Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006
Polskiego Związku Krótkofalowców
NIP: 697-10-18-247
REGON: 000826125

1.Polski Związek Krótkofalowców jest stowarzyszeniem osób fizycznych posiadającym
status Organizacji Pożytku Publicznego.
2.Informacje o stowarzyszeniu:
a.Polski Związek Krótkofalowców w Warszawie zarejestrowano w KRS przez Sąd
Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie pod numerem 0000088401.
Wpisu dokonano do Rejestru Stowarzyszeń, Innych organizacji Społecznych i
Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 03
grudnia 2004r.
b.Polskiemu Związkowi Krótkofalowców Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie
nadał numer identyfikacyjny w systemie REGON – 000826125.
c.Sekretariat Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców mieści się w
Bydgoszczy przy ulicy Modrzewiowej 25, 85-635 Bydgoszcz.
d.Polski Związek Krótkofalowców nie prowadzi działalności gospodarczej.
e.Dane dotyczące członków Prezydium Zarządu Głównego:
- Piotr Skrzypczak – Prezes PZK,
85-309 Bydgoszcz, ul. Juliana Fałata 10m15,
- Ewa Kołodziejska – Wiceprezes PZK,
70-501 Szczecin, ul. Jarowita 5m18,
- Dariusz Mankiewicz – Wiceprezes PZK,
81-572 Gdynia, ul. Lipowa 2A/18,
- Bogdan Machowiak – Sekretarz Generalny PZK,
62-032 Luboń, ul. Nowa 2,
- Aleksander Markiewicz – Skarbnik PZK,
85-095 Bydgoszcz, ul Jana Pestalozziego 8Am20.
3.Cele działalności Polskiego Związku Krótkofalowców.
a.Celami statutowymi działania Polskiego Związku Krótkofalowców jest:
- Prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze nauki, edukacji, oświaty i
wychowania, upowszechniania 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.
- Rozwój, popieranie i ochrona służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, służby
radiokomunikacyjnej amatorskiej satelitarnej oraz pokrewnych dziedzin, zwanych
łącznie krótkofalarstwem.
- Podejmowanie stałych działań mających na celu ochronę przydzielonych zakresów
częstotliwości amatorskich, jak i pozyskiwanie nowych zakresów częstotliwości.
- Obronę praw krótkofalowców do swobodnego eksperymentowania w zakresie
budowy urządzeń radiowych i systemów antenowych oraz swobodnego
eksperymentowania w zakresie nowych rozwiązań w radiokomunikacji.
- 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.

b.Przedmiotem działalności statutowej Polskiego Związku Krótkofalowców jako
organizacji pożytku publicznego jest:
Odpłatna działalność statutowa:
80,4,-; Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie
indziej niesklasyfikowane,
75,22,Z; Obrona narodowa,
80,42,B; Organizowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia i samokształcenia,
zwłaszcza młodzieży, mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy
technicznej i operatorskiej,
52,63,B; Organizowanie wymiany kart potwierdzających łączności, zwanych kartami
QSL, pomiędzy członkami PZK oraz członkami PZK a członkami innych
organizacji krótkofalarskich na świecie,
22,1,-; Działalność wydawnicza dotycząca różnych dziedzin i aspektów amatorskiej
łączności radiowej,
74,87,A; Podejmowanie innych przedsięwzięć, a w szczególności organizowanie
spotkań, odczytów, wystaw mających na celu popularyzowanie
krótkofalarstwa w społeczeństwie.
Nieodpłatna działalność statutowa:
91,33,Z; Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej
niesklasyfikowana.
64,20,E; Radiokomunikacja.
72,40,Z; Działalność związana z bazami danych.
92,62,Z; Pozostała działalność związana ze sportem.
64,20,A; Skupienie w szeregach PZK osób fizycznych interesujących się aspektami
łączności radiowej, zwłaszcza amatorskiej.
91,12,Z; Szerzenie wśród krótkofalowców idei przyjaźni i solidarności bez względu
na ich narodowość, status społeczny oraz poglądy polityczne czy religijne.
75,14,Z; Podejmowanie innych przedsięwzięć, a w szczególności organizowanie
spotkań, odczytów, wystaw mających na celu popularyzowanie
krótkofalarstwa w społeczeństwie. Prowadzenie współpracy i współdziałanie
z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządu
terytorialnego dla tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi
krótkofalarstwa w Polsce, a w szczególności zwalczania zakłóceń jako
zagrożeń kryzysowych oraz dla ochrony ludności.
91,33,Z; Reprezentowanie interesów krótkofalarstwa polskiego wobec właściwych
organów administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji
międzynarodowych i zagranicznych, zwłaszcza w Międzynarodowej Unii
Radioamatorskiej IARU, realizowanie zaleceń i rezolucji IARU dotyczących
zasad funkcjonowania amatorskich radiostacji bezobsługowych oraz zasad
wykorzystywania
przydzielonych
służbie
amatorskiej
zakresów
częstotliwości.
73,10,G; Popieranie i popularyzowanie działań członków Polskiego Związku
Krótkofalowców zajmujących się eksperymentami i pracą nad nowymi
rozwiązaniami w zakresie radiokomunikacji.
74,87,B; Organizowanie oddziałów terenowych Polskiego Związku Krótkofalowców,
klubów ogólnopolskich i terenowych Polskiego Związku Krótkofalowców
oraz wspieranie ich działalności.
92,62,Z; Organizowanie i popularyzacja radioamatorskich współzawodnictw
sportowych krajowych oraz zagranicznych.
c.Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu jesiennym w roku
2004 podjął uchwałę o wysokości składek członkowskich na rok obrachunkowy 2005.
Składki członkowskie Polskiego Związku Krótkofalowców stanowią główne źródło
finansowania działalności statutowej.

4.Polski Związek Krótkofalowców nie jest zarejestrowany jako stowarzyszenie prowadzące
działalność gospodarczą i nie prowadzi takiej działalności.
5.Polski Związek Krótkofalowców na zebraniach Zarządu Głównego w roku 2006 podjął
następujące uchwały:
Uchwała Nr 392
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców przyjmuje Regulamin wewnętrzny
Instrukcja Kancelaryjna
Głosowanie Nr 9:14za, 6p, 2w
Uchwała Nr 393
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 20 maja
2006r w Warszawie, działając na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
15 listopada 2001r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych
jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności
gospodarczej – Dz. U. Nr 137 z 2001r, poz. 1539 z późniejszymi zmianami; Ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach – Dz. U. Nr 79 poz. 855 z 2001r,
zawiera bilans roczny i rachunek wyników za rok 2005 zamykających się kwotą sumy
bilansowej w wysokości 37.600,43zł oraz wynikiem finansowym w wysokości
4.907,41zł
Głosowanie Nr 3: 19za, 1p, 2w
Uchwała Nr 394
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 20 maja
2006 roku w Warszawie po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
postanawia zwiększyć przychody w następnym roku obrotowym o kwotę 4.907,41zł
Głosowanie Nr 4: 22za, 0p, 1w
Uchwała Nr 395
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców nadaje Złotą Odznakę Honorową
PZK Nr 49/Z kol. Wojciechowi Cwojdzińskiemu SP2JPG.
Głosowanie Nr 5: 23 za, 0p, 0w

Uchwała Nr 396
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców nadaje Złotą Odznakę Honorową
PZK Nr 50/Z kol. Zbigniewowi Wilczyńskiemu SP9IEK
Głosowanie Nr 6: 23za, 0p,0w.
Uchwała Nr 397
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców nadaje Złotą Odznakę Honorową
PZK Nr 51/Z kol. Stanisławowi Jaroszewskiemu SP3AOT
Głosowanie Nr 7: 23za, 0p, 0w.
Uchwała Nr 398
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców nadaje Odznaki Honorowe PZK kol.
kol.:
Radioklub OH8K - OH PZK Nr 667

-

Pan Leżański Roman dyr. Zachodniopomorskiej Delegatury Urzędu
Komunikacji Elektronicznej – OH PZK Nr 668

-

Kol. Bogdan Wołoszyn SP8HNX - OH PZK Nr 669

-

Kol. Krzysztof Dąbrowski OE1KDA – OH PZK Nr 670

-

Kol. Kazimierz Drajer SP3NK – OH PZK Nr 671

-

Wyd. Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego UW – Leszno – OH PZK Nr
672

Głosowanie Nr 8: 23za, 0p, 0w.

Uchwała Nr 401

Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców przyjmuje „Propozycje zmiany
planu podziału środków finansowych w roku 2006” wraz ze zmianami zgłoszonymi
podczas posiedzenia.
Głosowanie Nr 3: za 17 , przeciw 3 , wstrzymało się 6.
Uchwała Nr 402
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców zatwierdza prowizorium budżetowe
PZK na rok 2007 przedstawiony w dokumencie „Propozycje planu podziału środków
finansowych w roku 2007”.na kwotę 321 tys. zł przychodów i 311 tys. zł wydatków z
naniesionymi w trakcie posiedzenia poprawkami.
Głosowanie Nr 4: za 25 , przeciw 1 , wstrzymało się 0

Uchwała Nr 403
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców podejmuje uchwałę o pozostawieniu
wysokości składek na dotychczasowym poziomie.
Głosowanie Nr 5: za 25, przeciw 1 , wstrzymało się 0
Uchwała Nr 404
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców podejmuje uchwałę o nadaniu złotej
odznaki honorowej PZK koledze Leszka Przybylaka SP6CIK o numerze ZOH52/z
Głosowanie Nr 6: za 24, przeciw 0, wstrzymało się 2
Uchwała Nr 405
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców podejmuje uchwałę o nadaniu
odznaki honorowej PZK kolegom: Salwa Włodzimierz SP5DDJ OH-673, Krzysztof
Guzowski SP8RHH OH-675, oraz Głubczyckiemu Klubowi Krótkofalowców SP6ZJP
OH-674.
Głosowanie Nr 7: za 26, przeciw 0 ,wstrzymało się 0.
Uchwała Nr 406
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na wniosek OT 13 zobowiązuje
prezydium do powołanie komisji do spraw strategii PZK w terminie 30 dni
Głosowanie Nr 8: za25 , przeciw 0, wstrzymało się 0.

6.Polski Związek Krótkofalowców w roku obrachunkowym 2006 uzyskał następujące
przychody pochodzące z:
a. Składek członków stowarzyszenia
- 322.640,72 zł
b. Innych przychodów określone statutem
- dotacja MON
- wpłaty darczyńców
- wpływy za dyplomy

- 35.155,69 zł
- 24.800,00
- 8.700,00
- 1.655,69

c. Działalności odpłatnej
- wpłaty uczestników obozu Choczewo
- wpłata na poczet przygotowania testów egzamin.

- 35.610,00 zł
- 21.610,00
- 14.000,00

d. Z przychodów finansowych (odsetki bankowe)
e. Z tytuły 1% odpisu podatku
f. Przychody z lat ubiegłych
g. Pozostałe przychody opercyjne
(zaokrąglenia)
Łącznie przychody

-

2.377,40 zł
- 21.643,61 zł
- 4.907,41 zł
1,07 zł
422.335,90 zł

7.Polski Związek Krótkofalowców w roku obrachunkowym 2006 poniósł następujące koszty
związane z:
a. Realizacją celów statutowych
- 292.017,53 zł
w tym:
- koszty działalności dotowanej se środków publicznych - 24.800,00
- koszty działalności odpłatnej
- 35.110,00
- koszty działalności OPP
- 2.879,75
b. Kosztami administracyjnymi
- 53.670,49 zł
składające się z :
- art.biurowe,sanitarne,spożywcze;prenumerata itp.
- 4.551,57
- naprawa i konserwacja ksero
134,20
- opłaty bankowe
- 2.530,67
- czynsz
- 9.472,94
- umowa o pracę
- 16.300,00
- umowy zlecenia
- 8.633,00
- składki na ubezp.społeczne i FP
- 3.363,72
- amortyzacja
- 8.684,39
c. Kosztami finansowymi (różnice kursowe)
d. Pozostałe koszty
w tym:
- opłata wypisu z KRS
- różnice z zaokragleń

-

577,92 zł
-

95,68 zł

- 95,00
- 0,68
Łącznie koszty

346.361,62 zł

8.Dodatkowe dane o:
a.W roku 2006 Polski Związek Krótkofalowców zatrudniał jedną osobę na stanowisku
księgowej.
b.Wynagrodzenie zatrudnionej przez Polski Związek Krótkofalowców osoby na
stanowisku księgowej w roku 2006 brutto wyniosło
- 16.300,00 zł

c.W 2006 roku nie wypłacono wynagrodzeń członkom Prezydium Zarządu Głównego
oraz członkom Zarządu gdyż wszystkie funkcje pełnione są w Polskim Związku
Krótkofalowców społecznie.
d. W roku 2006 Polski Związek Krótkofalowców wypłacił z tytułu umów zleceń za pracę
w Centralnym Biurze QSL oraz w sekretariacie (osoby wykonujące prace na podstawie
umowy zlecenia nie są osobami funkcyjnymi)
- 58.579,00 zł
e.Polski Związek krótkofalowców w roku 2006 nie udzielał pożyczek finansowych
osobom fizycznym oraz prawnym.
f.Na dzień 31 grudnia 2006 Polski Związek krótkofalowców posiadał na koncie
bankowym w NORDEA Bank Polska S.A.
- 70.352,31 zł, w tym lokata na cele
statutowe – 6.000,00 zł.
g.Polski Związek Krótkofalowców w roku 2005 nie nabył żadnych obligacji ani akcji
spółek prawa handlowego, nie posiada też innych udziałów.
h.Polski Związek Krótkofalowców w roku 2006 nie nabył żadnych nieruchomości.
i.Polski Związek krótkofalowców w roku obrachunkowym 2006 nabył środki trwałe na
łączną kwotę (sprzęt do działalności statutowej)
- 4.803,50 zł
9.W 2006 roku Polski Związek Krótkofalowców zorganizował obóz sportowowypoczynkowo-szkoleniowy dla dzieci i młodzieży pochodzących z uboższych rodzin przy
dofinansowaniu ze środków MON w wysokości - 24.800,00 zł.
10.Polski Związek Krótkofalowców w roku obrachunkowym 2006 składał comiesięczną
deklarację PIT-4, a został zwolniony ze składania comiesięcznej deklaracji CIT-2. Deklaracja
roczna CIT-8 została złożona 31.03.2007.
11.W Polskim Związku Krótkofalowców przeprowadzono kontrolę wewnętrzną przez
Główna Komisję Rewizyjną.

Bydgoszcz, dn. 31.03.2007

