Regulamin nadawania Odznak Honorowych PZK
Rozdział I.

Cel i powody ustanowienia odznak oraz managera.

§1
Jeżeli w niniejszym regulaminie używa się terminu Odznaka Honorowa PZK bez wyraźnego
rozróżnienia odznak, ma się na myśli Odznakę Honorową PZK i Złotą Odznakę Honorową PZK.
§2
Polski Związek Krótkofalowców nadaje Odznakę Honorową PZK i Złotą Odznakę Honorową PZK, co
stanowi wyraz uznania Polskiego Związku Krótkofalowców dla osób lub instytucji zasłużonych na rzecz
realizacji zadań statutowych PZK i rozwoju związku.
§3
Ustanowienie Odznaki Honorowej PZK ma na celu stymulowanie dalszego rozwoju poziomu
technicznego
i
operatorskiego,
kultury,
działalności
sportowej,
technicznej
i społeczno-organizacyjnej szerokich rzesz krótkofalowców, radioamatorów i osób związanych ze
sportami łączności.
§4
Odznaka Honorowa PZK ma postać znaczka organizacyjnego otoczonego liśćmi laurowymi w barwie
naturalnej metalu dla Odznaki Honorowej PZK i w barwie złotej dla Złotej Odznaki Honorowej PZK.
§5
1. Całością prac związanych z przyznawaniem i ewidencją zajmuje się Manager Odznak Honorowych
PZK powoływany spośród wieloletnich członków Związku cieszących się zaufaniem ogółu członków.
2. Managera Odznaki Honorowej PZK powołuje i odwołuje Prezydium Zarządu Głównego PZK.
3. Do podstawowych obowiązków managera należy:
a) przyjmowanie osobiście bądź za pośrednictwem sekretariatu Zarządu Głównego PZK zgłoszeń od
podmiotów uprawnionych do występowania o nadanie Odznaki;
b) opracowanie pod względem formalnym i merytorycznym otrzymanych zgłoszeń.
4. Manager Odznaki Honorowej PZK ma prawo do:
a) zwrotu otrzymanych zgłoszeń podmiotowi uprawnionemu do składania zgłoszenia w celu usunięcia
przez ten podmiot uchybień bądź wniesienia uzupełnień w zgłoszeniu;
b) występowania do Prezydium Zarządu Głównego PZK z projektami wniosków o nadanie Odznak
Honorowych na podstawie opracowanych zgłoszeń;
c) opracowania projektów uchwał o nadanie przez Zarząd Główny PZK odznak na podstawie
zatwierdzonych przez Prezydium Zarządu Głównego PZK wniosków o nadanie Odznak Honorowych.
§6
Prezydium Zarządu Głównego PZK może odwołać Managera Odznaki Honorowej PZK w przypadku
stwierdzenia:
a) rażących zaniedbań w prowadzeniu dokumentacji i terminowym opracowaniu zgłoszeń;
b) stronniczości przy opracowywaniu zgłoszeń;
c) nie przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
§7
Obsługę kancelaryjną Managera OH PZK sprawuje sekretariat Zarządu Głównego PZK.

Rozdział II. Osoby uprawnione i warunki otrzymania Odznaki Honorowej PZK.
§8
1. Uprawnionymi do odznaczenia Odznaką Honorową PZK są członkowie Polskiego Związku
Krótkofalowców, osoby posiadające pozwolenie radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej
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bądź związane ze sportami łączności i niebędące członkami PZK, osoby prawne oraz obywatele
i podmioty państw obcych.
2. Członkowie Polskiego Związku Krótkofalowców otrzymują Odznakę Honorową za spełnienie
przynajmniej jednego z warunków wymienionych poniżej:
a) wieloletnią wybitną działalność organizacyjną w organach PZK i osiągnięcia w zakresie rozwoju
PZK zgodnie z celami działalności statutowej;
b) zasługi w zakresie ilościowego i jakościowego rozwoju PZK, szkolenie członków
i popularyzację wiedzy technicznej;
c) wybitne osiągnięcia na polu działalności konstruktorskiej sprzętu radiowego;
d) wielokrotne zajęcie czołowych miejsc w klasyfikacjach kontestowych lub zawodach krajowych bądź
międzynarodowych
polegających
na
przeprowadzaniu
łączności
radiowych
i zaliczanych do klasyfikacji kontestowych;
e) wieloletnia wybitna działalność dotycząca sportów łączności w zakresie organizatorskim lub kariery
zawodniczej;
f) zasługi na polu rozwoju współpracy międzynarodowej dotyczącej radioamatorstwa
i sportów łączności.
3. Organizacje mogą otrzymać Odznakę Honorową PZK za stałą i systematyczną współpracę, opiekę i
pomoc świadczoną na rzecz Polskiego Związku Krótkofalowców w zakresie realizowania zadań
statutowych PZK.
4. Obywatele państw obcych mogą otrzymać Odznakę Honorową PZK za szczególne zasługi na polu
rozwoju
współpracy
pomiędzy
zagranicznymi
organizacjami
krótkofalarskimi
i Polskim Związkiem Krótkofalowców.
§9
Odznaki Honorowe PZK mogą być nadawane zbiorowo jednostkom organizacyjnym Polskiego
Związku Krótkofalowców za osiągnięcia wymienione w §8 ust. 1 jak i innym podmiotom nie
wymienionym w §8 ust. 3.
§10
1. Warunkiem niezbędnym do uzyskania Odznaki Honorowej PZK przez członka PZK jest
przestrzeganie postanowień statutu, uchwał i zarządzeń władz PZK oraz co najmniej piętnastoletni
nieprzerwany staż w PZK liczony wstecz od daty złożenia wniosku do Managera Odznaki Honorowej
PZK.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Odznakę Honorową PZK można nadać pośmiertnie.
§11
Zdolność do uzyskania Odznaki tracą osoby w stosunku do których istnieją powody wymienione w §28
powodujące utratę Odznaki.

Rozdział III. Złota Odznaka Honorowa PZK.
§12
1. Członek Polskiego Związku Krótkofalowców szczególnie zasłużony w długoletniej, aktywnej
działalności na rzecz Polskiego Związku Krótkofalowców może być odznaczony Złotą Odznaką
Honorową PZK.
2. Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców mogą zostać uhonorowane osoby
prawne krajowe i zagraniczne szczególnie zasłużone dla Polskiego Związku Krótkofalowców i ruchu
radioamatorskiego w Polsce.
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§13
1. Dla członków PZK warunkiem nadania Złotej Odznaki Honorowej PZK jest posiadanie Odznaki
Honorowej PZK przez co najmniej 5 lat.
2. Członkowie PZK muszą mieć udokumentowany 30 letni staż członkowski w PZK.
3. Odznaczony musi spełniać wymagania §8 ust. 2 niniejszego regulaminu.
4. W przypadku innych podmiotów niż członkowie PZK zastosowanie mają odpowiednie przepisy §8
oraz §13 ust.1 niniejszego regulaminu.
§14
Do Złotej Odznaki Honorowej PZK w zakresie przyznawania, sposobu noszenia i używania,
prowadzenia dokumentacji i utraty odznaki stosuje się odpowiednio postanowienia Rozdziałów IV, V i
VI niniejszego regulaminu.
§15
Wniosek o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PZK, po przyjęciu przez Prezydium ZG PZK, podaje się
do wiadomości ogółu członków PZK w celu zebrania ich ewentualnych opinii w sprawie, co najmniej na
kwartał przed jego rozpatrzeniem.

Rozdział IV. Sposób przyznawania i prowadzenia dokumentacji.
§16
Odznaka Honorowa PZK nadawana jest przez Zarząd Główny PZK.
§17
Wniosek w sprawie nadania Odznaki Honorowej PZK sporządza i przedstawia Prezydium ZG PZK oraz
opracowuje projekty uchwał i przedstawia je Zarządowi Głównemu PZK Manager Odznaki Honorowej
PZK.
§18
Prawo opracowania i wniesienia zgłoszenia do Managera Odznaki Honorowej PZK o nadanie Odznak
Honorowych PZK przysługuje:
1) członkom Prezydium Zarządu Głównego PZK;
2) zarządom Oddziałów Terenowych PZK;
3) zarządom Ogólnopolskich Klubów PZK.
4) Terenowym Klubom PZK za pośrednictwem zarządu Oddziału PZK na terenie którego klub działa.
§19
Uchwały w sprawie nadania Odznak Honorowych PZK zapadają zwykłą większością głosów przy
zachowaniu zasady ważności obrad organu nadającego.
§20
1. Dowodem nadania Odznaki Honorowej indywidualnej jest Legitymacja Odznaki, a zespołowej –
Dyplom Odznaki.
2. Odznaki Honorowe są numerowane.
§21
1. Dekoracji Odznaką Honorową PZK dokonuje prezes PZK lub upoważniony członek Prezydium
Zarządu Głównego PZK.
2. Prezes PZK, w uzasadnionych wypadkach, do wręczenia odznaki może upoważnić inną osobę będącą
członkiem PZK.
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Rozdział V. Sposób noszenia i używania.
§22
Odznaki Honorowe PZK na ubraniach cywilnych noszone są w lewej klapie.
§23
Odznaki Honorowe PZK na mundurach noszone są z zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi
umundurowania i noszenia na nich odznak i symboli.
§24
W przypadku odznaczenia obiema Odznakami Honorowymi PZK odznaczony nosi tylko Złotą Odznakę
Honorową PZK.
§25
Odznaczeni mają prawo do umieszczenia obrazu Odznaki Honorowej PZK bądź jej nazwy na
materiałach związanych z działalnością radioamatorską lub w sportach łączności. Przepis §22 stosuje się
odpowiednio.
§26
1. Przez odznaczonych członków PZK Odznaki Honorowe PZK powinny być noszone szczególnie w
czasie oficjalnego reprezentowania Polskiego Związku Krótkofalowców wobec władz państwowych
i
innych
organizacji
zarówno
w
kraju
i
zagranicą,
w
czasie
zjazdów
i konferencji PZK, w czasie zawodów i spotkań międzynarodowych oraz przy innych uroczystych
okazjach.
2. Osoby fizyczne odznaczone Oznaką Honorową, które nie są członkami PZK noszą odznakę w sposób
przyjęty zgodnie z ogólnie obowiązującymi normami społecznymi lub zgodny z przepisami prawa,
jeżeli takowe mają zastosowanie.
3. Zapisy §23 ust. 2 do odznaczonych osób prawnych i jednostek organizacyjnych PZK stosuje się
odpowiednio.
Rozdział VI.

Utrata Odznaki Honorowej PZK.

§27
1. Organem uprawnionym do wydawania orzeczenia o utracie Odznaki Honorowej PZK jest Zarząd
Główny Polskiego Związku Krótkofalowców.
§28
Zarząd Główny PZK orzeka o utracie odznaki Honorowej PZK w przypadku:
1) Skazania odznaczonego prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie karnej lub na pozbawienie praw
publicznych niezależnie od czasu, na jaki tych praw pozbawiono.
2) Stwierdzenia rażącego nieprzestrzegania statutu PZK, uchwał i zarządzeń władz Związku.
3) Działania na szkodę PZK lub szkodzenia dobremu imieniu PZK.
§29
Wniosek o orzeczenie utraty Odznaki Honorowej PZK należycie uzasadniony i zawierający wykaz
dowodów należy składać do Zarządu Głównego PZK poprzez Prezydium ZG PZK lub za jego
pośrednictwem przez podmioty wymienione w §18 Regulaminu.
§30
Przy orzekaniu o utracie Odznaki Honorowej PZK uchwała zapada zwykłą większością głosów przy
zachowaniu zasady ważności obrad organu orzekającego.
Regulamin przyjęty uchwałą ZG PZK nr 624/01/19 w dniu 15 czerwca 2019 r.
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