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L.DZ. PREZ-2016-039
Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej
W odpowiedzi na pismo z dnia 10.10.2016 r. (data wpływu do sekretariatu ZG PZK: 17.10.2016 r.)
zawierające wniosek o udostępnienie informacji, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej,
w zakresie:

1.„skanów wszystkich dokumentów będących w posiadaniu Prezydium ZG PZK dotyczących sprzętu
pobranego z Wydziału Teleinformatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w dniu 22 października
2013 roku przez członków OT-06 PZK, Kol. SP9UNQ Zbigniew Antas oraz Kol. SP9DYA Marek Malczyk. W
szczególności proszę uwzględnić protokoły z inwentaryzacji tego sprzętu, protokoły przekazanie w
użytkowanie osobą prywatnym , dla klubów, oraz inne wraz z numerami seryjnymi. Jeżeli były likwidacje tego
sprzętu to również proszę o informację przez kogo i kiedy była wydana decyzja o jej przeprowadzeni, gdzie t/z
do jakiej firmy zajmującej się recyklingiem takiego sprzętu został sprzęt przekazany oraz protokoły likwidacji
z wyszczególnieniem numerów seryjnych. ”

oraz:

2.„odpowiedź czy klub SP9PBH spełnia wymogi klubu PZK oraz o przesłanie dokumentów z zebrania
założycielskiego klubu SP9PBH w Dąbrowie Górniczej. ”

uprzejmie informujemy, że:
ad 1.
Według informacji sekretariatu ZG PZK jedynym dokumentem będącym w posiadaniu Prezydium ZG PZK
dotyczącym sprzętu przekazanego nieodpłatnie przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach na
rzecz Polskiego Związku Krótkofalowców, jest protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 22.10.2013 r. oraz
oświadczenia osób odbierających sprzęt - w załączniku. Wynika z nich, że odebrano 196 szt.
radiotelefonów samochodowych i bazowych (bez osprzętu: mikrofonów, kabli i anten) oraz noszonych
(bez baterii i anten).

Według dodatkowej informacji uzyskanej od osób zaangażowanych w wystąpienie do KWP w Katowicach
oraz pozyskanie i odbiór sprzętu, po przeglądzie i sprawdzeniu sprzętu na dzień 15.01.2015 r. : 21 szt.
radiotelefonów było uszkodzonych, zaś 136 szt. zostało zaprogramowanych i przystosowanych do użytku
w pasmach amatorskich. Dyspozycją Prezesa PZK 12 szt. zostało przekazanych do Klubu Terenowego PZK
SP9PBH, 10 szt. na nagrody w Konkursie PUK-2015 oraz 10 szt. na nagrody w Konkursie PUK-2016.
ad 2.
Integracyjny Klub Łączności PZK przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dąbrowie
Górniczej SP9PBH spełnia wymogi Klubu Terenowego PZK określone przez Statut Polskiego Związku
Krótkofalowców. Skan dokumentów z zebrania założycielskiego - w załączeniu.

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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