Wrocław, 06.06.2018 r.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Al. Jerozolimskie 28
00-024 Warszawa

dotyczy: AO-I.511.209.2018.PBO (2.PBO.AO-I)
L.DZ. PREZ-2018-035

W odpowiedzi na pismo zn. AO-I.511.209.2018.PBO (2.PBO.AO-I) otrzymane dn.
24.05.2018 niniejszym przedkładam wyjaśnienia w sprawie zarzutów zawartych we wniosku
pana Jerzego Najdy, przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej PZK.
1. Odnośnie do dostarczania dokumentów GKR PZK.
Przewodniczący GKR PZK zwrócił się do Prezesa PZK (mail 04.03.2018 11:21) o dostarczenie:
1. Zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych na dzień 31 grudnia
2016 roku
2. Zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych na dzień 31 grudnia
2017 roku
3. Stany kont bankowych ZG i OT na dzień 31 grudnia 2016 roku
4. Stany kont bankowych ZG i OT na dzień 31 grudnia 2017 roku
5. Aktualną ewidencję środków trwałych wg stanu na dzień 31 grudnia 20017 roku (skan
lub wydruk rzeczywistej ewidencji)
Skarbnik PZK dostarczył niezwłocznie poz. 3. i 4. które były w jego posiadaniu, natomiast o
poz. 1. 2. i 5. zwrócił się (mail 05.03.2018 11:00) do biura rachunkowego, które prowadzi
obsługę księgową Polskiego Związku Krótkofalowców. Kolejne monity w tej sprawie wysyłane
były do biura przez Skarbnika PZK (mail 13.03.2018 10:37) i Prezesa PZK (maile: 14.03.2018
12:49, 30.03.2018 14:44). Część dokumentów została zatem przekazana przez biuro razem z
bilansem (sprawozdaniem finansowym) za rok 2017.

2. Odnośnie do sprawozdania finansowego PZK za rok 2017.
Pierwsza wersja bilansu została dostaczona przez biuro rachunkowe 29.03.2018 w formie
pliku XLS. Wobec uwag i zastrzeżeń Skarbnika PZK i Prezesa PZK, poprawione wersje były
dostarczane 09.04.2018, a następnie 20.04.2018 w przeddzień nadzwyczajnego Krajowego
Zjazdu Delegatów. Dokument po podpisaniu przez wszystkich członków Prezydium Zarządu
Głównego PZK został dostaczony Głównej Komisji Rewizyjnej PZK.
Wobec licznych szczegółowych uwag GKR odnośnie do bilansu za rok 2017 i jakości informacji
dodatkowej oraz zapisów w dostarczonych przez biuro rachunkowe dokumentach księgowych,
Prezes PZK zwrócił się (pismo 09.05.2018 – załącznik nr 1) do biura o wyjaśnienia, które
zostały nadesłane niezwłocznie (pismo 09.05.2018 załącznik nr 2).
Wobec dalszych zastrzeżeń Komisji Rewizyjnej odnośnie do bilansu i niezachowania
statutowych terminów, po uzgodnieniu z biurem rachunkowym i członkami Prezydium PZK,
Prezes PZK odwołał (załącznik nr 3) zaplanowane na 19.05.2018 posiedzenie Zarządu
Głównego, które w porządku obrad miało m.in. przyjęcie bilansu za rok 2017.
Obecnie pod nadzorem i przy udziale Kol. Marka Ruszczaka, członka Głównej Komisji
Rewizyjnej, trwa szczegółowe sprawdzanie księgowania wszystkich Odziałów Terenowych oraz
Zarządu Głównego PZK za cały rok 2017.
3. Odnośnie do inwentaryzacji.
Wobec wyboru władz w maju 2016 oraz planowanej (co 2 lata) inwentaryzacji na koniec
2016, Prezes PZK zarządził (zarządzenie nr 1/2017 w załączniku nr 4) przeprowadzenie
inwentaryzacji okresowej (spis z natury) na dzień 31.12.2016 w sekretariacie ZG PZK oraz w
Oddziałach Terenowych bez osobowości prawnej. Spisem zostały objęte środki trwałe,
wyposażenie oraz gotówka w kasie.
4. Odnośnie do “licznych nieprawidłowości, które zostały wymienione w Sprawozdaniu
GKR za okres od 22 maja 2016 roku do 23 marca 2018 roku” - wyjaśnienia przedstawiono w
załączniku nr 5.

Z poważaniem
Prezes PZK
/-/
W. Sznajder

