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L.DZ. PREZ-2018-023
Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej

W odpowiedzi na pocztę elektroniczną z dnia 1 marca 2018 r. zawierającą w załączniku wniosek o
udostępnienie informacji publicznej w zakresie
1. „- opinii prawnej uzyskanej przez Komisję Statutową od Kancelarii prawniczej
datowanej przed dniem 28 luty 2018 wraz z komentarzem i uzasadnieniem szczególnie
dotyczącym wprowadzenia do statutu paragrafu 29 o brzmieniu: W umowach między PZK a
członkiem Zarządu Głównego PZK oraz w sporach z nimi związanymi PZK reprezentuje
członek Głównej Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.”
2. „- kopię FV za udzielone konsultacje z kancelarią prawną, dotyczące zmian w statucie
PZK.”

niniejszym:
ad 1.
odmawiam udostępnienia wnioskowanej informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Uzasadnienie: wnioskowana informacja nie jest
informacją publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198).
Jednocześnie informuję, że opinie prawne związane z planowanymi nowelizacjami Statutu PZK na
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZK 21 kwietnia 2018 r. w Warszawie, przygotowane przez
kancelarię Kałaska Furmaga Adwokaci Spółka Partnerska w Warszawie, są dostępne na stronie
internetowej (Portalu PZK) pod adresem: https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=287

ad 2.
odmawiam udostępnienia wnioskowanej informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Uzasadnienie:
1. Polski Związek Krótkofalowców nie posiada faktury VAT „za udzielone konsultacje z kancelarią prawną”.
2. Faktura VAT za obsługę prawną PZK przez kancelarię Kałaska Furmaga Adwokaci Spółka Partnerska w
Warszawie:
–
nie jest dokumentem urzędowym, a wyłącznie nośnikiem informacji publicznej,
–
nie została wystawiona przez organ udostępniający informację w trybie ustawy o dostępie do
informacji publicznej,
–
zlecenie obsługi prawnej było wykonane z wolnej ręki – bez ogłaszania przetargu.

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 działalność na pracy społecznej swoich członków.
Z poważaniem,
Waldemar Sznajder
Prezes PZK
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