
Regulamin członkowski
 Polskiego Związku Krótkofalowców

Na podstawie §20 ust.3 lit. j) Statutu PZK Zarząd Główny PZK uchwala się co następuje:

Dział I
Postanowienia ogólne

I. Zasady postępowania w sprawach członkowskich.
§1

Zasady uzyskiwania i utraty członkostwa w PZK, a także prawa i obowiązki członków PZK określa Rozdział III Statutu 
PZK.

§2
Sprawy członkowskie winny być realizowane w duchu zaufania, atmosfery koleżeńskości oraz poszanowania interesów 
każdego członka PZK.

§3
Sprawy członkowskie winny być wyjaśniane w sposób należyty i wyczerpujący z zapewnieniem dostępu do informacji osób 
zainteresowanych.

§4
Sprawy  członkowskie  winny  być  załatwiane  bez  zbędnej  zwłoki,  jednakże  organy  PZK  zobowiązane  są  do  podjęcia 
wszelkich niezbędnych kroków dla dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy.

§5
Członek PZK może w każdym czasie podejmować działania związane z regulacją własnych spraw członkowskich. 

§6
Brak  reakcji  członka  na  działania  organów PZK wobec  niego w sprawach członkowskich  nie  może być  podstawą do 
wystąpień i roszczeń wobec PZK.

§7
Organ  PZK  właściwy  dla  spraw  członkowskich  może  w  każdym  czasie  podjąć  działania  przewidziane  statutem  oraz 
regulaminami wewnętrznymi zmierzające do załatwienia spraw członkowskich.

§8
Organ PZK właściwy dla załatwienia spraw członkowskich może wystąpić do innego organu PZK, a także każdego członka 
PZK o udzielenie informacji lub pomocy w załatwieniu sprawy członkowskiej.

II. Właściwość organów w sprawach członkowskich.
§9

Właściwość organów PZK  w sprawach członkowskich określa Statut PZK.
§10

Organy PZK samodzielnie przestrzegają swojej właściwości.
§11

W przypadku braku możliwości określenia właściwości lub sporu co do jej treści o właściwości  decyduje Zarząd Główny 
PZK w trybie §69 ust.2 Statutu PZK.

III. Uchwały organów PZK w sprawach członkowskich.
§12

Organy PZK podejmują uchwały w sprawach członkowskich w formie pisemnej.
§13

Uchwała w sprawach członkowskich winna zawierać co najmniej:
1.określenie organu podejmującego uchwałę,
2. miejsce i czas podjęcia,
3. określenie podstaw podjęcia uchwały,
4. decyzję w określonej sprawie,
5. uzasadnienie uchwały,
6. podpisy członków organu podejmującego uchwałę

§14
W uzasadnieniu organ PZK winien wskazać te przesłanki, które  leżą u podstaw decyzji organu w sprawach członkowskich, 
a w miarę możliwości przytoczyć przykłady i dowody na poparcie swojego stanowiska.

IV. Pełnomocnicy
§15

Członek zwyczajny i nadzwyczajny PZK może w sprawach członkowskich ustanowić pełnomocnika, chyba że charakter 
sprawy wymaga jego osobistego działania.§16
Pełnomocnikiem  może  być  członek  zwyczajny  PZK  posiadający  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  nie 
pozbawiony praw publicznych, posiadający opłaconą bieżąca składkę PZK, nie będący jednocześnie członkiem  organu PZK 
właściwego w sprawach członkowskich. 
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§17
Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie i przedłożone organowi PZK właściwemu dla spraw członkowskich. 

V. Korespondencja w sprawach członkowskich.
§18

Organ  PZK  doręcza  korespondencję  w  sprawach  członkowskich  za  pokwitowaniem  przez  pocztę  lub  inne  podmioty 
świadczące usługi kurierskie oraz doręczeniowe, a także przez swoich członków lub przez inne upoważnione osoby.

§19
W  przypadku  ustanowienia  pełnomocnika  lub  wskazania  adresu  korespondencyjnego  korespondencję  w  sprawach 
członkowskich doręcza się za pośrednictwem wskazanych osób.

§20
W przypadku niepodjęcia korespondencji w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o nadejściu korespondencji  lub odmowy 
jej przyjęcia, korespondencję dołącza się do dokumentacji członkowskiej ze skutkiem doręczenia na dzień niepodjęcia lub 
odmowy przyjęcia korespondencji.

§21
Terenowe Oddziały  PZK mogą w regulaminach wewnętrznych  w sposób  odmienny określić  zasady doręczania  swoim 
członkom  korespondencji w sprawach członkowskich.

Dział II
Sprawy członkowskie

I. Przyjęcie
§22

Zarząd  Oddziału  Terenowego  PZK  podejmuje  uchwałę  o  przyjęciu  do  PZK  osoby  fizycznej,  która  spełniła  warunki 
określone w Statucie PZK tj.,  złożyła pisemną deklarację, dokonała opłaty bieżącej składki, w  tym wpisowego.

§23
Wzór deklaracji członkowskiej stanowi załącznik nr 1  do niniejszego regulaminu.

§24
Zarząd Oddziału Terenowego PZK może podjąć uchwałę o odmowie przyjęcia do PZK w przypadku jeżeli:
1. ubiegający się o przyjęcie został wcześniej wykluczony z PZK,
2. ubiegający  się  o  przyjęcie  został  wcześniej  wykluczony z  innej  organizacji  lub  jednostki  organizacyjnej  krajowej, 

zagranicznej jak również międzynarodowej, której cele są zbliżone do celów PZK,
3. członkostwo w PZK  ubiegającego się ustało w wyniku nieusprawiedliwionego nieopłacenia składek członkowskich,
4. istnieją inne przyczyny  uzasadniające odmowę przyjęcia do PZK.

§25
W przypadku złożenia  przez  zainteresowanego odwołania  od  uchwały o  odmowie  przyjęcia  do  PZK Zarząd Oddziału 
Terenowego PZK w terminie 30 dni dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonego odwołania.

§26
Weryfikacja formalna polega na sprawdzeniu dochowania przez zainteresowanego terminów określonych w Statucie PZK 
oraz właściwości.

§27
Weryfikacja merytoryczna polega na ustosunkowaniu się organu do zarzutów podnoszonych przez zainteresowanego w 
odwołaniu. Brak uzasadnienia odwołania nie wstrzymuje jego weryfikacji.

§28
Na podstawie dokonanej  weryfikacji  Zarząd Oddziału  Terenowego PZK opracowuje  wnioski,  które  przedkłada  wraz z 
odwołaniem Walnemu Zebraniu Oddziału Terenowego PZK.

§29
Opracowane wnioski wraz z właściwą dokumentacją Zarząd Oddziału Terenowego PZK przesyła do wiadomości Prezydium 
ZG PZK.

II. Wykluczenie
§30

Zarząd Oddziału Terenowego PZK, którego Walne Zebranie podjęło uchwałę o wykluczeniu członka zobowiązany jest w 
ciągu 30 dni od powiadomienia przez ZG o złożeniu odwołania przez wykluczonego przesłać do ZG uchwałę o wykluczeniu 
wraz z jej uzasadnieniem, wniosek właściwego organu PZK o wykluczenie członka, a także inne dokumenty zgromadzone w 
związku z rozpatrywaniem sprawy.

§31
Na podstawie  odwołania  wykluczonego członka  oraz  dokumentów dostarczonych przez  Zarząd  właściwego   Oddziału 
Terenowego  PZK,  Prezydium  ZG  PZK  na  najbliższym  posiedzeniu  dokonuje  weryfikacji  formalnej  i  merytorycznej 
złożonego dowołania.

§32
Na podstawie dokonanej weryfikacji Prezydium ZG PZK opracowuje wnioski, które przedkłada Zarządowi Głównemu PZK 
do zatwierdzenia.

§33
Przyjęte wnioski Zarząd Główny PZK wnosi pod obrady najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK.

§34
O przyjętych przez Zarząd Główny PZK wnioskach oraz o terminie Krajowego Zjazdu Delegatów PZK rozpatrującego jego 
odwołanie, Prezydium ZG PZK powiadamia wykluczonego członka na piśmie co najmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem.

2



§35
Członek wykluczony biorący udział w Krajowym Zjeździe Delegatów PZK rozpatrującym jego odwołanie może wystąpić 
do Prezydium Zjazdu z wnioskiem o wysłuchanie przed podjęciem przez delegatów uchwały w jego sprawie.

§36
W przypadku uzyskania zgody na wysłuchanie członek wykluczony może wystąpić w trakcie rozpoznawania jego sprawy, w 
czasie określonym przez Prezydium Zjazdu, zaś składane oświadczenie może dotyczyć wyłącznie jego sprawy.

§37
Członek  wykluczony  nie  może  poddawać  swojego  wystąpienia  pod  dyskusję,  może  jednakże  odpowiadać  na  pytania 
zadawane przez delegatów.

§38
W  przypadku  nieobecności  członka  wykluczonego  wnoszącego  odwołanie  na  Krajowym  Zjeździe  Delegatów  PZK 
rozpatrującym odwołanie o uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów PZK członek jest powiadamiany przez Prezydium ZG 
PZK na piśmie w ciągu 30 dni od daty zakończenia Zjazdu.

III. Zawieszenie
§39

Okres zawieszenia określa Statut PZK.
§40

W okresie zawieszenia członek PZK nie może korzystać z przysługujących mu praw, a w szczególności z praw określonych 
w §8 ust.2 Statutu PZK.

§41
W  okresie  zawieszenia  członek  PZK  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  przepisów  krajowych  i  międzynarodowych 
związanych  z  radiokomunikacją  amatorską  oraz  norm  etycznych  i  zwyczajów  związanych  z  tą  działalnością,  a  także 
przestrzegać postanowień Statutu PZK, regulaminów i uchwał władz PZK.

§42
W okresie zawieszenia członek PZK nie jest zobowiązany do opłacania składki PZK.

§43
W przypadku uwzględnienia  odwołania  członka  i  uchylenia  uchwały  Walnego Zebrania  Oddziału  Terenowego PZK o 
wykluczeniu, członek zobowiązany jest do  uiszczenia składek za cały okres zawieszenia w ciągu 30 dni od daty powzięcia 
informacji o uwzględnieniu odwołania.

§44
Brak  opłaty  składek  za  okres  zawieszenia  w  terminie  określonym  w  §  poprzedzającym  rodzi  podstawy  do  ustania 
członkostwa określone w § 7 ust.1 Statutu PZK.

§45
W okresie zawieszenia karty QSL krajowe i zagraniczne zawieszonego członka PZK są przechowywane przez Oddziałowe 
Biuro QSL.

§46
W przypadku uwzględnienia  odwołania  członka  i  uchylenia  uchwały  Walnego Zebrania  Oddziału  Terenowego PZK o 
wykluczeniu, członek otrzymuje karty zgromadzone w Oddziałowym Biurze QSL.

§47
W przypadku uwzględnienia  odwołania  członka  i  uchylenia  uchwały  Walnego Zebrania  Oddziału  Terenowego PZK o 
wykluczeniu okres zawieszenia uważa się za niebyły i uwzględnia jako okres przynależności do PZK.

IV. Wznowienie
§48

Wznowienie członkostwa następuje w przypadkach określonych w Statucie PZK.
§49

Do wznowienia członkostwa stosuje się przepisy Statutu PZK o przyjęciu do PZK.
§50

Wobec członka, którego członkostwo wznowiono, §18 Statutu PZK stosuje się odpowiednio.
V. Członek zwyczajny i nadzwyczajny.

§51
Członek zwyczajny i nadzwyczajny PZK otrzymuje legitymację członkowską.

§52
Członek zwyczajny i nadzwyczajny PZK otrzymuje znaczek klapowy PZK. 

§53
Legitymacja i znaczek klapowy wręczane są przy przyjęciu do PZK i są bezpłatne.

§54
Członek  zwyczajny  i  nadzwyczajny  PZK,  którego  członkostwo  ustało  w  wyniku  rezygnacji,  wykluczenia  lub 
nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek zobowiązany jest złożyć legitymację członkowską i znaczek klapowy w 
macierzystym Oddziale Terenowym PZK.

§55
Członek zwyczajny i nadzwyczajny przy składaniu deklaracji członkowskiej, przy zawiadamianiu o zmianach dotyczących 
pozwolenia  radiowego,  miejsca  zamieszkania  lub  adresu  korespondencyjnego,  a  także  na  każde  wezwanie  Zarządu 
macierzystego Oddziału Terenowego PZK zobowiązany jest złożyć pisemną informację członkowską.
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§56
Wzór informacji członkowskiej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu

§57
Członek zwyczajny i nadzwyczajny PZK zobowiązany jest w terminie 30 dni powiadomić Zarząd Oddziału Terenowego 
PZK  o  uzyskaniu  lub  utracie  pozwolenia  radiowego  na  używanie  radiowych  urządzeń  nadawczych  lub  nadawczo-
odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej albo równoważnego pozwolenia wydanego przez właściwy organ 
zagraniczny.

VI. Członek Honorowy i członek wspierający.
§58

Zasady uzyskiwania i utraty Członkostwa Honorowego oraz członkostwa wspierającego w PZK określa Statut PZK.
§59

Wnioski do Zarządu Głównego PZK o nadanie tytułu Członka Honorowego PZK mogą składać organy władz PZK oraz co 
najmniej 1/3 członków PZK posiadających opłaconą bieżącą składkę.

§60
Wnioski winny zawierać wskazanie osoby, której ma być tytuł przyznany oraz uzasadnienie z wykazaniem podstaw do 
przyznania tytułu, a w szczególności zasług dla PZK.

§61
Członek Honorowy PZK otrzymuje akt nadania tytułu.

§62
Wnioski do Zarządu Głównego PZK o przyjęcie  członka wspierającego PZK mogą składać organy władz PZK oraz co 
najmniej 1/3 członków PZK posiadających opłaconą bieżącą składkę.

§63
Wnioski  winny zawierać  wskazanie  osoby prawnej,  która  ma zostać  przyjęta  w poczet  członków wspierających   oraz 
uzasadnienie z wykazaniem wsparcia jakiego udzieliła lub może udzielić PZK.

§64
Przyjęcie członka wspierającego odbywa się w sposób uroczysty, odpowiedni do okoliczności oraz zasad funkcjonowania 
członka wspierającego.

§65
Potwierdzenie przyjęcia członka wspierającego następuje dokumentem tworzonym przez Prezydium ZG PZK odpowiednio 
do okoliczności i zasad funkcjonowania członka wspierającego.

VII. Członek wspomagający
§66

Tryb przyjęcia i ustania członkostwa wspomagającego określa Statut PZK.
§67

Członek wspomagający posiada tylko te uprawnienia i obowiązki, które przewiduje §11 Statutu PZK.
§68

Członek wspomagający składa pisemne oświadczenie wskazujące jednostkę organizacyjną PZK, którą zamierza wspomagać, 
a także oświadczenie co do posiadania pozwolenia radiowego na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo 
odbiorczych  w  służbie  radiokomunikacyjnej  amatorskiej  albo  równoważne  pozwolenie  wydane  przez  właściwy  organ 
zagraniczny.

§69
Wzór oświadczenia członka wspomagającego  stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

Dział III
Działalność organów w sprawach członkowskich.

Oddziały Terenowe PZK

§70
Zarząd  Oddziału  Terenowego  PZK  przyjmując  nowego  członka  zobowiązany  jest  udostępnić  do  wglądu  Statut  oraz 
regulaminy i inne akty wewnętrzne obowiązujące w PZK w chwili jego przyjęcia. 

§71
Zarząd  Oddziału  Terenowego PZK zobowiązany jest  do  realizacji  zadań  w sprawach członkowskich  wynikających  ze 
Statutu PZK i innych aktów wewnętrznych, a w szczególności do:
1. bieżącego i systematycznego prowadzenia ewidencji członków,
2. gromadzenia i przechowywania dokumentacji w sprawach członkowskich,
3. przekazywania do Sekretariatu ZG PZK informacji o nowych członkach i ich deklaracji, jednakże nie później niż w 

ciągu 30 dni od daty ich przyjęcia do PZK,
4. przekazywania do Sekretariatu ZG PZK informacji o Terenowych Klubach PZK funkcjonujących na terenie Oddziału 

oraz o członkach wspomagających w nich działających,
5. przekazywania do Sekretariatu ZG PZK informacji o wydanych licencjach SWL. 

4



II. Ogólnopolskie i Terenowe Kluby PZK.
§72

Właściwe  organy  Ogólnopolskich  i  Terenowych  Klubów  PZK  przyjmując  oświadczenie  członka  wspomagającego 
wskazujące jednostkę, którą  członek ten zamierza wspomagać zobowiązane są udostępnić do wglądu Statut oraz regulaminy 
i inne akty wewnętrzne obowiązujące w PZK w chwili jego przyjęcia.

§73
Właściwy organ  Ogólnopolskiego  lub  Terenowego Klubu PZK zobowiązany jest  do  prowadzenia  ewidencji  członków 
wspomagających oraz do powiadamiania w ciągu 30 dni o przyjęciu członka wspomagającego jednostkę terenową PZK 
wskazaną przez składającego oświadczenie.

 III. Licencje SWL
§74

Wydanie licencji SWL następuje na wniosek członka nadzwyczajnego w drodze uchwały Zarządu Oddziału Terenowego 
PZK.

§75
Wydając licencję SWL Zarząd Oddziału Terenowego PZK przyznaje radioodbiorczej stacji nasłuchowej znak nasłuchowy.

§76
Członek nadzwyczajny posiadający znak nasłuchowy zobowiązany jest do posługiwania się nim w  krajowej i 
międzynarodowej korespondencji radioamatorskiej.

§77
Wzór licencji SWL stanowi załącznik nr 4  do niniejszego regulaminu.

IV. Odpowiedzialność członków organów PZK w sprawach członkowskich
§78

Za  prowadzenie  spraw  członkowskich  przez  OT  PZK lub  Ogólnopolski  Klub  PZK  odpowiada  Prezes  oraz  Sekretarz 
właściwej jednostki organizacyjnej, chyba że Zarząd tej jednostki w podjętej uchwale dokonał odmiennego ustalenia.

§79
Odpis uchwały, o której mowa w §78  Zarząd jednostki organizacyjnej PZK przesyła do Sekretariatu ZG PZK w terminie 7 
dni, od dnia w którym została podjęta oraz do wiadomości Komisji Rewizyjnej właściwego szczebla.

§80
Za prowadzenie spraw członkowskich przez Terenowy Klub PZK odpowiadają władze klubu, a w przypadku ich braku 
osoba wybrana przez członków klubu do prowadzenia spraw członkowskich.

§81
Nieprawidłowe prowadzenie spraw członkowskich jest podstawą do działań określonych w § 42 Statutu PZK.

Dział IV
Odpowiedzialność członków PZK

§82
Członek PZK, który z winy swej wyrządził PZK szkodę zobowiązany jest do jej naprawienia.

§83
Za szkodę odpowiedzialny jest nie tylko ten członek PZK, który szkodę wyrządził, ale również ten członek PZK, kto inną 
osobę do wyrządzenia szkody nakłonił albo był jej pomocny, jak również ten członek PZK który świadomie skorzystał z 
wyrządzonej PZK szkody.

§84
W przypadku wyrządzenia szkody PZK, Prezydium ZG PZK zobowiązane jest wystąpić wobec członka PZK, który jest za 
nią odpowiedzialny z roszczeniem o jej naprawienie.

§85
O wystąpieniu określonym  w §81 Prezydium powiadamia ZG PZK na najbliższym posiedzeniu.

§86
Członek odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną PZK jest wykluczany z PZK w trybie przewidzianym w Statucie PZK. 

Dział V
Postanowienia końcowe

§87
W  sprawach  członkowskich  nieuregulowanych  w niniejszym regulaminie  Zarząd  Główny  PZK podejmuje  uchwały,  o 
których powiadamia niezwłocznie jednostki terenowe.

§88
Do spraw i wniosków członków wniesionych oraz pozostających w toku przed dniem wejścia w życie regulaminu stosuje się 
przepisy niniejszego regulaminu..

§89
Z dniem wejścia wżycie niniejszego regulaminu traci moc regulamin członkowski zatwierdzony przez Zarząd Główny PZK 
w dniu 19.05.2001r.

§90
Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006 r.
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Załączniki:

1. Wzór deklaracji członkowskiej,
2. Wzór informacji członkowskiej,
3. Wzór oświadczenia członka wspomagającego.
4. Wzór licencji SWL
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	Za prowadzenie spraw członkowskich przez OT PZK lub Ogólnopolski Klub PZK odpowiada Prezes oraz Sekretarz właściwej jednostki organizacyjnej, chyba że Zarząd tej jednostki w podjętej uchwale dokonał odmiennego ustalenia.

