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Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej
W odpowiedzi na pocztę elektroniczną z dnia 17 lutego 2018 r. zawierającą „w trybie uzyskania
informacji publicznej niżej przedstawione wnioski i pytania dotyczące rozdziału środków pozyskanych
przez PZK od darczyńców tytułem wpłat 1% ich podatku na OPP, jakim jest Polski Związek
Krótkofalowców, w ciągu ostatnich dwóch lat (środki dotyczące zeznań podatkowych za rok 2015 i 2016),
w szczególności na OT-08 PZK. ” w zakresie:
„1. Proszę przedstawić obowiązującą zasadę podziału tych środków, realizowaną
przez PZK w roku 2016 i 2017 oraz jej podstawę prawną (numer, datę i treść
podejmowanych w tej sprawie przez Zarząd Główny PZK uchwał, jeśli było ich
więcej niż jedna dotycząca tego okresu to proszę o przedstawienie wszystkich
dokumentów). Dodatkowo proszę, przedstawić dokumenty jeśli dotychczasowe
zasady uległy zmianie i będą brane pod uwagę przy podziale tych środków w
roku 2018, na podstawie zeznań podatkowych już składanych przez darczyńców za
rok 2017.
2. Proszę podać wysokość kwoty jaka ogółem wpłynęła na rachunek bankowy
Polskiego Związku Krótkofalowców z przelewów dokonanych przez urzędy skarbowe
tytułem odpisu 1% podatku przekazanego PZK jako OPP w roku 2016 i 2017 i
liczbę darczyńców ogółem w ww. latach?
3. Proszę podać wysokość wpłat o których mowa w pytaniu nr 2, w których
darczyńcy wskazali konkretny cel szczegółowy nanosząc w swoich deklaracjach
stosowny wpis, na przykład podając numer lub nazwę oddziału terenowego, nazwę
klubu bądź inny wymieniony z nazwy cel szczegółowy powiązany z danym
oddziałem. Jaka to była kwota sumaryczna na poszczególne oddziały lub
powiązane z nimi cele oraz ilu darczyńców dotyczyło?
4. Proszę podać pełny wykaz dokonanych przez darczyńców w roku 2016 i 2017
wpłat na Oddział Poznański (OT-08) PZK lub inne cele powiązane z oddziałem.
5. Proszę podać wysokość przyznanych przez skarbnika PZK w roku 2016 i 2017
Oddziałowi Poznańskiemu (OT-08) PZK środków z podziału środków pozyskanych od
darczyńców tytułem wpłat 1% ich podatku na OPP w odniesieniu do danych
wykazanych w odpowiedziach na wszystkie poprzednie pytania (konkretnie,
proszę uzasadnić jak powstały wynikowe kwoty pieniędzy przekazane w roku 2016
i 2017 do dyspozycji oddziału).”

niniejszym informujemy, że:
Środki finansowe przekazywane przez urzędy skarbowe na konto Polskiego Związku Krótkofalowców w
wniosków o przekazanie 1% należnego podatku są środkami publicznymi, a nie darowiznami
przekazywanymi przez darczyńców.
ad 1.
Od 2005 roku niezmiennie stosowana jest uchwała nr 5. Prezydium ZG PZK z dnia 05.03.2005,
potwierdzona uchwałą nr 2. przez Zarząd Główny PZK na posiedzeniu 04.06.2005 r. w Warszawie,
określająca zasadę że 20% kwot wpłacanych na konto ZG PZK jako na Organizację Pożytku Publicznego
pozostaje do dyspozycji ZG PZK z przeznaczeniem na działalność OPP na szczeblu centralnym, zaś
pozostałe 80% w przypadku wyraźnego zadysponowania poprzez wskazanie Oddziału Terenowego PZK
mogą być wykorzystane przez OT PZK.
ad 2.
Na rachunek bankowy Polskiego Związku Krótkofalowców z przelewów dokonanych przez urzędy
skarbowe tytułem odpisów 1% podatku dochodowego wpłynęło: 62312,31 złotych w roku 2016 oraz
62426,08 złotych w roku 2017 na podstawie wniosków podatników w liczbie: 773 w roku 2016 i 771 w
roku 2017.
ad 3.
Przyjmując, że w pytaniu faktycznie chodzi o sumaryczną kwotę przelewów z tytułu odpisów 1% podatku
dochodowego, przekazanych przez urzędy skarbowe na podstawie wniosków podatników na konto
Polskiego Związku Krótkofalowców, którzy jako cel szczegółowy podali oznaczenie identyfikujące oddział
terenowy PZK, było to: za rok 2015 – kwota 47950,04 zł od 618 podatników, za rok 2016 – kwota
48249,38 PLN od 648 podatników.
ad 4.
a) za rok 2015 – kwota 752,50 zł, w tym: ze wskazaniem „OT-08” - 601,50 zł, ze wskazaniem „OT-08
SP3PKK” - 50,20 zł, ze wskazaniem „OT-08 SN0LED” - 100,80 zł
b) za rok 2016 – kwota 1002,50 zł, w tym: ze wskazaniem „OT-08” - 843,10 zł, ze wskazaniem „OT-08
SP3PKK” - 49,30 zł, ze wskazaniem „OT-08 SN0LED” - 110,10 zł
ad 5.
Skarbnik PZK nie „przyznaje” środków z tytułu 1% PZK a jedynie ustala na podstawie oznaczenia celu
szczegółowego wpłat, jakie środki należy zaliczyć poszczególnym oddziałom terenowym, zgodnie z
przyjętą przez ZG zasadą rozdziału tych środków. W przypadku oddziału OT-08 było to odpowiednio:
za rok 2015 (wpłaty w roku 2016) 752,50 zł – 20% = 602,00 zł
za rok 2016 (wpłaty w roku 2017) 1002,50 zł – 20% = 802,00 zł
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.
Z poważaniem,
Waldemar Sznajder
Prezes PZK
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