PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

AJ. Jerozolimskie 28
00-024 Warszawa
Tel. 22 443-29-00, 22 443-29-01

Warszawa, dnia

,2,~ kwietnia 201 Br.

AO-1.5 11.170.2018.PBO
(2 .PBO.AO-I)

Zarządu Głównego

Prezydium
Polskiego

Związku

Krótkofalowców
ul. Kordeckiego 66/U1
04-355 Warszawa

W dniu 4 kwietnia 201 Sr. do Prezydent m. st. Warszawy
wszczęcie

o

postępowania

Krótkofalowców, do wniosku

kontrolnego

załączono

Sprawozdanie

za okres od 22.05.2016 do 24.03.2018r. (kopie w

W

związku

z

wobec

powyższym , działając

wpłynął

Polskiego

Głównej

wniosek
Związku

Komisji Rewizyjnej

załączeniu) .

na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia

7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017r., poz. 210),
o

proszę

nadesłanie:

-

odpisów

uchwał

201 Sr. wraz z

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów z 21 kwietnia
protokołem

p rzesłania zawiadomień ,

-

wyjaśnień

obrad oraz

listą

delegatów i potwierdzeniem

zgodnie z regulacjam i § 14 ust. 12 statutu PZK;

w sprawie zarzutów zawartych we wniosku

Onaczyszyna oraz w Sprawozdaniu

Głównej

Pana Wiktora

Komisji Rewizyjnej .

Wnioskowane dokumenty i
okoliczności

stanowiących

uzasadnienie

wystąpienia

wyjaśnienia zostaną

podstawę

organu

wykorzystane do zbadania

przedmiotowego

nadzorującego,

wniosku ,

co

stanowi

przewidziane w art. 25 ust. 3

ustawy- Prawo o stowarzyszeniach .

Na

powyższe

dokumenty i

wyjaśnienia oczekuję

otrzymania niniejszego pisma.

Do wiadomości :
1. Główna Komisja Rewizyjna PZK
2. Wiktor Onaczyszyn
1..

w terminie 21 dni od daty
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Witold Onaczyszyn
Hadle Szklarskie 121
37 - 232 Jawornik Polski

Działając

sprawozdanie

własnym

imieniem

Głównej

przesyłam

ręce

na

Komisji Rewizyjnej Polskiego

Związku

Pani Prezydent
Krótkofalowców

za okres 22.05.2016 do 24.03.2018 r . które zawiera bardzo

niepokojące

'lllr;:;;...,,,

końcowe wskazujące

twierdzenia i wnioski
Związku

na

nieprawidłowości

Krótkofalowców co tym samym uzasadnia

postępowania

kontrolnego w Polskim

Związku

wszczęcie

-.....

w Polskim

odpowiedniego

Krótkofalowców przez

Panią

Prezydent.
Niezależnie

od

powyższego

--

Krótkofalowców pomimo
publicznej
miesięcy

wskazuję,

obowiązku

wynikającego

iż

Prezes

z ustawy o

Polskiego

dostępie

do informacji

w terminie ustawowym (w chwili obecnej

od skierowania

skierowanych do niego

pytań)

nie

udzielił

pytań związanych

Związku

już

mi odpowiedzi na

z finansami Polskiego

od 2
część

Związku

Krótkofalowców (w tym kilku zawartych umów) potrzebnymi m i j ako
delegatowi na Zjazd z zapoznaniem
W tej sprawie
PZK n ie

____/\
I

\/ '
\

się

z funkcjonowaniem

interweniowała też Głowna

raczyło

na

żadne

Związku .

Komisja Rewizyjna, ale Prezydiu m

maile i pisma odpowiedzieć .

-

Nadto Polski

Związek

statucie nie

zawiadomił

Krótkofalowców do chwili obecnej w sposób wskazany w
mnie o nadzwyczajnym

Krótkofalowców planowanym na
Nie

przesłał

Związku

też

mi
mój

przygotowanie

się

Przewodniczącego

jak wydaje
adres

dzień

się

GKR) w

Polskiego

Związku

21 kwietnia br.

w sposób celowy na podany do

zamieszkania

do zjazdu a

zjeździe

przesyłając

umożliwiających

dokumentów

je na stary adres (wg informacji

miejscowości

aktualnego miejsca zamieszkania, pomimo

wiadomości

odległej
że

o ponad 300 km od

w tym samym

miesiącu

w innej

korespondencji Sekretarz i Prezes wytworzyli dokument z właściwym adresem.
Posiadanie, przechowywanie i przetwarzanie mojego starego adresu jest
niezgodny z przepisami prawa, a brak zawiadomienia i dostarczenia
,dokumentów Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego ma jak
moje

niewłaściwe

udziału

na

a to

przygotowanie

może prowadzić

się

do niego lub

w konsekwencji do

się

wydaje na celu

uniemożliwienia

mi w nim

nieważności podjętych

decyzji

Zjeździe.
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Załącznik

nr 2 do protokołu z posiedzenia Głównej

Komisji Rewizyjnej Polskiego

Związku

Krótkofalowców w

dniu 24.03.2018 r.

Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
za okres od 22.05.2016 do 24.03.2018r.
1. Wstęp
Zgodnie z art. 11.p 3. Prawa o stowarzyszeniach
kontroli

wewnętrznej. Spełnieniem

każde

stowarzyszenie jest obowiązane

posiadać

wymogu ustawy jest zapis § 26 p.l. Jednak trudno sobie

organ

wyobrazić, że

organizacja o kilkustopniowej strukturze będzie kontrolowana przez 5-cloosobową
komisję. W związku tym działalność kontrolna GKR ·skupia się główn ie na kontroli Prezydium, Za rządu
nasza

czterotysięczna

Głównego

i ogólnopolskich klubów PZK. Kontrole na szczeblu oddziałów i klubów PZK przeprowadzają

oddziałowe

komisje rewizyjne.

Jednak w PZK jako organizacji o statusie OPP zasady odpowiedzialności komisji rewizyjnej są znacznie
ostrzejsze nii w innych organizacjach. Stąd nasza komisja rewizyjna stara się wykonywać swoje obowiązki
najlepiej jak to jest
reprezentujemy
staranności.

możliwe

członków

że dzięki

Uczymy,

w

zaistniałych

naszej organizacji
temu

okolicznościach.

prowadząc działania

Zdajemy sobie

kontrolne

członkowie mogą realizować

również

dokładając

sprawę,

przy tym

swoje zainteresowania, które

że

należytej
przecież

znacznie odbiegają od spraw finansowych, statutowych i organizacyjnych.
Poniżej

zamieszczamy skrócony opis

działalności Głównej

Komisji Rewizyjnej za okres od 22.05.2016

do 24.03.2018r.

2. Skład GKR.
XXII KZD PZK

wybrał członków Głównej

w Burzeninie w dniu 22 maja 2016 roku

Komisji Rewizyjnej PZK, która na pierwszym posiedzeniu

ukonstytuowała się następująco:

Jerzy Najda, HFlD - Przewodniczący GKR PZK
Jerzy Jakubowski, SP7CBG -

Wiceprzewodniczący

GKR PZK

Leszek Przybylak, SP6CIK - Sekretarz GKR PZK
Jan Ćwikła, SP2X - Członek GKR PZK
Marek Sikora, SQ8MXS Zastępcami członków

Członek

GKR PZK

GKR PZK zostali:

Marek Ruszczak, SPSUAR
Grzegorz Rendchen, SP9NJ

w dniu 15.05.2017 z

działalności

w GKR zrezygnował Marek Sikora SP8MXS, na którego miejsce

dokooptowano Marka Ruszczaka SPSUAR.
Następnie z dniem 1.07.2017 z prac w GKR zrezygnował Jan Ćwi kła SP2X.

1//
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Na posiedzeniu GKR w Łodz i w dniu 24 marca 2018 roku do skład u Kom isji dokooptowano
Grzegorza Rendchena SP9NJ. Następnie przed rozpoczęcie m głosowa ń kolega Grzegorz Rendchen
złożył rezygnację z człon kostwa

w GKR.

3. Problemy z przyjęciem dokumentów od poprzedniej GKR.
W organizacji społecznej działan ie organu kontrolnego powinny być prowadzone w sposób ciągły
i niezależny od składu organu kontrolnego wybranego na kolejną kadencję . Naturalnym winno być
przekazanie wiedzy, dokumentów i wykazu spraw w toku.
W wyniku wyborów KZD w Burzeninie nikt z poprzedniej Komisji nie znalazł się w składzie obecnej
GKR. W związku z tym szczególnie ważnym było, aby przekazanie zarówno dokumentów jak i wiedzy odbyło
się

jak najszybciej. Niestety pomimo wymiany korespondencji elektronicznej z powodów choroby

poprzedniego Przewodniczącego przekazanie dokumentów odbyło się dopiero w dniu 21.10.2016 roku w
Mysłowicach,

a więc z pięciomiesięcznym opóźnieniem. Przekazano i przyjęto 1 segregator dokumentów

GKR z kadencji 2008-2012 i 4 segregatory dokumentów z kadencji 2012-2016. O Ile dokumenty z lat 20082012 posiadały spis, to dokumenty z ostatniej komisji miały tylko ponumerowane kartki. Niestety nie
przekazano wykazu spraw w toku I nie przekazano wiedzy nt. prac GKR.
Należy podkreślić, że

koszty odebrania dokumentów poniósł Sekretarz GKR, gdyż finanse ZG PZK były

w stanie krytycznym.

4. Opis prac GKR
Główna
Opracowała

Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym odbyła 7 posiedzeń, podjęła 28 uchwał.

2 roczne plany pracy i kontroli.

Główna

Komisja Rewizyjna nie ograniczała się do odbycia minimalnej statutowej liczby posiedzeń.

Niestety sytuacja związana z rażąco dużą liczbą uchybień w funkcjonowaniu Prezydium zmuszała nas do
odbycia częstszych posiedzeń .
Przeprowadzono dwukrotną kontrolę stanu gotówki w kasie podręcznej Skarbnika PZK. Ponadto
członkowie GKR przeprowadzili kontrole w oddziałach terenowych w łodzi (OT-15) i Szczecinie

{OT-14).

Stwierdzono, że działanie zarządów kontrolowanych OT w badanym zakresie było zgodne ze Statutem PZK.
Ponadto GKR podjął działania wspomagające w przeprowadzeniu okresowych kontroli wykonywanych
przez OKR zgodnie z § 41 p.la Statutu PZK. Opracowano wzór protokołu kontroli i przesłano do OKR.
Oddziałowe
się

komisje wykorzystywały wzór do przeprowadzenia rocznych kontroli, a nawet niektóre posłużyły

przekazanym wzorem do sporządzenia protokołu na koniec kadencji. Opracowano również regulamin

OKR, gdyż jak wynikało z posiadanych danych oddziałowe komisje nie posiadały opracowanych przez siebie
regulaminów. Komisja planowała kontrolę w OT-21 która nie doszła do skutku z uwagi na opóźn ienie
ujawnienia członka GKR Marka Ruszczaka w KRS.
Przeprowadzono równ ież korespondencyjny audyt ogólnopolskich klubów PZK. Niestety w wyniku
audytu stwierdzono, że kilka klubów znajdujących się na ewidencji jest nieaktywnych, nie znane są aktualne
dane osób z za rządu, nie ma

protokołów

ze zjazdów sprawozdawczo-wyborczych i sprawozdawczych w

połowie kadencji. Z kolei aktywne kluby posiadły własne statuty niezgodne ze statutem PZK, a większość
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z nich nie posiadała skarbnika w składzie zarządu, co było

niezgodnego z § 58 p.2 Statutu PZK. Wiele

klubów wykazywało w swoim składzie osoby nie będące członkami PZK.
Prawdziwym kuriozum było wykazanie przez Zarząd ARDF Poland 151 członków, z czego 17 członków
zwyczajnych ARDF, będącymi jednocześnie członkami PZK i 134 kandydatów na członków ARDF, którzy nie są
członkami PZK. Z kolei Zarząd PG APRS wykazał 374 członków, z których 216 osób nie byto członkami PZK.

Wnioski pozostawiamy czytającym sprawozdanie.
O stanie klubów ogólnopolskich w PZK niech świadczy poniższe krótkie zestawienie. Gdy GKR
postanowił przystąpić do kontroli klubów ich stan wg Informacji otrzymanej z Sekretariatu ZG PZK wynosił 4.

W tym samym czasie na portalu PZK widniała Informacja o S klubach. Następnie Komisja poprosiła o
bardziej szczegółowe informacje okazało się, że w ewidencji klubów ogólnopolskich prowadzonej przez ZG
PZK figuruje ich ai 11.
Dwa najstarsze kluby czyli SP OTC i PK RVG wykazały najwięcej chęci do współpracy, a jednocześnie
prawie żadnych uchybień. W przypadku PK RVG skończyło się na Jednym zaleceniu odnośnie składu zarządu.
PG APRS de facto odmówił poddania się kontroli i w ramach protestu zwołał zjazd, który postanowił
o opuszczeniu struktur PZK. Zjazd ten zwołany z naruszeniem Statutu PZK, bez wcześniejszego ogłoszenia w
organie prasowym PZK. 7 klubów ogólnopolskich w ogóle nie odpowiedziało na wezwania GKR.
Niestety ze smutkiem stwierdzamy, że sprawa klubów ogólnopolskich nie znajduje się w obszarze
zainteresowania władz związku. Działania Komisji mające na celu zdiagnozowanie problemu i próbę
zainteresowania Zarządu Głównego spotykały się z krytyczną oceną szczególnie Prezesa PZK, który
niejednokrotnie pozwalał sobie na stwierdzenia, że GKR postanowiło „rozwalić'' kluby.

Na wniosek skarbnika PZK GKR wystosowało zapytanie do OT z OP w celu sprawdzenia zgodności
dokumentów sprawozdawczych z zapisami w KRS. Odpowiedziały niemal wszystkie oddziały .
GKR podjęła kroki w celu skorygowania form rejestracji w KRS OT z OP. Trzy oddziały OT-10 111 25
otrzymały już nowe dokumenty z KRS z właściwą formą rejestracji. Prezes PZK wystapił do SR w Toruniu w

sprawie OT Mikołaja Kopernika, a OT-131 OT-17 zadeklarowały podjęcie stosownych kroków po NKZD.

s. Opiniowanie bilansu księgowego 2016
Jednym z podstawowych obowiązków Głównej Komisji Rewizyjnej jest ocena sprawozdania
księgowego

za rok rozliczeniowy. Zgodnie z tym GKR otrzymała do oceny w marcu 2017 roku bilans

księgowy za 2016 rok. Pomimo, że przedstawiony bilans nie spełniał wymogów formalnych (brak podpisów
członków Prezydium}

i

był podpisany tylko przez Główną księgową GKR dokonała oceny. Dokument był

niespójny wewnętrznie, a nawet zawierał błędy rachunkowe. Podano szereg danych nieprawdziwych lub
budzących wątpliwości, jak informacja o niezatrudnianiu członków zarządu czy też nie mająca żadnego

odbicia w rzeczywistości kwota wartości środków trwałych.
Po analizie GKR negatywnie zaopiniowała bilans księgowy za 2016 rok i zaleciła zarządowi Głównemu
nieprzyjmowanie tego dokumentu. Podczas posiedzenia Zarządu Głównego PZK w maju 2017 roku na
bieżąco dokonywano poprawek w bilansie za 2016 rok I poddano rzekomo poprawiony dokument pod
głosowanie

ZG.
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Zarząd główny zignorował negatywną opinię oraz fakt, że Prezydium przedstawia pod głosowanie inny

bilans n iż t en który uzyskał opinię GKR i podjął decyzję o przyjęciu sprawozdania. Obecny na posiedzeniu ZG
sekretarz GKR, bezpośred n io po głosowaniu wystąpił do Prezydium o przekazanie kopii dokumentu, który
podlegał głosowani u . Dokumentu takiego nie uzyskał. Dopiero

w lipcu 2017 roku Prezydium

przekazało do

GKR egzemplarz bilansu księgowego za 2016 rok opatrzony podpisami wszystkich członków Prezydium ZG
PZK. Można domniemywać, że członkowie Zarządu Głównego PZK na posiedzeniu w maju 2017 roku
głosowali

i zatwierdzili

nieistniejący bilans księgowy. Pewnym jest, że dokument ten wbrew przyjętym

zasadom nie posiadał opinii GKR. Poprawiony bilans 2016 przesła no w dniu 26.06.2017 roku. GKR zapoznał
się z ww. bilansem na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2017 roku.

6. Bilans 2017
Do dnia posiedzenia GKR w dniu 24 marca 2018 roku ani Główna Komisja Rewizyjna, ani Prezes PZK

nie otrzymali bilansu księgowego ł dokumentów sprawozdawczych z biura księgowego. Należy nadmienić, ·
że

24 lutego 2018 roku GKR zwróciła

księgowości,

które

będą niezbędne

się

do Prezesa PZK i Skarbnika o udostępnienie wyciągów z systemu

do oceny bilansu za 2017 roku.

W tej sytuacji należy stwierdzić, ze Prezydium ZG PZK uniemożliwia statutową działalność Głównej
Komisji Rewizyjnej I w związku z tym GKR zamierza wystąpić ze skargą do organu nadzoru.
Na wniosek kolegi Marka Ruszczaka GKR w porozumieniu z Prezesem PZK

ustaliła zwołania

dodatkowego posiedzenia Komisji w dniu 21 kwietnia 2018 w celu oceny dokumentów finansowych pod
warunkiem ich otrzymania nie później nii do dnia 7 kwietnia 2018 roku.

Nie są to jedyne uchybienia ze strony Prezydium ZG PZK.

z najpoważniejszych należy wymienić:
1.

Łamanie zarówno deklaracji zjazdowych jak

i Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Polski Związek Krótkofalowców jako organizacja korzystająca ze środków publicznych {1%)
i realizująca zadania publiczne podlega przepisom wspomnianej uchwały. Przewlekanie
terminów i udzielanie niepełnej Informacji to stała praktyka. Prezes PZK uzurpuje sobie prawo
do stwierdzenia, że terminy ustawowe nie wiążą go pomimo, że już w 2016 roku
Nierealizowanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów §23 ust. 1 pkt c) Statutu. GKR poprosiła
Prezydium o przedstawienie stanu realizacji uchwał KZD w Burzeninie i do dnia 24 marca nie
otrzymała

2.

takiego mateńału.

Brak realizacji większości zaleceń i wniosków GKR, co stanowi naruszenie §23 ust. 1 pkt d)
Statutu

3.

Brak współpracy Prezydium z GKR (§23 ust. 1 pkt f} statutu)

4.

Tolerowanie czy wręcz akceptacja jaskrawego łamania Statutu I zasad reprezentacji Związku
przez niektóre oddziały terenowe. Dla przykładu dwa oddz iały terenowe nieposiadające
osobowości

prawnej i nie będące upoważnione do zawierania porozumień (OT-01 i OT-15)

podpisały

porozumienia o współpracy z jednostką obcego stowarzyszenia. Wystąpienia GKR

w tej sprawie zostały zlekceważone przez Prezesa.
5.

Stałe

naruszanie zapisu §23 ust. 1 pkt i) Statutu poprzez jednoosobowe kierowanie osób na

konferencje. Brak w tym względzie jakiejkolwiek polityki Prezydium PZK
6.

Brak nadzoru nad managerami odpowiedzialnymi za poszczególne zadania §23 ust. 1 pkt j)
Statutu. Dopiero na żądanie GKR Prezes wystąpił o sprawozdania pod koniec 2017 roku.
Poprzednie sprawozdania były sporządzane w 2010 roku. Nłektórzy managerowie pomimo
zarządzenia

Prezesa nie złożyli sprawozdań. Dla przykładu od 2010 roku PZK nie posiada

faktycznego managera UKF. Pomimo wielokrotnego zwracania uwagi na ten fakt Prezes PZK nie
odwołał

Piotra Szałkowskiego SPSQAT z tej funkcji i nie podjął kroków w celu powołania na tą

funkcję

osoby, która spełniałaby swoją rolę. Do grudnia 2017 roku utrzymywano fikcyjną

funkcję

managera packet radio. Warto podkreślić, że po wielu latach Prezydium załatwiło

sprawę

7.

Award Managera

Prowadzenie gospodarki finansowej niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Do dnia
dzisiejszego nie przeprowadzono w Związku poprawnej inwentaryzacji. Inwentaryzacji nie
przeprowadzono również po zmianie władz po KZD w Burzeninie w 2016 roku (§23 ust. 1 pkt n)

8.

Łamanie

wewnętrznych

regulaminów PZK m. inn. podczas głosowania elektronicznego

w sprawie zwołania NKZD w 2018 roku. Wiceprezes odpowiedzialny za głosowanie prowadził
je wg nieaktualnego regulaminu, następnie zakończył je o dzień przed czasem ogłaszając
wyniki głosowania niezgodne ze stanem faktycznym, następnie wznowiono, przerwano
i ponownie wznowiono głosowanie. Zlekceważono wystąpienie GKR, nie zabezpieczono I nie
udostępniono

Komisji pełnej dokumentacji z głosowania. Istnieje domniemanie, że także wiele

innych głosowań elektronicznych zostało przeprowadzonych nieprawidłowo w tym zwołanie
KZD w 2016 roku w Burzeninie
9.

Do powyższego dochodzą niezrozumiałe działania na polu współpracy z innymi organizacjami
krótkofalarskimi prowadzące do antagonizmów w środowisku:
a.

tr.-

Wypowiedzi Prezesa PZK dotyczące środowiska UKF w Polsce. Z jednej strony Prezes
oświadcza

na Zjeździe PK UKF, że nie popiera działań prowadzących do pogłębienia

podziałów,

a następnie forsuje powstanie w ramach PZK klubu ogólnopolskiego UKF

Niejasne działania Prezydium w sprawie zmian w regulaminie SPDX Contest w 2016 roku.
W dniu 1 września 2016 roku członek związku występuje o zmianę w regutaminie
zawodów. Już 7 września 2016 roku, bez żadnych analiz skutków, bez żadnych konsultacji
Prezes

przekazuje

obowiązków

sprawę

do załatwienia

wiceprezesowi

mającemu

w

zakresie

sprawy sportowe, a 14 września 2016 roku zmiany zostają zatwierdzone.

Interwencja GKR w tej sprawie zostaje całkowicie zlekceważona, a 10 grudnia 2016
wiceprezes Tadeusz Pamięta SP9HQl na posiedzeniu GKR i Prezydium ZG PZK w Warszawie
oświadcza, że został wprowadzony w błąd
oświadczeniu

i zmiany

zostaną anulowane. Na tym

sprawa zostaje zamknięta ponieważ wiceprezes wbrew swojej deklaracji nie

podej muj e żadnych działań . Ponowna inter wencj a GKR pow o duje oświadczenie Prezesa
obcej organizacji, że żadne zm iany nie zostaną wycofane.

7. Zestawienie niewykonanych zaleceń i uchwał GKR przez Prezydium.
Uchwała

nr Yl016

Główna Komisja Rewizyjna wzywa Prezydium ZG

PZK do podjęcia kroków prawnych w celu odzyskania

mienia stanowiącego własność PZK, a znajdującego się w posiadaniu Wiesława P. byłego Prezesa Praskiego
Oddziału

Terenowego oraz doprowadzenia do zwrotu przez Wiesława P. kary nałożonej na PZK przez Izbę

Skarbową.

Uchwała

nr &2016

Główna Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Krótkofalowców rekomenduje Zarządowi Głównemu Polskiego
Związku Krótkofalowców podjęcie uchwały w sprawie:

a)

wykreśleniu z ewidencji oddziałów terenowych Stowarzyszenia im. Mikołaja Kopernika

w Toruniu;
b)

zobowiązania Prezydium ZG PZK do wystąpienia do sądu rejestrowego w Warszawie

z wnioskiem o wykreślenie wspomnianego stowarzyszenia z KRS Polskiego Związku Krótkofalowców.

UCHWAŁAnr~Ol~GKR
Główna Komisja Rewizyjna stwierdza, że Zjazd PG APRS nie został zwołany zgodnie z § 55 ust.6 Statutu PZK,

a co za tym idzie podjęte tam decyzje nie rodzą skutków prawnych I organizacyjnych.
UCHWAŁA

nr 11.Z017/GKR

Główna Komisja Rewizyjna PZK stwierdza niepowodzenie likwidacji Toruńskiego Oddziału Terenowego

PZK im. Mikołaja Kopernika. GKR wzywa Prezydium Zarządu Głównego PZK do podjęcia w terminie 30 dni
kalendarzowych następujących działań:
a) wystąpienia do Prezydenta Miasta Torunia (Organ Nadzoru) oraz Sądu Rejestrowego w Toruniu z
wnioskiem o usunięcie z nazwy tego podmiotu słów "Polskiego Związku Krótkofalowców" ze
względu

na działanie podmiotu niezgodne ze Statutem PZK.

b) zobowiązanie Kol. Jana Dąbrowskiego SP2JLR, według dokumentów KRS Prezesa Oddziału
Toruńskiego PZK, do niezwłocznej kontynuacji procesu likwidacji tego podmiotu.

c} wykreślenia tego oddziału z wykazu oddziału terenowych w KRS PZK.
Główna Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Krótkofalowców zwraca uwagę na konflikt interesów
wyn i kający

z łączenia przez Jana Dąbrowskiego funkcj i wiceprezesa Polskiego Związku Krótkofalowców z

funkcją Prezesa Toruńskiego Oddziału Terenowego PZK Im. M ikołaja Kopernika, którego statut oraz

działalność są sprzeczne z obowiązującym Statutem PZK.
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8. Odniesienie się GKR do wyroku na SP2JNK
Polski Związek Krótkofalowców złożył w poprzedniej kadencji powiadomienie o popełnieniu przestępstwa
przez ówczesnego członka Prezydium Zbigniewa Mądrzyńsklego SP2JNK. Postępowanie prokuratorskie
zakończyło się aktem oskarżenia w

2016 roku Zbigniew Mądrzyński za próbę oszustwa na szkodę PZK został

skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę grzywny oraz zakaz pełnienia funkcji w organizacjach
pożytku

publicznego.

Pomimo zgody sądu na opublikowanie wyroku Prezydium ZG PZK nie opublikowało wyroku na stronie na
portalu ngo.pl.
Zbigniew Mądrzyński w dalszym ciągu pozostaje członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców, a także w
dalszym ciągu posiada odznakę honorową Polskiego Związku Krótkofalowców.
Sprawę usunięcia

Zbigniewa

Mądrzyńskiego

z PZK powinien podjąć macierzysty oddział terenowy, a w

przypadku braku działania, Główna Komisja Rewizyjna na najbliższym Krajowym Zjeździe delegatów.
Manager Odznaki Honorowej Polskiego Związku Krótkofalowców powinien wystąpić z wnioskiem do zarządu
Głównego, aby na najbliższym posiedzeniu podjęto uchwałę pozbawiającą Zbigniewa Mądrzyńskiego

OH

PZK.
Należy także przypomnieć, że

o wykluczenie Zbigniewa

poprzednia GKR złożyła na KZD w Burzeninie w 2016 roku wniosek

Mądrzyńskiego

z szeregów PZK. Wniosek ten nie był na Zjeździe procedowany.

9. Wizerunek Związku
Z analizy działalności poszczególnych elementów struktury organizacyjnej wynika,
działający szczebel

to

oddziały terenowe.

że najlepiej

Z kontroli przeprowadzanych przez oddziałowe komisje

rewizyjne wynika, że gospodarowanie skromnymi funduszami jest prowadzone w sposób
prawidłowy, a podejmowane uchwały są zgodne ze Statutem

Całkowicie wadliwy

PZK.

pod względem systemowym jest sposób finansowania działalności

Związku na szczeblu centralnym.

W 2016 roku

doszło do kuriozalnej sytuacji w której nastąpiła

zapaść finansów Związku. Trzy oddziały terenowe udzieliły pożyczek kasie centralnej.

Powoduje to powstanie zgubnego dla PZK wrażenia, że Prezydium marnuje środki ze składek
członkowskich. Nawet członkowie Zarządu Głównego PZK nie wykazują zainteresowania stanem

finansów i możliwościami poprawy sytuacji o czym świadczy wspomniana konieczność pożyczki z

trzech oddziałów i brak reakcji ZG na tą

10. Wniosek
Główna

końcowy

Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Krótkofalowców podkreśla z jednej strony większą

dyscyplinę finansową skutkującą między
urzędy

sytuację.

innymi częściową naprawą stanu środków przekazanych przez

skarbowe w ramach 1%.

Jasnym punktem jest pozyskanie i realizacja zadania publicznego NDAP, chociaż i tu nie uniknięto
błędów

w postaci niejasnych zasad zatrudniania osób realizujących zadanie archiwizacji dokumentów PZK.

Brak było otwartego naboru do realizacji zadań, niejasny jest klucz według jakiego wybrano oddziały do

11

- ł-

realizacji zadania czy też zatrudnianie członków rodziny. Władze PZK prezentują wręcz alergiczny stosunek
do możliwości korzystania z pracy wolontariuszy, która w przypadku tworzenia archiwum byłaby korzystna
umożliwiłaby

dla obu stron. Wolontariuszom np. studentom
większej ilości

zaliczenie praktyk, a PZK przetworzenie

dokumentów.

Prezydium ZG PZK ponosi

również odpowiedź

2012 roku Komisja Statutowa nie

wywiązała się

za całkowite fiasko prac Komisji Statutowej.

ze swojego zadania i nie

przygotowała

Powołana

w

projektu Statutu na

KZD w Burzeninie. Wobec braku efektów i konieczności wprowadzenia zmian do Statutu PZK wynikających
z nowelizacji Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach
Statutową

wydawać

by

i powołać w nowym składzie. Prezes PZK całkowicie

obowiązków,

co

zaowocowało

wpisanie do Statutu może

Biorąc

stworzeniem projektu zmian

powodować, że będzie

się

powinno,

że należy rozwiązać Komisję

zaniechał działań

liczącym

i nie wywiązał się ze swoich

3 zdania oraz kilku punktów których

on sprzeczny z Ustawą PoS.

pod uwagę powyższe oraz wcześniej wymienione przypadki ewidentnych uchybień

postanowieniom Statutu, Główna Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Krótkofalowców stwierdza, źe nie
ma podstaw do ewentualnego udzielenia absolutorium członkom Prezydium ZG PZK za okres od 22 maja

2016 roku do 23 marca 2018 roku.
Przewod~cyf/,1
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