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85-635 Bydgoszcz
adres dla korespondencji:
Sekretariat Zarządu Głównego
Polskiego Związku Krótkofalowców
P.O. BOX 54
85-613 Bydgoszcz 13

Pan Stanisław Kastelik
ul. XXXXXXX XX
XX-XXX Kłodzko

L.dz.prez-138/2016/e
Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej

W odpowiedzi na pismo w formie elektronicznej z dnia 17.11.2016 r. (data wpływu do
sekretariatu ZG PZK: 17.11.2016 r.) zawierające wniosek o udostępnienie informacji, w trybie ustawy o
dostępie do informacji publicznej, o:
1. „- Terminie rozpoczęcia procedury głosowania elektronicznego w sprawie stwierdzenia poprawności
uchwały oraz”
2. „ - o powołaniu Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub" wraz z dokumentem w tej sprawie w wersji
elektronicznej /scan/”
3. „- o dalszym procedowaniu w w/w sprawie, wraz z dokumentami w wersji elektronicznej /scan/”
4. „- o podanie gdzie mogę znaleźć regulamin głosowania elektronicznego ZG PZK lub przesłanie go w
wersji elektronicznej /scan/”.

uprzejmie informujemy, że:
ad 1. Termin rozpoczęcia głosowania elektronicznego nad zatwierdzeniem przez ZG PZK powołania
Ogólnopolskiego Klubu PZK „SP UKF Klub” to 10 listopada 2016 r.
ad 2. Projekt uchwały poddany pod głosowanie elektroniczne ZG PZK miał postać jak następuje:

„Uchwała Zarządu Głównego PZK
Uchwała nr 584/16/E ( projekt )
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców w dniu ………………, po rekomendacji Prezydium ZG
PZK, powołuje w drodze głosowania elektronicznego Ogólnopolski Klub PZK „SP UKF Klub”.
Uchwała prezydium ZG PZK podjęta w głosowaniu elektronicznym w dniu 20 października 2016 r.
Po analizie materiałów przedłożonych przez Komitet Założycielski, Prezydium ZG PZK stwierdziło
poprawność uchwał podjętych przez Grupę Inicjatywną i podjęło uchwałę o rekomendowaniu Zarządowi
Głównemu PZK zatwierdzenie powołania Ogólnopolskiego Klubu PZK „SP UKF Klub”
Piotr Skrzypczak SP2JMR, sekretarz PZK”
ad 3. Głosowanie elektroniczne uchwały o zatwierdzeniu powołania Ogólnopolskiego Klubu PZK „SP UKF
Klub” jest po pierwszym etapie, określonym przez pkt. 8 „Regulaminu głosowania elektronicznego”,
w trakcie którego oprócz bezspornie zasadnych wniosków dotyczących treści projektu uchwały, wpłynęły
również różne wnioski formalne m. in. o zmianę trybu głosowania (z głosowania elektronicznego na
głosowanie bezpośrednie na posiedzeniu Zarządu Głównego). Wnioski te muszą być rozpatrzone
i przegłosowane przez Zarząd Główny, przed dalszym procedowaniem głosowania elektronicznego
uchwały o zatwierdzeniu powołania Ogólnopolskiego Klubu PZK „SP UKF Klub”. Sprawa skierowania
wniosków formalnych pod głosowanie, po rozpatrzeniu ich zasadności i zgodności ze Statutem oraz
regulaminami PZK, wraz ze sposobem ich ewentualnego głosowania, będzie procedowana na
posiedzeniu prezydium ZG PZK dnia 10 grudnia 2016 r. w Warszawie.
ad 4. Poniżej załączam Regulamin Głosownia Elektronicznego PZK:

„Regulamin głosowania elektronicznego Zarządu Głównego
Polskiego Związku Krótkofalowców
1. Głosowanie elektroniczne ZG PZK polega na przesyłaniu dokumentów przy pomocy sieci
internetowej na ustalony adresy e-mail prowadzącego głosowanie.
2. Członkowie ZG PZK podają do sekretariatu ZG PZK adresy poczty elektronicznej – e-mail.
3.O każdej zmianie adresu poczty elektronicznej członek ZG PZK jest zobowiązany powiadomić
sekretariat ZG PZK. Za funkcjonowanie adresu email i odbiór korespondencji z podanego adresu
email odpowiedzialność ponosi członek ZG PZK. Wady prawne i techniczne nie będą brane pod
uwagę przy zgłaszaniu reklamacji.
4. Przesłane w trakcie głosowania dokumenty podpisuje Członek Zarządu Głównego PZK.
5. Przy przesyłaniu dokumentów drogą elektroniczną przyjmuje się jako podpis imię i nazwisko oraz
znak wywoławczy członka ZG PZK.
6. Osobę prowadzącą głosowanie wyznacza prezydium ZG PZK.
7. W głosowaniach ZG PZK do głosowania elektronicznego wykorzystuje się stały adres e-mail. W
chwili obecnej (2011 rok) jest to adres: glosowanie@pzk.org.pl

8. Treść projektu uchwały redaguje prezydium ZG PZK. Treść projektu uchwały oraz proponowany
termin rozpoczęcia głosowania podawane są do wiadomości członków ZG PZK na Liście
Dyskusyjnej ZG PZK w celu ustalenia wersji ostatecznej uchwały. Członkowie ZG PZK mają 3 dni
od daty wysłania projektu z sekretariatu ZG PZK na listę na wniesienie uwag i zastrzeżeń do
proponowanej treści uchwały. Nie zgłoszenie uwag przez członka ZG PZK jest traktowane jako
zaakceptowanie przedstawionego projektu.
9. Po zredagowaniu przez Prezydium ZG PZK ostatecznej wersji uchwały, jest ona przesyłana
ponownie na adresy członków ZG PZK na druku głosowania w formacie RTF, który jest określony
w załączniku nr 1.
10. Członkowie ZG PZK mają 3 dni na głosowanie (udzielenie odpowiedzi), licząc od daty wysłania
dokumentów z sekretariatu ZG PZK. Głosowanie polega na postawieniu znaku „X”,
w jednym z trzech pól: ZA, PRZECIW, WSTRZYMAŁ SIĘ. W pozostałych dwóch polach należy
postawić znak „0”.
11. Prowadzący głosowanie w miarę możliwości czasowych i technicznych zobowiązany jest do
potwierdzania nadsyłanych głosów zwrotnym e-mailem.
12. Członkowie ZG PZK, którzy nie nadesłali odpowiedzi w wyznaczonym terminie są traktowani
jako nie uczestniczący w głosowaniu.
13. Po spłynięciu do sekretariatu ZG PZK dokumentacji głosowania od członków ZG PZK, zostają
one zaewidencjonowane zgodnie z załącznikiem nr 2, na którym dodatkowo prezydium ZG PZK
wpisuje decyzję wynikającą z przeprowadzonego głosowania, zgodnie z § 5 p. 4 Regulaminu ZG
PZK. Załącznik nr 2 przesyłany jest do wiadomości członków ZG PZK w terminie 3 dni po
zakończeniu głosowania.
14. Członkowie ZG PZK maja 3 dni od wysłania z sekretariatu załącznika nr 2 na wniesienie
protestu. Protesty mogą dotyczyć jedynie uczestnictwa w głosowaniu i zajętego stanowiska w
głosowaniu. Po tym terminie Uchwała staje się obowiązująca. Protesty rozpatruje prezydium ZG
PZK.
15. Dokumenty z głosowania: treści uchwał, załącznik nr 1, załącznik nr 2 i korespondencja na ten
temat od członków ZG PZK przechowywane są w sekretariacie ZG PZK pod pozycją „głosowania
elektroniczne”.
16. W materiałach na najbliższe posiedzenie Zarządu Głównego PZK prezes PZK lub sekretarz PZK
składa informację i przedstawia zestawienie wyników głosowania drogą elektroniczną między
ostatnimi posiedzeniami ZG PZK.
17.Prowadzący głosowanie, także każdy członek prezydium ZG PZK w przypadku wystąpienia
nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających poprawne jego przeprowadzenie może
przerwać jego przebieg. Decyzja ta jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
18. W głosowaniach Prezydium ZG PZK oraz w głosowaniach w Oddziałach Terenowych PZK (OT
PZK) zapisy powyższego regulaminu stosuje się odpowiednio.”

Z poważaniem,
Piotr Skrzypczak
Sekretarz PZK

Podmiot udostępniający
informację:

Telefon: 501101618

e-mail: prezes@pzk.org.pl

Telefon: 602248182

e-mail: sp2jmr@pzk.org.pl

Telefon: 602248182

e-mail: sp2jmr@pzk.org.pl

Prezes Polskiego Związku
Krótkofalowców
Imię i nazwisko osoby, która
wytworzyła informację lub
odpowiada za jej treść (osoba
podpisująca informację):
Piotr Skrzypczak
Imię i nazwisko osoby, która
udostępniła informację:
Piotr Skrzypczak
Data udostępnienia informacji
publicznej:
29 listopada 2016 r.

Uwagi:

