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Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej
W odpowiedzi na pocztę elektroniczną z dnia 6 lutego 2018 r. zawierającą „zapytanie o dostęp
do informacji publicznej” w zakresie:
„1..Ile umów cywilno- prawnych i z kim zostało zawartych w 2016 i 2017 roku. Proszę o
skany wszystkich umów (bez danych wrażliwych).
Równocześnie wnoszę o zamieszczenie tych Umów na stronie PZK. Oczywiście bez skanów
umów, które już dostałem (z firmą MS Info, SP2X, SP2JMR, SP5LS).
2. Czy w latach 2016 i 2017 PZK miała zawartą Umowę z firmą RF Poland i jakie środki
zostały na tą firmę przelane.
3.Czy prawdą jest, że prezydium opłacało przez miesiące rachunek telefoniczny kol.
SP7CBG jako wiceprzewodniczącego GKR. Na jaką kwotę? Przez jaki okres?
4.Gdzie mogę zapoznać się z uchwałami Prezydium związanymi z wydatkami za 2016 i 2017
rok. Jeżeli ich nie ma to proszę o ich kopie lub umieszczenie ich na stronie PZK.
5. Proszę o podanie kosztów delegacji kolegów SP7TEV i SP5CCC na konferencję IARU. Ile
trwała delegacja- od kiedy do kiedy?
Proszę traktować zapytanie jako zapytanie o dostęp do informacji publicznej, chociaż w
mojej opinii wszystkie sprawy o które pytam powinny być jawne. ”

niniejszym informujemy, że:
ad 1.
W latach 2016 i 2017 Polski Związek Krótkofalowców zawarł 15 umów zleceń i umów o dzieło w zakresie:
obsługi Centralnego Biura QSL PZK, obsługi sekretariatu ZG PZK, usług księgowych i okołoksięgowych,
obsługi i wykonania zadania publicznego NDAP. Skany umów w załączeniu.
ad 2.
Nie, w latach 2016 i 2017 PZK nie „miała zawartej Umowy” z firmą RF Poland.

Tak, Polski Związek Krótkofalowców miał zawartą z firmą RF Poland umowę na administrowanie
systemem informatycznym i portalem internetowym www.pak.org.pl, która została wypowiedziana przez
firmę 3 lutego 2017 r. Z tytułu zawartej umowy firmie RF Poland w latach 2016 i 1017, zostały przelane
środki finansowe w sumarycznej kwocie 19 199 zł 23 gr brutto.
ad 3.
Nie jest prawdą, że „prezydium opłacało przez miesiące rachunek telefoniczny kol. SP7CBG
jako wiceprzewodniczącego GKR.”.
ad 4.
Wszystkie protokoły i uchwały z posiedzeń Prezydium ZG PZK są na bieżąco dostępne na Portalu PZK
(https://pzk.org.pl) w dziale Download.
ad 5.
Koszty delegacji wyniosły 0 zł, ponieważ Koledzy SP5CCC i SP7TEV nie korzystali z delegacji PZK na
Konferencję R1 IARU.
Mamy nadzieję, że udzielona powyżej informacja w sposób wyczerpujący zaspokaja żądanie
Wnioskodawcy z wniosku o udostępnienie informacji publicznej. 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.
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