenty dotyczące współpracy pomiędzy Polskim Związkiem Krótkofalowców
a Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej Uczniowski Klub Sportowy Amator Sp3yde
Gniezno w tym w szczególności w szczególności:
a. porozumienie z UKS Amator
b. umowa użyczenia lub przekazania pojazdu Star z radiostacją do UKS Amator
c. wniosek UKS Amator do PZK dotyczący przekazania lub użyczenia powyższego
sprzętu
- lub równoważne im dokumenty o innych szczegółowych nazwach.
2. Lista klubów spełniających warunki dla "KLUBÓW PZK " w rozumieniu uchwały
dotyczącej "klubów PZK" podjętej w trakcie głosowania elektronicznego w roku
2015.”

niniejszym informujemy, że:
ad 1. lit. a.
Porozumienie o współpracy pomiędzy Uczniowskim Klubem Sportowym „Amator SP3YDE”,
stowarzyszeniem zarejestrowanym w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie w ewidencji stowarzyszeń
kultury fizycznej reprezentowanym przez Dariusza Skowrońskiego SP3TLJ, a Polskim Związkiem
Krótkofalowców reprezentowanym przez Jerzego Jakubowskiego SP7CBG zostało zawarte 3 listopada
2015 r. - skan porozumienia w załączniku.
ad 1. lit. b.
Według stanu prawnego na dzień 30.09.2016 r. nie istnieje umowa użyczenia lub przekazania pojazdu
Star z radiostacją do UKS Amator z uwagi na to, że sprzęt ten pozyskany dla Polskiego Związku
Krótkofalowców w roku 2015 nie został wprowadzony na stan majątku PZK z powodu zaniedbań
formalnych. Obecnie trwa postępowanie ujawniające i dopiero po jego zakończeniu podjęte zostaną

dalsze czynności związane z przekazaniem/użyczeniem sprzętu, na podstawie odpowiednich uchwał
Prezydium ZG w tej sprawie.
ad 1. lit. c.
- patrz ad 2. lit. b.
ad 2.
Zgodnie ze Statutem Polskiego związku Krótkofalowców (par. 38 pkt 1 lit. l, par. 62 pkt 3), rejestrację
i szczegółową ewidencję Klubów Terenowych PZK prowadzą poszczególne Oddziały Terenowe PZK,
informując Sekretariat PZK, aby klub został wpisany do ewidencji centralnej a w szczególności miał
dostęp do bezpłatnej obsługi QSL - zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PZK z dnia 08.01.2015r.
w sprawie przyjęcia definicji klubu PZK. W załączeniu przedstawiamy listę Klubów Terenowych PZK,
będącą w posiadaniu Sekretariatu PZK, utworzoną na podstawie informacji Oddziałów Terenowych po
przyjęciu uchwały ZG PZK z dnia 08.01.2015r. w sprawie przyjęcia definicji klubu PZK. Obecnie trwają
prace prowadzone przez wiceprezesa PZK ds organizacyjnych nad kompletacją tej listy i jej
uszczegółowieniem.
Mamy nadzieję, że udzielona powyżej informacja w sposób wyczerpujący zaspokaja żądanie
Wnioskodawcy z wniosku o udostępnienie informacji publicznej w trybie Ustawy. Jednocześnie
zapewniamy o gotowości do udzielania wszelkiej informacji publicznej, zgodnie z Ustawą oraz każdej
innej informacji o działalności Polskiego Związku Krótkofalowców, zważywszy, że nasze stowarzyszenie
jest organizacją pożytku publicznego, które opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków.
Z poważaniem,
Waldemar Sznajder
Prezes PZK
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