
   

 
 

STATUT 
         

Stowarzyszenia Klub Krótkofalowców SP8PCF przy I Liceum 

Ogólnokształcącym w Łańcucie uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym 

Zebraniu członków w dniu 25.10.2019 r. 

 

§1 

Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Krótkofalowców  SP8PCF  przy  I Liceum  

Ogólnokształcącym  w Łańcucie, używa skrótu Klub Krótkofalowców SP8PCF. Działa 

zgodnie z przepisami ustawy z  dnia  7  kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach z 

późniejszymi zmianami (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 713) oraz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym statutem. 

§2 

1.Siedzibą stowarzyszenia jest Łańcut. 

2.Stowarzyszenie działa na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.                             

                                      
§3 

Celem Stowarzyszenia jest rozwój, popieranie i propagowanie radiowej służby amatorskiej 

oraz pokrewnych dziedzin wśród młodzieży zwanych łącznie krótkofalarstwem. 

Stowarzyszenie Klub Krótkofalowców SP8PCF realizuje swe cele poprzez: 

1.Zrzeszanie osób fizycznych posiadających ważne pozwolenie radiowe; 

2.Współprace z organizacjami i stowarzyszeniami mającymi cele zbieżne do celów 

Stowarzyszenia oraz instytucjami i organizacjami te cele popierające; 

3.Szerzenie przyjaźni i wzajemnego porozumienia wśród  krótkofalowców, niezależnie od 

narodowości, ich poglądów politycznych, religijnych i statusu społecznego; 

4.Współdziałanie z właściwymi władzami i instytucjami w zakresie przestrzegania 

Regulaminu Radiokomunikacyjnego; 

5.Współpracę z instytucjami i organizacjami mającymi na celu obronność Państwa oraz 

niesienie pomocy w zwalczaniu klęsk żywiołowych poprzez organizowanie sieci łączności 

kryzysowej; 

6.Organizowanie samokształcenia technicznego, szczególnie wśród młodzieży, za pomocą 

kursów, odczytów, wystaw i spotkań towarzyskich; 

7.Działalność wydawniczą w zakresie krótkofalarstwa i sportów radioamatorskich; 

8.Gromadzenie środków materialnych i gospodarowanie nimi zgodnie z celami 

Stowarzyszenia. 

§4 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, a do 

prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. 

 

                                                                        



   

§5 

 Członkostwo w Stowarzyszeniu może mieć postać: 

                  

1.Członkostwa zwyczajnego; 

 

2.Członkostwa wspierającego; 

 

3.Członkostwa honorowego. 

 
§6 

 

1.Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna zamieszkała na terenie                                 

Rzeczypospolitej Polskiej, która złożyła deklarację członkowską, opłaciła roczną składkę i 

posiada ważne pozwolenie radiowe. 

2.Osoba fizyczna poniżej 16 roku życia musi okazać pisemną zgodę przedstawicieli 

ustawowych. 

3.Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna, w tym zarejestrowane kluby 

specjalistyczne, lub osoba fizyczna, która wspiera działalność i cele Stowarzyszenia, 

finansowo lub rzeczowo bądź własną działalnością/pracą. 

4.Uchwałę w sprawie przyjęcia członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu. 

5.Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla 

Stowarzyszenia  lub dla rozwoju krótkofalarstwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

6.Członkostwo Honorowe jest dożywotnie. 

 

§7 

 

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo: 

               

1.Korzystać ze sprzętu i urządzeń Stowarzyszenia za zgodą Kierownika Stacji; 

2.Reprezentować Stowarzyszenie poprzez czynny udział w zawodach krajowych                     

i międzynarodowych; 

3.Używać nazwy, emblematów, odznak i symboli Stowarzyszenia; 

4.Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia; 

5. Prawa te przysługują tylko członkom zwyczajnym, którzy ukończyli 16 rok życia; 

6.Członkowie wspierający mają prawo korzystać z uprawnień wynikających z uchwał władz. 

 

§8 

 

Do obowiązku członków należy: 

1.Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; 

2.Przestrzeganie przepisów zwyczajów oraz norm etycznych krajowych i międzynarodowych 

związanych z radiokomunikacją amatorską; 

3.Dbanie o interes i dobre imię Stowarzyszenia; 

4.Regularne opłacanie składek z terminem do 31 grudnia za rok następny; 

5.Uczestniczenie w spotkaniach członków Stowarzyszenia  i czynny udział w zawodach; 

6.Wykonywanie niezbędnych prac porządkowych, instalacyjnych na terenie stacji 

kontestowej; 

7.Przestrzegania przepisów BHP na terenie stacji kontestowej; 

 

 

 

 

 

 

 



   

§9 

      

 Członkostwo ustaje w przypadku: 

1.Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia; 

2.Śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym; 

3.Nieopłacenie składki członkowskiej do dnia 31 grudnia za rok następny; 

4.Pozbawinie członkostwa przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu: 

     - nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; 

     - działania na szkodę Stowarzyszenia oraz społeczności krótkofalarskiej; 

Odwołanie od uchwały Zarządu Stowarzyszenia rozpatruje Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia.  

§10 

 

Warunkiem wznowienia członkostwa jest uiszczenie wpłaty wpisowej w wysokości 

jednorocznej składki członkowskiej.  

                                                                                       

§11 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

2.Zarząd Stowarzyszenia  - od 4 do 7 osób 

3.Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia - 3 osoby 

 

§12 

 

1.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia trwa 4 lata, a wybór odbywa się 

w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie 

ponad połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
2.Walne zebranie może odbyć się w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej 

godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, o ile w zawiadomieniu o zebraniu podano również 

możliwość odbycia go w drugim terminie i pouczono członków o tym, że uchwały podjęte w 

drugim terminie są ważne i obowiązują bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3.Nie dopuszcza się głosowania w zastępstwie czy też z upoważnienia. 

 

§13 

 

Powiadomienie o terminie Walnego Zebrania Stowarzyszenia jest realizowane 7 dni 

przed terminem zebrania przez Sekretarza lub innego członka Zarządu za pomocą wszystkich 

dostępnych środków komunikacji elektronicznej  a w szczególności: 

- poczta e-mail 

- lista dyskusyjna Stowarzyszenia 

- strona www Stowarzyszenia 

- powiadomienie telefoniczne 

§14 

 

1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2.Walne Zebranie może być: 

 a) zwyczajne zwoływane 1 raz na 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze 

 b) Nadzwyczajne zwoływane tylko w określonych celach dla których było zwołane. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

§15 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia  lub 

na wniosek: 

1. Komisji Rewizyjnej 

2. 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia 

                      

§16 

 

Do walnego zebrania członków Stowarzyszenia należy: 

 

1.Podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie i o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

2.Podejmowanie uchwał przeznaczonych do realizacji przez Zarząd Stowarzyszenia 

3.Wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia, 

4.Wyboru członków Komisji Rewizyjnej 

5.Rozpatrywania wniosków Komisji Rewizyjnej. 

6.Rozpatrywania zgłoszonych wniosków i odwołań od uchwał Zarządu. 

7.Nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia 

8.Zatwierdzenie regulaminów 

9.Ustalenie wysokości rocznej składki członkowskiej. 

 

§17 

Zarząd jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia. 

 

§18 

 

 Zarząd Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie: 
 

- Prezesa 

- Wiceprezesa 

- Sekretarza-skarbnika 

§19 

Do Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności: 

1.Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia; 

2.W razie ustania członkostwa członka Zarządu, pozostali członkowie Zarządu 

dokonują kooptacji do składu Zarządu członka zwyczajnego Stowarzyszenia, który pełni tą 

funkcję do końca kadencji Zarządu; 

3.Przestrzeganie Statutu Stowarzyszenia oraz obowiązujących regulaminów 

radiokomunikacyjnego oraz innych przepisów związanych z  zasadami prowadzenia łączności 

na pasmach amatorskich; 

4.Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich; 

5.Opracowywanie regulaminów zawodów krótkofalarskich i powoływanie komisji; 

6.Powołania i odwołania Kierownika stacji kontestowej; 

7. Powołanie doradców Zarządu z zakresu: 

- spraw prawnych, 

- technicznych 

- księgowych i finansowych 

- prasowych i marketingu; 

8. Obligatoryjne powiadamianie o każdym zebraniu Zarządu przewodniczącego Komisji  

Rewizyjnej Stowarzyszenia. 

 

 



   

§20 

1.Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia ma prawo do jednoosobowego reprezentowania 

Stowarzyszenia. 

2.Oświadczenia woli w zakresie popisywania umów, spraw majątkowych Stowarzyszenia 

oraz podpisywanie dokumentów finansowych wymaga współdziałania i podpisu dwóch osób: 

prezesa i sekretarza lub prezesa i wiceprezesa. 

§21 

Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego                  

i  sekretarza. 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

1.Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Zarządu 

Stowarzyszenia; 

2.W razie rezygnacji lub śmierci członka Komisji rewizyjnej pozostali członkowie 

dokonują kooptacji do składu Komisji członka zwyczajnego Stowarzyszenia, który pełni tą 

funkcję do końca kadencji Komisji; 

3.Przedstawienie Zarządowi Stowarzyszenia uwag i wniosków dotyczących bieżącej 

działalności; 

4.Kontrolowanie wszelkiej dokumentacji prowadzonej przez Zarząd oraz stanu kasy 

Stowarzyszenia; 

5.Składanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań z pracy komisji i 

wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi; 

6.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz członkowie Komisji mają prawo 

uczestniczyć w posiedzeniach wszystkich jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia 

z głosem doradczym. 

                                                                             §22 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze zgromadzone                                           

na rachunku bankowym i w kasie.                 

                                                                             §23 

Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe z następujących źródeł: 

 

1.Wpływy ze składek członkowskich; 

2.Darowizny od osób fizycznych i osób prawnych; 

3.Wpływy z ofiarności publicznej; 

4. Dochody z majątku własnego. 

Wszelkie postanowienia Zarządu Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplenia 

              majątku nieruchomego czy też ruchomego wymagają zgody Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu. 

 

§24 

 

Do interpretacji statutu uprawniony jest Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. 

 

                                                                                         

 

§25 

 

We wszystkich sprawach spornych najwyższa instancją jest Walne Zebranie członków 

Stowarzyszenia. 



   

 

§26 

 

Wszelkie zmiany statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia rozpatruje i zatwierdza Walne 

Zebranie członków i musi nastąpić na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% liczby 

członków Stowarzyszenia. 

§27 

 

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia musi określać sposób i tryb likwidacji majątku 

ruchomego oraz nieruchomego Stowarzyszenia jak również tryb przeznaczenia jego majątku. 

                                                                                      

§28 

 

Sprawy nie objęte niniejszym Statutem są regulowane aktami wykonawczymi, regulaminami 

wewnętrznymi oraz obowiązującym prawem. 

 

§29 

 

Stowarzyszenie działa według zasad i kompetencji przez niego określonych z dniem wejścia 

w życie niniejszego statutu. 

 

 

 

 

 

Łańcut dnia ……………......………. 

 

                      Prezes …………….....…....……….. 

 

                      Wiceprezes ………….........….…..... 

 

                      Sekretarz …………………….......... 


