
1.2. Statut stowarzyszenia

STATUT 

STOWARZYSZENIA KRÓTKOFALOWCÓW

ZIEMI WOLSZTYŃSKIEJ

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie  nosi  nazwę  Stowarzyszenie  Krótkofalowców  Ziemi  Wolsztyńskiej.  W
dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji, propagowania i
promocji  prawnych  aspektów  działalności  stowarzyszeniowej  na  terenie  Rzeczypospolitej
Polski.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Tłoki, gmina Wolsztyn.

§ 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na
podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2011 r. Nr 79, poz. 855 ze
zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Stowarzyszenie  może  należeć  do  innych  krajowych  i  międzynarodowych  organizacji  o
podobnych celach na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie jest to sprzeczne z
prawem,  a  w  szczególności  nie  narusza  zobowiązań  wynikających  z  umów
międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 7

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.

Rozdział II
Cele i środki działania



§ 8

Celem działania Stowarzyszenia jest :

1. podejmowanie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i
ochrony ludności;

2.  działalność na rzecz integracji  i  reintegracji  zawodowej i  społecznej  osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;

3. działalność charytatywna;

4.  podtrzymywanie  i  upowszechnianie  tradycji  narodowej,  pielęgnowanie  polskości  oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

6. działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

7. działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

8. działanie na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży;

9. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;

10.działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

11. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

12. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

13. działanie na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

14. działanie na rzecz turystyki i krajoznawstwa;

15. działanie na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i
wojen w kraju i za granicą;

16. działanie na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

17. działanie na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 9



Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.  prowadzenie  działalności  społecznie  użytecznej  w  sferze  nauki,  edukacji,  oświaty  i
wychowania,  upowszechnianie  wiedzy  i  umiejętności  na  rzecz  obronności  państwa,
ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, a także działań na rzecz
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz
działalności  wspomagającej  technicznie,  szkoleniowo,  informacyjnie  lub  finansowo
organizacje oraz podmioty realizujące zadania z zakresu działalności pożytku publicznego.

2. działalność na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego Polski.

3. organizacja czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

4.  rozwój,  popieranie  i  ochrona  służby  radiokomunikacyjnej  amatorskiej,  służby
radiokomunikacyjnej  amatorskiej  satelitarnej  oraz  pokrewnych  dziedzin,  zwanych  łącznie
krótkofalarstwem.

5.  podejmowanie  stałych  działań  mających  na  celu  ochronę  przydzielonych  zakresów
częstotliwości amatorskich.

6.  obrona praw krótkofalowców do swobodnego eksperymentowania w budowie urządzeń
radiowych  i systemów antenowych oraz swobodnego eksperymentowania w zakresie nowych
rozwiązań w radiokomunikacji.

7.  utrzymywanie  stałych  kontaktów  i  współpracy  z  organami  administracji  rządowej  i
samorządowej oraz organizacjami i jednostkami organizacyjnymi krajowymi, zagranicznymi,
jak również międzynarodowymi mającymi cele zbliżone do celów określonych w statucie.

8. promowanie oraz popularyzacja miasta i regionu z wykorzystaniem posiadanego sprzętu i
uprawnień.

9. organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego dla radioamatorów.

10.  pomoc  członkom  Stowarzyszenia  w  trudnej  sytuacji  życiowej  oraz  osobom
niepełnosprawnym w rozwijaniu ich zainteresowań amatorską łącznością.

§ 9a

1. Działalność określona w § 9 jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności lokalnej i może
być  prowadzona   jako  działalność  odpłatna  lub  jako  działalność  nieodpłatna  pożytku
publicznego.

2.  W  ramach  działalności  odpłatnej  Stowarzyszenie  wykonuje  zadania  w  następujących
dziedzinach:
a) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych;                       
b) PKD 85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane;
c) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
3.  W ramach działalności  nieodpłatnej  Stowarzyszenie wykonuje zadania  w następujących
dziedzinach:
a)   PKD 58.19.Z  Pozostała  działalność  wydawnicza  (Działalność  wydawnicza  dotycząca

różnych  dziedzin  i  aspektów  amatorskiej  łączności  radiowej;  opracowywanie  i
przygotowywanie  kart  QSL  oraz  dyplomów  do  druku,  wydawanie  informacji  o
krótkofalarstwie);



b) PKD 61.20.Z  Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem
telekomunikacji satelitarnej (Radiokomunikacja – budowa, montaż, obsługa i konserwacja
bezobsługowych  przemienników  radiowych  na  UKF  w  pasmach  amatorskich  wraz  z
antenami.  Skupianie  w  szeregach  stowarzyszenia  osób  fizycznych  interesujących  się
aspektami łączności radiowej, zwłaszcza amatorskiej.);

c)  PKD  63.11.Z  Przetwarzanie  danych:  zarządzanie  stronami  internetowymi  (hosting)  i
podobna działalność (Prowadzenie strony internetowej);

d) PKD 74.90.Z  Pozostała działalność profesjonalna,  naukowa i techniczna,  gdzie indziej
niesklasyfikowana  (Popieranie  i  popularyzowanie  działań  członków  stowarzyszenia
zajmujących  się  eksperymentami  i  pracą  nad  nowymi  rozwiązaniami  w  zakresie
radiokomunikacji);

e)  PKD  82.30.Z  Działalność  związana  z  organizacją  targów,  wystaw  i  kongresów
(Organizowanie  cyklicznych  spotkań,  odczytów,  wystaw  mających  na  celu
popularyzowanie krótkofalarstwa w społeczeństwie);

f) PKD 84.22.Z  Obrona  narodowa (Szerzenie  wiedzy  na  temat  obronności  kraju  poprzez
organizowanie spotkań i wykładów na temat wiedzy wojskowej szczególnie w aspekcie
technik  łączności  współczesnych  i  historycznych.  Szkolenie  operatorów  radiostacji  z
uwzględnieniem nauki telegrafii przydatnej również w wojsku.);

g) PKD 84.24.Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne (Prowadzenie
współpracy i współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego
dla  tworzenia  warunków  sprzyjających  rozwojowi  krótkofalarstwa,  a  w  szczególności
pomoc w zwalczaniu zagrożeń kryzysowych oraz dla ochrony ludności);

h)  PKD  85.51.Z  Pozaszkolne  formy  edukacji  sportowej  oraz  zajęć  sportowych  i
rekreacyjnych;

i) PKD 85.59.A Nauka języków obcych;
j)  PKD  85.59.B  Pozostałe  pozaszkolne  formy  edukacji,  gdzie  indziej  nie  sklasyfikowane

(Szkolenie ciągłe dorosłych poprzez organizowanie kursów krótkofalarskich, podnoszenie
wiedzy  technicznej  z  zakresu  budowy  urządzeń  nadawczo-odbiorczych  i  anten  przez
profesjonalnych wykładowców);

k) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację (Kształcenie dzieci i młodzieży, mające
na celu podnoszenie poziomu wiedzy technicznej i operatorskiej);

l) PKD 91.02.Z Działalność muzeów;
m)  PKD  93.12.Z  Działalność  klubów  sportowych  (Organizowanie  i  popularyzacja
radioamatorskich  współzawodnictw  sportowych   krajowych  oraz  zagranicznych.
Organizowanie oraz udział w zawodach krajowych oraz międzynarodowych);
n)  PKD  93.19.Z  Pozostała  działalność  związana  ze  sportem  (Organizowanie  zawodów
krótkofalarskich  krajowych  i  międzynarodowych.  Czynne  branie  udziału  w  zawodach,
rejestracja wyników i prowadzenie kapituły sportowej celem wyłaniania najlepszych);
o)  PKD  94.12.Z   Działalność  organizacji  profesjonalnych  (Przynależność  do  klubów
specjalistycznych  PZK,  udział  w  pracach  profesjonalnych  nad  zagadnieniami
radiokomunikacyjnymi. Współpraca z Urzędem Komunikacji Elektronicznej.);
p)PKD  94.99.Z  Działalność  pozostałych  organizacji  członkowskich,  gdzie  indziej
niesklasyfikowana  (Prowadzenie  klubu  krótkofalarskiego.  Utrzymywanie  w  ruchu
amatorskich  radiostacji  bezobsługowych  – przemienników,  poprzez  ich  stałą  konserwację,
dbanie  o  należyte  zasady  wykorzystywania  przydzielonych  służbie  amatorskiej  zakresów
częstotliwości);
r) PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.

 
§ 10

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy odpłatnej i nieodpłatnej swoich członków. 



Ma prawo zatrudniać osoby fizyczne lub prawne do prowadzenia swych spraw.

Rozdział III 
Członkowie Stowarzyszenia oraz ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkami  Stowarzyszenia  mogą  być  osoby fizyczne  i  prawne.  Osoba prawna może  być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 12

Stowarzyszenie posiada następujące grupy członków:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia  może  być  osoba fizyczna,  będąca  obywatelem
polskim,  posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  i  niepozbawiona  praw
publicznych, dająca rękojmię współdziałania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia w
zgodzie z prawem oraz Statutem.

2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej  deklaracji,  na podstawie decyzji
Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członkiem  wspierającym  Stowarzyszenie  może  zostać  osoba  fizyczna  i  prawna
deklarująca  pomoc  finansową,  rzeczową  lub  merytoryczną  w  realizacji  celów
Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie decyzji
Zarządu.

§ 15

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkowie  honorowi  są  ustanawiani  przez  Zarząd  na  wniosek  wszystkich  członków
Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,



3) regularnego opłacania składek.

§ 18

1. Członkowie  wspierający  i  honorowi  nie  posiadają  biernego  oraz  czynnego  prawa
wyborczego,  mogą  jednak  brać  udział  z  głosem  doradczym  w  statutowych  władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek  wspierający  ma  obowiązek  wywiązywania  się  z  zadeklarowanych  świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 19

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2) wykluczenia przez Zarząd:

a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b)  z powodu notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia,

3) z powodu niepłacenia składek za okres 1 roku,
– na pisemny wniosek zwyczajnych członków Stowarzyszenia z ww. powodów,
4) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
5) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 21

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa
się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

2. Uchwały  wszystkich  władz  Stowarzyszenia  zapadają  zwykłą  większością  głosów  przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze
postanowienia Statutu stanowią inaczej.

3. Walne  Zgromadzenie  Członków  jest  najwyższą  władzą  Stowarzyszenia.  W  Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 22

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.



2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 6 miesięcy przez Zarząd
Stowarzyszenia.  Termin  i  miejsce  obrad  Zarząd  podaje  do  wiadomości  wszystkich
członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

3. Walne  Zebranie  Członków  nadzwyczajne  może  się  odbyć  w  każdym  czasie.  Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
Głosowanie jest tajne.

5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie regulaminu Zarządu,
g) uchwalanie budżetu,
h) uchwalanie  wysokości  składek członkowskich  oraz wszystkich  innych  świadczeń na

rzecz Stowarzyszenia,
i) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
k) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub

jego władze,
l) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
n) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§ 23

1. Zarząd  jest  powołany  do  kierowania  całą  działalnością  Stowarzyszenia  zgodnie  z
uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz
oraz jest upoważniony do zaciągania zobowiązań majątkowych.

2. Zarząd składa się z 3 członków, tj. Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i Członka Zarządu.
a) Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch
członków  Zarządu  w tym  Prezesa  Zarządu  lub  Wiceprezesa  i  członka  Zarządu  (bądź
Prezesa Zarządu i Wiceprezesa),
b) Do składania oświadczeń woli w pozostałych sprawach Stowarzyszenia upoważniony
jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
4. Do kompetencji Zarządu należy:

a) wybór Prezesa Zarządu i Wiceprezesa,
b)  realizacja celów Stowarzyszenia,
c) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
d) sporządzanie planów pracy i budżetu,
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
i) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
j) przyjmowanie i skreślanie członków.



§ 24

1. Komisja  Rewizyjna  powołana  jest  do  sprawowania  kontroli  nad  działalnością
Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz dwóch członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 25

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji,  skład  osobowy  władz  uzupełniany  jest  poprzez  przeprowadzenie  wyborów  na
nieobsadzone stanowisko.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 26

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) dochodów z własnej działalności statutowej,
c) dochodów  z  nieruchomości  i  ruchomości  będących  własnością  lub  użytkowaniem

Stowarzyszenia,
d)  dotacji i ofiarności publicznej,
e) dotacji i innych form finansowania zewnętrznego.
f) ze środków z funduszy publicznych.

2. Wszelkie  środki  pieniężne  mogą  być  przechowywane  wyłącznie  na  koncie
Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje

Zarząd.
5. Stowarzyszenie  nie  może  udzielać  pożyczek  lub  zabezpieczać  zobowiązań  swoim

majątkiem w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz
osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w
związku  małżeńskim,  we  wspólnym  pożyciu  albo  w  stosunku  pokrewieństwa  lub
powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  bocznej  do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
dalej „osobami bliskimi”.

6. Stowarzyszenie  nie  może  przekazywać  majątku  na  rzecz  swych  członków,  członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób  trzecich,  w  szczególności  jeżeli  przekazanie  to  następuje  bezpłatnie  lub  na
preferencyjnych warunkach.



7. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich jest niedopuszczalne,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

8. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 27

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3, przy obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując  uchwałę  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia,  Walne  Zgromadzenie  Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o stowarzyszeniach.


