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L.DZ. PREZ-2018-020
Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej
W odpowiedzi na pocztę elektroniczną z dnia 17 lutego 2018 r. zawierającą w załączniku wniosek
o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
1. „- wykaz uzyskanych środków z tytułu wpłat 1% OPP z podziałem na poszczególne
oddziały terenowe jak i innych wskazanych oraz bez wskazania we wszystkich latach
rozliczeniowych od daty uzyskania statusu OPP. Zestawienie proszę podzielić na
poszczególne lata w formie (rok, wskazany, kwota, kwota przekazana wskazanemu)”
2. „- wykaz wszelkich wydatków (faktury zeskanowane dokumenty) związanych z środkami
uzyskanymi z tytułu wpłat 1% OPP z podziałem na poszczególne oddziały terenowe, jak i
innych wskazanych w rozliczeniach oraz bez wskazania (rok, środki przekazane na dany
cel na podstawie faktury nr – odnośnik do zeskanowanego dokumentu, kwota pozostała do
wykorzystania). Podział na poszczególnych wskazanych i poszczególne lata uzyskania
środków.”
3. „- obecny stan środków uzyskanych z tytułu 1% OPP pozostający do wykorzystania przez
poszczególne oddziały oraz ewentualnych innych wskazanych w rozliczeniu oraz bez
wskazania.”
4. „- wykaz wniosków o dofinansowanie działań poszczególnych w wnioskodawców na
przełomie lat 2008 – 2018.”
5. „- wykaz dofinansowań przekazanych do poszczególnych wnioskujących na przełomie lat
2008 – 2018.”
6. „- wykaz faktur dotyczących dofinansowań na przełomie lat 2008 – 2018 wraz z ich
zeskanowanymi kopiami.”
7. „- wykaz przychodów ze składki członkowskiej poszczególnych oddziałów terenowych z
podziałem na poszczególne lata 2008 – 2018.”
8. „- wykaz środków pozostających na kontach oddziałowych z podziałem na poszczególne
lata 2008 - 2018”
9. „- wykaz wydatków oddziałów terenowych w poszczególnych latach 2008 – 2018.”

i określenie sposobu i formy udostępnienia informacji jako „pliki komputerowe” oraz przekazanie informacji
„w formie elektronicznej” „na nośniku elektromagnetycznym – CD-ROM”,

niniejszym informujemy, że:
ad 1.
„wykaz uzyskanych środków z tytułu wpłat 1% OPP z podziałem na poszczególne oddziały
terenowe” zawiera załączony plik [PZK-OPP]_OT_2005-2018.pdf

ad 2.
Wobec konieczności przetworzenia dokumentów i wytworzenia wskazanych we wniosku wykazów oraz
sporządzenia „faktur zeskanowanych dokumentów”, biorąc pod uwagę dostępne zasoby osobowe i
środki sprzętowe jakimi dysponuje PZK, zważywszy na szacowaną liczbę dokumentów do przetworzenia
(przeszukania archiwum księgowego, zeskanowania, anonimizacji) – informujemy, że szacowany
dodatkowy koszt, jaki należy ponieść w związku ze wskazanym sposobem udostępnienia i koniecznością
przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, wynosi 1800,- zł. Powiadamiając niniejszym o
kosztach, informujemy, że na podstawie art. 15 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej,
udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od dnia powiadomienia, a na
podstawie art. 15 ust. 1 opłata zostanie pobrana od wnioskodawcy.
ad 3.
Zgodnie z informacją Skarbnika PZK rozesłaną 12.02.2018 pocztą elektroniczną do Skarbników Oddziałów
Terenowych PZK, stan środków na dzień 11.02.2018 roku z tytułu 1% OPP należnych/przysługujących
Oddziałom Terenowym PZK, po uwzględnieniu wpływów z urzędów skarbowych w roku 2017 za rok 2016,
odliczeniu 20% na ZG PZK (zgodnie z uchwałą nr 5. Prezydium ZG PZK z dnia 05.03.2005, potwierdzoną
uchwałą nr 2. przez Zarząd Główny PZK na posiedzeniu 04.06.2005 r. w Warszawie) oraz wydatków w
2017 i 2018 r. do dnia podania zestawienia, podany jest w poniższej tabeli:

OT – 01

2 630,68 zł

OT – 03

1 610,69 zł

OT – 04

3 674,34 zł

OT – 05

4 773,77 zł

OT – 06

1 546,53 zł

OT – 08

4 665,58 zł

OT – 09

12 223,34 zł

OT – 10

-207,83

OT – 11

708,40 zł

OT – 12

351,78 zł

OT – 13

3 324,30 zł

OT – 14

7 735,88 zł

OT – 15

1 342,56 zł

OT – 16

3 040,57 zł

OT – 17

2 349,04 zł

OT – 18

1 119,55 zł

OT – 20

2 012,23 zł

OT – 21

5 981,59 zł

OT – 22

2 506,50 zł

OT – 23

1 195,90 zł

OT – 24

4 937,88 zł

OT – 25

386,40 zł

OT – 26

2 360,91 zł

OT – 27

6 353,60 zł

OT – 28

847,16 zł

OT – 29

634,34 zł

OT – 31

1 892,75 zł

OT – 32

12 261,18 zł

OT – 35

213,49 zł

OT – 37

4 797,83 zł

OT - 50

1 995,77 zł

OT - 51

241,83 zł

OT - 73
ZG

372,40 zł
23 045,23 zł

ad 4, 5, 6, 7, 8.
a) W archiwum Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców, sekretariat w Bydgoszczy, przechowywane są
dokumenty finansowe za ostatnie 5 lat (na dzień dzisiejszy: 2012-2016), zaś bieżące dokumenty z roku 2017 i 2018
są gromadzone biurze rachunkowym, które prowadzi obsługę księgową stowarzyszenia. Nie jest zatem możliwe
udostępnienie informacji we wskazanym we wniosku zakresie.
b) Uwzględniając powyższe, prosimy o doprecyzowanie o które „przełomy lat” z zakresu 2012-2018 chodzi? Po
doprecyzowaniu zakresu wniosku, będziemy w stanie określić wysokość opłaty, która będzie pobrana od
wnioskodawcy na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, a która będzie
odpowiadającej dodatkowym kosztom, które są związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia oraz
koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną przez wnioskodawcę (wykazy wniosków, faktur,
przychodów, środków)

ad 9.
Zważywszy, że:
a) zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki finansowej i materiałowej stowarzyszenie nie
przechowuje dokumentów wcześniejszych niż za pięć ostatnich lat,
b) część Oddziałów Terenowych PZK posiada osobowość prawną i ma w związku z tym samodzielność w
odniesieniu między innymi do swoich wydatków,
informujemy, że nie jest możliwe udzielenie informacji publicznej w żądanym przez wnioskodawcę zakresie.
Jednocześnie informujemy, że Skarbnik PZK wystąpi do Oddziałów Terenowych PZK w związku z koniecznością
udzielenia informacji publicznej z wniosku wnioskodawcy, dla uzyskania w pełni żądanej informacji. Po uzyskaniu
informacji z Oddziałów Terenowych PZK, zostanie ona niezwłocznie udzielona wnioskodawcy, zgodnie z art. 13 ust 2
Ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku,
odnośnie do wydatków oddziałów terenowych związanych z gospodarką środkami publicznymi tych oddziałów.
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
Podmiot udostępniający informację: Telefon: +48 511 73 73 88
Prezes Polskiego Związku
Krótkofalowców

e-mail: prezes@pzk.org.pl

Imię i nazwisko osoby, która
udostępnia informację:

Telefon: 501101618

e-mail: 3z6aef@pzk.org.pl

Telefon: 505933414

e-mail: sp5ls@pzk.org.pl

Waldemar Sznajder
Imię i nazwisko osoby, która
wytworzyła informację lub
odpowiada za jej treść (osoba
podpisująca informację):
Marek Suwalski
Data udostępnienia informacji
publicznej: 3 marca 2018 r.
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