Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
za rok 2011

v

Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;

v

Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;

v

We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;

v

We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji

Polski Związek Krótkofalowców

2. Adres siedziby i dane kontaktowe
Gmina

Warszawa
Miejscowość

Warszawa
Nr faksu

523721615

Kraj

Województwo

Polska

Powiat

Mazowieckie

Ulica

Warszawa

Nr domu

Okólnik

Nr lokalu

9A

Kod pocztowy

16

Poczta

00-368

Warszawa

E-mail

Strona www

hqpzk@pzk.org.pl

Nr telefonu

523721615

www.pzk.org.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
15 luty 2008r.

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego
5. Numer REGON

2004

000826125

6. Numer KRS
0000088401

7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez
poszczególnych członków organu zarządzającego)

Jerzy Jakubowski - prezes
Piotr Skrzypczak – wiceprezes, Jan Dąbrowski – wiceprezes,
Tadeusz Pamięta – sekretarz, Bogdan Machowiak – skarbnik,
Zbigniew Mądrzyński – zastępca prezesa, Jerzy Gomoliszewski – zastępca prezesa.

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez
poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)

Henryk Jegła – przewodniczący,
Marcin Skóra – zastępca przewodniczącego, Mirosław Raźny – sekretarz,
Przemysław Kurpisz – członek, Zdzisław Sieradzki – członek.

9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

- 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.
- Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego Polski.
- Organizacja czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
- 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
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częstotliwości amatorskich, jak i pozyskiwanie nowych zakresów.
- Ochronę 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.
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji
PZK realizuje cele statutowe w formie statutowej działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
W ramach działalności odpłatnej PZK wykonuje zadania w następujących dziedzinach:
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na a) pozaszkolnej formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 85.51.Z
podstawie statutu organizacji)
b) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 85.59.B,
c) działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z,
W ramach działalności nieodpłatnej PZK wykonuje zadania w następujących dziedzinach:
a) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanej
PKD 94.99.Z,
b) nadawanie programów radiofonicznych PKD 60.10.Z,
c) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji
satelitarnej PKD 61.20.Z,
d) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej PKD 61.30.Z,
e) wydawanie książek PKD 58.11.Z,
f) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z,
g) pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z,
h) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania PKD 58.29.Z,
i) działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z,
j) działalność portali internetowych PKD 63.12.Z,
k) pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B,
l) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 74.90.Z,
m) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z,
n) obrona narodowa PKD 84.22.Z,
o) bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne PKD 84.24.Z,
p) działalność archiwów PKD 91.01.B,
q) działalność klubów sportowych PKD 93.12.Z.
Poza zadaniami określonymi powyżej, PZK realizuje swoje cele poprzez:
a) skupianie w szeregach PZK osób fizycznych interesujących się różnymi aspektami
łączności radiowej, zwłaszcza amatorskiej,
b) szerzenie wśród krótkofalowców idei przyjaźni i solidarności bez względu na ich
narodowość, status społeczny oraz poglądy polityczne czy religijne,
c) organizowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia i samokształcenia, zwłaszcza
młodzieży, mającego na celu podnoszenie poziomu wiedzy technicznej i operatorskiej,
d) 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 dla
radiokomunikacji, organizowania amatorskiej łączności radiowej w wypadkach zagrożeń
kryzysowych oraz dla ochrony ludności,
d) 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 wykorzystania przydzielonych służbie radiokomunikacyjnej
amatorskiej zakresów częstotliwości,
e) popieranie i popularyzacja działań członków PZK zajmujących się eksperymentami i pracą
nad nowymi rozwiązaniami w zakresie radiokomunikacji,
f) organizowanie oddziałów terenowych PZK, klubów ogólnopolskich i terenowych PZK oraz
wspieranie ich działalności,
g) organizowanie i popularyzacja radioamatorskich współzawodnictw sportowych krajowych
oraz zagranicznych,
h) organizowanie wymiany kart potwierdzających łączność zwanych kartami QSL pomiędzy
członkami PZK oraz członkami PZK, a członkami innych organizacji krótkofalarskich w
świecie,
i) działalność wydawniczą dotyczącą różnych dziedzin i aspektów amatorskiej łączności
radiowej,
j) podejmowanie innych przedsięwzięć, a w szczególności organizowanie spotkań, odczytów
lub wystaw mających na celu popularyzowanie krótkofalarstwa w społeczeństwie.
11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego

1.

2.
3.

działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości,
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej,
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
porządku i bezpieczeństwa publicznego.

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem wielkości
wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Opis działalności pożytku publicznego
1. Opis głównych
działań podjętych przez
organizację

W dniu 18.01.2011 o godz. 12.03 (UTC) z siedziby Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. Stanisława Staszica
w Ostrowcu Świętokrzyskim - w ramach programu ARISS miała miejsce próba nawiązania łączności ze stają amatorską
pracującą na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (International Space Stadion ISS), w ramach której
operatorem miał być astronauta Paolo Nespoli, IZ0JPA. Do łączności jednak nie doszło z powodu interferencji.
Łączność zaplanowano zatem na środę 26 stycznia i tym razem udało się ją prze-prowadzić, co miało miejsce o godz.
7.36 (UTC). QSO trwało 8 minut. Łączność została przeprowadzona w języku angielskim z astronautką Catherine
Coleman, OR4IS. Operatorowi naziemnemu Michałowi SQ7NSQ wraz całym zespołem należą się najlepsze gratulacje.
ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) jest programem edukacyjnym o zasięgu międzynarodowym,
z partnerskim udziałem ze strony agencji kosmicznych, NASA, Rosyjskiej Agencji Kosmicznej, ESA, CNES, JAXA,
iCSA, oraz przy udziale organizacji AMSAT i IARU z krajów uczestniczących w danym przedsięwzięciu. ARISS stanowi
dla uczniów możliwość zetknięcia się „z żywym krótkofalarstwem” poprzez bezpośrednią rozmowę z członkami załogi
na pokładzie ISS. Nauczyciele, rodzice i różne kręgi społeczne mogą dzięki temu wprost przekonać się jak
krótkofalarstwo i uczestnictwo w ekspedycji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej może wzbudzić wśród młodzieży
zainteresowanie nauką, techniką i kształceniem się.
30 stycznia 2011 roku swoją działalność rozpoczęła Wielkopolska Amatorska Sieć Ratunkowa. Podczas
zebrania zarządu Oddziału Terenowego nr 27 Polskiego Związku Krótkofalowców koordynatorem sieci mianowano
kolegę Mariusza SQ3NVW.
26 lutego 2011 we Wrocławiu w klubie SP6PRT odbyło się robocze spotkanie EmCom, które zwołał i
poprowadził EmCom Manager PZK -Rafał SQ6IYR. Głównym tematem spotkania była renegocjacja porozumienia
między Prezesem PZK, a Szefem Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 sierpnia 1999 roku. W czasie trzygodzinnej dyskusji
wypracowana została wstępna treść projektu porozumienia.
Rok 2011 rokiem Marii Skłodowskiej Curie. 100. rocznicę otrzymania przez polską uczoną nagrody Nobla
krótkofalowcy uczcili akcją dyplomową. Akcja trwała do końca roku. Okolicznościowe karty QSL i dyplomy prezentowały
historię wybitnej polskiej uczonej i nauki polskiej.
17 marca 2011r. godz. 09:21 (UTC) Daniel SQ5AXS rozpoczyna wołać Międzynarodową Stację Kosmiczną
(International Space Station ISS). Przez siedem minut nikt nie odpowiadał. Na sali szmer zwątpienia wśród
obserwatorów (około 120 osób).I wreszcie usłyszeliśmy kobiecy (bardzo wyraźny) głos. Była to amerykańska
kosmonautka Catherine Grace Coleman. Łącznie z długim wywołaniem łączność trwała około 14 min. Głos pomału
przycichał. W ostatniej chwili Daniel SQ5AXS pożegnał już ledwo słyszalną stację ISS. Na pokładzie ISS znajdują się
teraz Rosjanin Dmitrij Kondratjew, Włoch Paoli Nespoli i Amerykanka Catherine Coleman, którzy mają wrócić na Ziemię
mniej więcej za trzy miesiące. Pomysłodawcą i inicjatorem w Harcerskim Klubie Łączności SP5ZBA nawiązania
łączności ze stacją ISS był dr Daniel Korzan SQ5AXS, pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Szkoły Wyższej
im. Pawła Włodkowica w Płocku jako część badawczych planów w Katedrze Technologii Kształcenia i Komputerycjacji.
W pracy naukowej zajmuje się m.in. edukacją na odległość. Łączność tę traktuje także właśnie jako jej niecodzienną i
nietypową – kosmiczną formę. Jest to część międzynarodowego programu edukacyjnego ARISS (Amateur Radio on
The International Space Stasion), który powstał dzięki współpracy krótkofalowców z krajów uczestniczących w budowie
ISS. Jego celem jest popularyzacja astronautyki wśród młodzieży szkolnej i akademickiej. Realizacji programu patronują
m.in. amerykańska agencja kosmiczna NASA, Międzynarodowa Unia Radioamatorska oraz krajowe agencje kosmiczne
Francji, Japonii, Kanady i Rosji. Daniel SQ5AXS scenariusz (przygotowany już rok temu) skrupulatnie odhaczał punkt
po punkcie. W programie tym wzięły udział: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, II Prywatna Szkoła
Podstawowa "Profesor", Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, Szkoła Podstawowa w Liszynie, Towarzystwo Naukowe
Płockie oraz Harcerski Klub Łączności SP5ZBA w Płocku. Przysłuchiwała się też i obserwowała lekcję o astronautyce
czterdziesto osobowa grupa uczniów z Żuromina, z którą przyjechał Wiesław SQ5ABG oraz wielu warszawskich i
płockich krótkofalowców.
2 kwietnia 2011r. odbyły się pierwsze ćwiczenia Wielkopolskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej. Wzięli w nich
udział krótkofalowcy z 6 powiatów znajdujących się na terenie Wielkopolski. Działania prowadziły 4 sztaby – poznański,
kaliski, leszczyński oraz ostrowski. Dwóch krótkofalowców współpracowało sąsiednimi dla siebie terytorialnie sztabami
(Rawicz, Środa Wlkp.). Łączna ilość stacji wyniosła 31, z czego należy wyszczególnić dwie stacje klubowe (SP3ZAC –
Poznań, oraz SP3PKA – Kalisz). 4 stacje stanowiły stacje sztabowe stałe (SQ3MKT – Poznań, SP3EWP – Kalisz,
SP3DOQ – Leszno oraz SP3HUF – Ostrów Wielkopolski). W terenie rozstawiło się 24 krótkofalowców (sztab poznański:
6 osób; sztab kaliski:4 osoby; sztab leszczyński: 8 osób; sztab ostrowski: 4 osoby oraz 2 osoby z powiatu średzkiego
oraz rawickiego). W każdym sztabie punktualnie o godzinie 13.00 czasu lokalnego stacje sztabowe ogłosiły na paśmie
2m 'ĆWICZENIA DLA WIELKOPOLSKIEJ AMATORSKIEJ SIECI RATUNKOWEJ'. Stacje terenowe po usłyszeniu
alarmu kolejno informowały stacje sztabowe o tym, że znajdują się w wyznaczonym wcześniej miejscu,
a następnie podawały komunikat dotyczący obecnej sytuacji. Wszystkie komunikaty dotarły do stacji sztabowych.
Kolejnym etapem ćwiczeń było przekazanie przez stacje sztabowe informacji do koordynatora (Mariusza SQ3NVW)
zebranych od stacji terenowych. Nasłuch przez koordynatora był prowadzony zarówno na paśmie 2m jak i 80m (na tym
paśmie informacje przekazywały m.in. stacje klubowe). Koordynator po odebraniu informacji od danego sztabu
nakazywał zakończenie ćwiczeń danemu sztabowi, co musiała ogłosić stacja sztabowa na częstotliwości „lokalnej” dla
danego sztabu. Dwa sztaby (poznański oraz leszczyński) korzystały z przemienników. Ćwiczenia wypadły pozytywnie,
dopisała frekwencja, pogoda, oraz propagacja.
6 kwietnia 2011r. w Warszawie odbyła się konferencja objęta patronatem Pana Stanisława Gawłowskiego
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, zorganizowana przez Polski Związek Krótkofalowców dla pracowników
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Ministerstwa Środowiska, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska i Wojewódzkich Stacji SanitarnoEpidemiologicznych pod tytułem:
Specyficzne aspekty zgłaszania instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne w świetle ustawy Prawo ochrony
środowiska i przepisów wykonawczych.
Program konferencji obejmował następujące tematy referatów wygłoszonych w postaci multimedialnych prezentacji:
• Wykład I – Rola i miejsce służby radiokomunikacyjnej amatorskiej w społeczeństwie – Tomasz Ciepielowski
SP5CCC
•
Wykład II – Wymagania prawne ochrony środowiska i aktów wykonawczych w stosunku do służby
radiokomunikacyjnej amatorskiej – Dariusz Mankiewicz SP2HQY
• Wykład III – Specyfika wytwarzania pól elektromagnetycznych przez służby radiokomunikacji amatorskiej –
dr Małgorzata Rochalska - SP5MBS
• Wykład IV – Praktyka zgłoszeń instalacji służby radiokomunikacji amatorskiej – Dionizy Studziński SP6IEQ
Po wykładach odbyła się dyskusja z udziałem gości i uczestników. Głównym celem konferencji było zapoznanie
urzędników ze specyfiką naszej pracy na pasmach w odniesieniu do przepisów prawa i pokazanie naszych działań w
zakresie jego wypełniania. Ministerstwa Środowiska reprezentował Stefan Różycki specjalista ds. pól
elektromagnetycznych w Departamencie Instrumentów Środowiskowych. Wykłady wzbudziły duże zainteresowanie
przybyłych osób. Odbyły się w atmosferze szczerej wymiany poglądów i w efekcie sprawiły, że wielu urzędników
stwierdziło, że nieznany był im tak interesujący wizerunek krótkofalarstwa. Podczas konferencji pracowała
okolicznościowa stacja klubu SP5PMD/5. Konferencji towarzyszyła wystawa ukazująca działalność krótkofalarską,
przygotowana przez zespół pod opieką Wiesława SQ5ABG.
Polski Związek Krótkofalowców w 2011 roku realizował, w ramach porozumienia o współpracy z Ministrem
Obrony Narodowej, zadania w zakresie - nabywanie oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności w dziedzinie obronności,
w tym szkolenia specjalistyczne przydatne w wojsku. Zadanie powyższe realizowane było w trakcie całorocznych zajęć
w klubach, podczas zawodów międzynarodowych i krajowych. Szczególne miejsce zajmują międzynarodowe zawody
Field Day rozgrywane pod patronatem International Amateur Radio Union. Głównymi celami tej akcji jest:
•
przeprowadzenie ogólnopolskich ćwiczeń radiostacji w warunkach terenowych,
•

przygotowanie do tworzenia awaryjnej sieci łączności na wypadek klęsk żywiołowych i innych zagrożeń,

•

doskonalenie umiejętności operatorskich w zakresie obsługi radiostacji amatorskich w warunkach polowych.

Działania, podczas których stosuje się awaryjne i alternatywne źródła zasilania są wysoce wskazane aby uniezależnić
się od stałych systemów energetycznych, które często mogą być zawodne podczas klęsk żywiołowych. Szczególnie
przydatne podczas tej akcji okazały się radiostacje R-140 pozyskane przez PZK w ramach nieodpłatnego
przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu jednostek podporządkowanych lub
nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
Tradycyjnie w kwietniu (pierwszy i ostatni weekend) odbyły się międzynarodowe zawody SP DX Contest i SP
DX RTTY Contest organizowane przez Polski Związek Krótkofalowców. Udział w zawodach wzięło ponad 2000 stacji z
78 krajów – SP DX Contest i ponad 650 stacji z 47 krajów – SP DX RTTY Contest.
W dniach 13-16 maja 2011r. w Łosicach odbędzie się szkolenie dotyczące przygotowania radiooperatorów,
krótkofalowców i użytkowników radia obywatelskiego (CB) do akcji ratowniczych w likwidacji skutków klęsk i katastrof.
Organizatorem szkolenia jest Burmistrz Miasta i Gminy Łosice, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Łosicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Łosicach, Komenda Hufca ZHP Podlasie w Siedlcach - Związek Drużyn
w Łosicach, Harcerski Klub Łączności ZHP SP8ZOC w Łosicach. Rafał SQ6IYR EmCom Manager PZK
24 maja 2011 roku w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się spotkanie przedstawicieli kilku stowarzyszeń
zrzeszających m. in. Krótkofalowców. W trakcie spotkania poruszono szereg problemów i zagadnień sygnalizowanych i
poruszanych w większości przez PZK w kontaktach zarówno z UKE jak i MI. Jak informuje Pani Naczelnik Beata
Borucka–Dobrzyńska z MI, która była bezpośrednim realizatorem spotkania ze strony Ministerstwa, propozycje
wniesione przez reprezentowane środowiska zostały zanotowane i przyjęte do wiadomości. Nie zmienia to istoty
procesu konsultacyjnego projektów rozporządzeń oraz Ustaw, które mają swój tryb i są w odpowiednim czasie
umieszczane na portalu MI w Biuletynie Informacji Publicznej. PZK od 8 lat aktywnie uczestniczy w konsultacjach aktów
prawnych związanych z łącznością, radiokomunikacją oraz informatyką.
ŁOŚ czyli ogólnopolskie spotkanie krótkofalowców na granicy trzech województw Łódzkiego, Opolskiego i
Śląskiego było prawdziwym sukcesem organizacyjnym. Frekwencja wyniosła ok. 1000 osób w tym zarejestrowanych w
sekretariacie aż 717. To o ponad 100 uczestników więcej niż przed rokiem i to pomimo nieco kapryśnej pogody.
Spotkanie rozpoczęli organizatorzy z Henrykiem SP7FUZ na czele. Po nim zabrał głos prezes PZK Piotr, a dalej głos
zabrali goście spotkania w osobach szefa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego powiatu Olesno oraz Pana
Janusza Antczaka Burmistrza Wielunia. Ciąg dalszy przebiegał zgodnie z planem. Ważnym i bardzo ciekawym było
wystąpienie Ryszarda SP4BBU autora jednej z najciekawszych publikacji o krótkofalarstwie pt. „Wywołanie ogólne”.
Ryszard opowiadał o wspomnieniach krótkofalowców i o kulisach ich pozyskiwania w taki sposób, że pustoszejący
nieco po części wstępnej namiot prelekcyjny zaczął się w szybkim tempie zapełniać. Książki zarówno tą wymienioną jak
i Wiesława SQ5ABG „Moja Błyskawica” można było nabyć podczas trwania imprezy. Ryszarda SP4BBU ogłosił swój
zamiar napisania „Polskiego podręcznika dla krótkofalowców” czyli „Hand Booka” na wzór wydawnictw innych bratnich
zagranicznych stowarzyszeń krótkofalarskich. Kolejne prelekcje dotyczyły konstrukcji „home made”, ogólnie QRP, emisji
D-Star, konstrukcji antenowych. Wszystkie one cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników
spotkania. Najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu spotkania była radiostacja R-140 na samochodzie
Star 660 należąca do klubu SP9KDA w Oleśnie. Pojazd i radiostacja są w stanie pełnej gotowości i całkowicie sprawne,
a to dzięki wielkiemu zaangażowaniu Zdzisława SQ6IUF – (część radiowa) oraz Grzegorza SQ9OUA znakomitego
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mechanika, którego staraniem samochód jest cały czas gotowy do wyjazdu. Jak zwykle przy takich okazjach jest spora
giełda. Można było kupić wszystko lub prawie wszystko. Tak jak i w ubiegłym roku na w spotkaniu uczestniczyło, aż
3 przedstawicieli firmy ICOM, którzy prezentowali szeroką ofertę produktów tej firmy przeznaczoną dla krótkofalowców.
Na „łosiowej górce” można było spotkać większość aktywnych i mniej aktywnych krótkofalowców. Reprezentowane było
8 okręgów SP za wyjątkiem SP1, a to chyba ze względu na znaczne odległości. Główny nurt dyskusji sprowadzał się
tym razem do spraw technicznych oraz urzędowych tj. naszego prawa do stawiania anten, zmiany trybu wydawania
pozwoleń klubom krótkofalarskim oraz zgłoszeń do organów ochrony środowiska.
W dniach 11-12 czerwca br. w okolicach Bornego Sulinowa odbyło się kolejne IX spotkanie członków i
sympatyków PG APRS PZK oraz miłośników APRS z całego kraju. Spotkanie odbywało się jak zwykle pod hasłem
„Tama podnosi poziom”. Wielu z uczestników spotkania było już tam znacznie wcześniej. Program obejmował
prezentacje nowości w sprzęcie APRS i jego wykorzystaniu, sprawy organizacyjne oraz zabawę terenową, która
pozwala sprawdzić swoje umiejętności posługiwaniu się GPS w połączeniu z naszym amatorskim radiem. Tegoroczne
spotkanie było nieco mniej liczne niż dwa ostatnie. Prawie nie było rezydentów czyli krótkofalowców nie
zainteresowanych APRS. W sumie przez sobotę i niedzielę przewinęło się przez teren „TAMY” ok. 150 uczestników i
gości. Spotkania TAMA stanowią zawsze przyczynek do rozwoju tej bardzo potrzebnej dla społeczeństwa dziedziny
krótkofalarstwa. Zastosowanie APRS i uniezależnienie węzłów APRS od zasilania z sieci oraz od sieci internetowej
może mieć kapitalne znaczenie w sytuacjach ekstremalnych. Powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę, że możliwość
przesyłania krótkich wiadomości po sieci APRS może uratować nie jedno życie w sytuacjach jego zagrożenia. M.in.
dlatego PZK wspiera rozwój sieci bramek i węzłów APRS poprzez dofinansowanie 5-ciu urządzeń rocznie. Lokalizacje
są typowane przez Zarząd PG APRS. W przyszłym roku odbędzie się X jubileuszowa Tama.
W czerwcu w Primorsku w Bułgarii odbyły się młodzieżowe mistrzostwa w Amatorskiej Radiolokacji
Sportowej. Uczestniczyła w nich 5.osobowa reprezentacja PZK pod kierownictwem Zbyszka SP2JNK. Nasz
reprezentant Mateusz Nalepko zdobył srebrny medal w swojej kategorii wiekowej. Po za tymi Mistrzostwami odbywały
się 4 dniowe Mistrzostwa Morza Czarnego w których Mateusz Szczypior SQ2JSO także zdobył srebrny medal.
W dniach 24-26 czerwca 2011 (piątek, sobota i niedziela), jak co roku, odbyły się targi krótkofalarskie pod
nazwą Ham-Radio 2011 w miejscowości Friedrichshafen, nad jeziorem Bodeńskim w Niemczech. Od wielu lat Polski
Związek Krótkofalowców, jak wiele innych organizacji narodowych organizuje stoisko. Oprócz PZK, stoiska były
wystawione przez następujące organizacje: Belgia ON – UBA, Chorwacja 9A – HRS, Czechy OK – CRC, Niemcy DL –
DARC, Węgry HA – MRASZ, Włochy I – ARI, Portugalia CT – REP, Słowacja OM – SARA, Słowenia S5- ZRS,
Hiszpania EA – URE, Szwajcaria HB0 – USKA, Holandia PA – VERON. Z poza Europy to Izrael 4X – IARC, USA – W/K
– ARRL. Polski Związek Krótkofalowców reprezentowali wiceprezes PZK Bogdan Machowiak SP3IQ, Manager OH
Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC oraz Oficer Łącznikowy IARU Paweł Zakrzewski SP7TEV. Stoisko PZK na HamRadio pełni wiele funkcji do których należy przede wszystkim prowadzenie akcji informacyjnej w sprawach takich jak
organizacja zawodów, wydawanie dyplomów, możliwości podjęcia pracy amatorskich stacji w Polsce dla
obcokrajowców. Drugą bardzo ważną funkcję przedstawicieli PZK jest uczestnictwo w różnych oficjalnych spotkaniach
IARU 1 Regionu. Funkcję uczestnictwa w roboczych spotkaniach pełnił Paweł SP7TEV oraz wspólnie z Bogdanem
SP3IQ na spotkaniu stowarzyszeń członkowskich IARU 1. Region. Oprócz tych wszystkich funkcji oficjalnych, stoisko
PZK jest miejscem wielu spotkań, rozmów i dyskusji dla osób sympatyzujących z PZK z Polski jak i spoza SP.
Gościliśmy na stoisku PZK między innymi przewodniczącego IARU 1. Regionu Hansa PB2T, Sekretarza IARU 1.
Regionu Denisa ZS6BS, grupę DX-Pedition Zygiego DL7DF i innych. Oczywiście wokół stoiska PZK grupowali się
wszyscy niezależnie od stopnia znajomości języka polskiego. Oprócz wielu osób z Polski, było obecnych wiele osób z
poza naszego kraju, właściwie ze wszystkich stron świata. Na stoisku PZK była jak co roku, obecna księga pamiątkowa
w postaci typowego stacyjnego logu. Wpisów w naszym logu jest wiele, zawartych na kilkunastu stronach. Na stoisku
PZK zaopatrzeni byliśmy w materiały reklamowe, przede wszystkim dzięki Polskiemu Towarzystwu Turystycznego we
foldery promujące różne regiony Polski, następnie dzięki Redakcji Świat Radio, w miesięczniki Świat Radio, Elektronika
dla Wszystkich i Elektronika Praktyczna oraz typowe materiały informacyjne PZK. Najważniejszą atrakcją dla
zwiedzających były stoiska czołowych firm produkujących sprzęt dla krótkofalowców: Icom, Yaesu i Kenwood oraz
stoiska wielu dystrybutorów, gdzie można było zaopatrzyć się praktycznie we wszystko co może być potrzebne nam
krótkofalowcom w uprawianiu naszego hobby.
W dniach 9-10 lipca 2011 roku zespół Polskiego Związku Krótkofalowców wziął udział w zawodach IARU HF
World Championship. Zespół SN0HQ to nieformalna grupa, skupiająca pasjonatów zawodów krótkofalarskich.
Wszystkim członkom Zespołu SN0HQ przyświeca wspólny cel: start polskiej stacji HQ w zawodach IARU HF World
Championship i osiągnięcie przez stację wyniku na światowym poziomie. Stacja SN0HQ reprezentuje w zawodach
IARU Polski Związek Krótkofalowców. Współzawodnictwo stacji HQ to chyba najbardziej złożona konkurencja zawodów
krótkofalarskich. Poszczególne stanowiska jednej stacji HQ mogą znajdować się na terenie całego kraju. To w praktyce
oznacza, że pod znakiem SN0HQ w zawodach pracuje 12 stacji (sześć pasm, na każdym paśmie CW i SSB).
Dodatkowo organizowane są stanowiska rezerwowe, gdzie praca jest przekazywana w przypadku awarii lub braku
możliwości pracy (np. z powodu burzy) którejś ze stacji głównych.
Otwarte Mistrzostwa Polski w Szybkiej Telegrafii (HST) odbyły się w dniach 1-3 lipca 2011. Uroczyste
rozpoczęcie miało miejsce w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 przy ul Działkowej 10 w Skierniewicach w obecności
gościa Pana Dyrektora Henryka Kobyleckiego, który już po raz 5 udzielił nam gościny. W Skierniewicach spotkali się
kwiat ludzie, którym zależy na rozwoju tej dyscypliny sportu krótkofalarskiego. Przyjechali ci, którzy nie obawiają się
współzawodnictwa i konfrontacji swoich wyników z innymi koleżankami i kolegami. Sam poziom osiąganych wyników
nie był tu najistotniejszy. Ważnym było porównanie swoich możliwości oraz oswojenie się ze specyfiką pracy w
zawodach międzynarodowych opartych o regulaminy IARU, a więc z wykorzystaniem oprogramowania RUFZ oraz
Morse Runner niezależnie od odbioru i nadawania liter cyfr i tekstów mieszanych. Sporo czasu poświęciliśmy na
dyskusje na temat możliwości rozwoju HST w PZK i w polskim krótkofalarstwie w ogóle. Równorzędnym celem tych
mistrzostw, a właściwie warsztatów HST było wyłonienie kandydatów do reprezentacji Polski w Mistrzostwach HST
IARU w Billefeld w Niemczech. Przedyskutowaliśmy także taktykę i środki niezbędne do osiągnięcia jak najlepszych
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rezultatów. W mistrzostwach wzięło udział 13 zawodników. Najmłodszym uczestnikiem był Seweryn Ciszewski (lat 11)
syn Tadeusza SP1RKR, a najstarszym główny organizator Alfred SP7HOR, którego poziom pozwala mieć nadzieję na
kolejne medale w swojej kategorii. Z historycznego punktu widzenia HST w PZK po 1991 roku praktycznie przestało
funkcjonować. Pierwszy zwiastun odnowy to wyjazd w 2008 roku mieszanej ekipy LOK i PZK na mistrzostwa we
Włoszech. Od tego wyjazdu datuje się powrót HST do PZK. Wcześniej szybka telegrafia funkcjonowała tylko w LOK, ale
rywalizacja w tej dyscyplinie nie była oparta na regulaminach IARU. W każdym razie „reanimację” tego sportu
krótkofalarskiego w dużej mierze zawdzięczamy działaczom i pracownikom Ligi Obrony Kraju, którzy obok naszych
przedstawicieli pomogli w realizacji tego trudnego zadania. Kontakty międzynarodowe w sprawach HST od początku tj
od 2008 r powierzyliśmy Donacie SP5HNK, którą wspiera Marek SP8BVN.
18-te Mistrzostwa ARDF 1 Regionu IARU odbyły się w dniach 6–9 września 2011r. w miejscowości Baile
Felix, Rumunia. Zawodnicy reprezentujący PZK uzyskali następujące, medalowe miejsca:
a) Pasmo 144 MHz indywidualnie
- Kategoria W21, Agata Kulicka – MEDAL BRĄZOWY
- Kategoria M19, Patryk Niedźwiedzki – MEDAL SREBRNY
b) Pasmo 144 MHz drużynowo
- Kategoria M19, PZK – Polska – MEDAL SREBRNY
c) Pasmo 3,5 MHz indywidualnie
- Kategoria M70, Ryszard Bykowski – MEDAL BRĄZOWY
W dniu 16 września br. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury odbyło się spotkanie poświęcone
analizie uwag zgłoszonych do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Telekomunikacyjne oraz niektórych innych
ustaw, w ramach konsultacji społecznych. Polski Związek Krótkofalowców reprezentowali Andrzej SP8LBK i Jan
SP2JLR. Do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, w ramach
konsultacji społecznych zgłoszono 461 uwag. Wśród nich nie było niestety naszych uwag. Wkrótce po tym spotkaniu
zostało opracowane i przesłane do Ministerstwa Infrastruktury kolejne pismo ze stanowiskiem naszego Związku,
z doprecyzowanymi uwagami do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Telekomunikacyjne oraz niektórych innych
ustaw.
W dniu 15 października 2011r. w sali konferencyjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie odbył
się XX NKZD PZK. Po postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie o odrzuceniu apelacji PZK w sprawie rejestracji
Statutu PZK uchwalonego w dniu 4 września 2010 r. głównym celem XX NKZD było dostosowanie zmian w Statucie
PZK do znowelizowanej Ustawy o OPP. XX NKZD uchwalił zmiany w Statucie PZK, dostosowując ten dokument do
znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W dniach 19–23 października 2011r. odbyły się 9-te Mistrzostwa Świata IARU w telegrafii szybkiej - HST.
Reprezentacja Polski zdobyła w Bielefeld drużynowo 6 miejsce na 20 krajów przystępujących do konkurencji. Kolejność
miejsc w klasyfikacji drużynowej: 1. Białoruś 2. Rosja 3. Ukraina 4. Rumunia 5. Bułgaria 6. Polska 7. Niemcy 8.
Szwajcaria 9. Mongolia 10. USA 11. Ukraina 12. Serbia 13. Bośnia i Hercegowina 14. Włochy 15. Japonia 16. Francja
17. Mołdawia 18. Finlandia 19. Albania 20. Chorwacja. Ponadto zawodnicy SP uzyskali szereg dyplomów za zajęcie
miejsc od 5 do 6 w Mistrzostwach Świata HST w swoich kategoriach:
Seweryn Ciszewski SP1-2203, młodzik startujący w HST po raz pierwszy - dyplomy za 5 miejsce w odbiorze, 6 miejsce
w nadawaniu, 6 miejsce w RUFZ.
Paulina Twardzińska SQ7MZD licealistka ze Skierniewic dyplomy za
5 miejsce w odbiorze, 5 miejsce w nadawaniu, 5 miejsce w MorseRunner, 5 miejsce w RUFZ.
Irena Siorek SP7QL dyplomy za 5 miejsce w nadawaniu, 6miejsce w odbiorze, 6 miejsce w MorseRunner, 6 miejsce w
RUFZ.
Jerzy Gomoliszewski SP3SLU dyplom za 6 miejsce w nadawaniu.
Marek Kluz SP8BVN: dyplomy za 6 miejsce w nadawaniu, 6 miejsce w MorseRunner, 6 miejsce w odbiorze.
Alfred Cwenar SP7HOR: dyplom za 6 miejsce w Morse Runner.
Zawody zostały zorganizowane przez kolegów z DARC na wysokim poziomie i przebiegły bez jakichkolwiek usterek.
Potwierdzili to w słowach uznania zawodnicy jak i międzynarodowe jury oraz goście specjalni. Mistrzostwa wizytowali
m.in. Hans Blondeel Timmerman PB2T prezydent I regionu IARU, Panayot Danev LZ1US członek Komitetu
Wykonawczego I regionu IARU. Kolejne mistrzostwa (I region IARU) odbędą się w roku 2012 w Szwajcarii.
W dniu 9 grudnia 2011r. w Delegaturze UKE we Wrocławiu odbyło się spotkanie w sprawie zasad koordynacji
stacji bezobsługowych. Gospodarzem spotkania był dr inż. Wiktor Sęga Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami
Częstotliwości w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo",

Cały kraj.
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„cały kraj", „zagranica")
2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji społecznej, domy pomocy
społecznej, placówki opiekuńczo- -wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej,
szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki
zdrowotnej

tak

X

nie

2. Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
Lp.

Nazwa placówki

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań placówki w
okresie sprawozdawczym

1
2
3
4
3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
Liczba odbiorców działań organizacji

Osoby fizyczne

30 000

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w
podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby prawne

25

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
1. Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat
trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Polski Związek Krótkofalowców jest wiodącą organizacją, skupiającą osoby zainteresowane
różnymi formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju własnego i dobra
społecznego. PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w
Polsce. PZK jest reprezentantem osób zainteresowanych technikami radiowymi wobec
instytucji państwowych i organizacji społecznych, krajowych i zagranicznych.
Polski Związek Krótkofalowców prowadzi m.in. niżej wymienione działania.
· Współpracuje z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW i UM
w zakresie tworzenia rezerwowej sieci łączności.
· Pomaga uruchamiać przemienniki analogowe i beacony oraz APRS.
· Szkoli przyszłych krótkofalowców.
· Organizuje obozy i zawody krótkofalarskie.
· Organizuje wymianę informacji technicznych, organizacyjnych i sportowych.
· Redaguje "Krótkofalowca Polskiego".
· Organizuje wymianę kart QSL czyli kart potwierdzenia łączności.
· Wydaje licencje nasłuchowe czyli SWL.
· Wydaje dyplomy krótkofalarskie.
· Uczestniczy aktywnie w konsultacjach aktów prawnych dotyczących krótkofalowców.
· Pomaga swoim członkom w egzekwowaniu prawa do uprawiania krótkofalarstwa w tym do
stawiania anten.
· Walczy o czystość „eteru”.
· Reprezentuje krótkofalowców polskich za granicą.
· Jest jedynym reprezentantem polskich krótkofalowców w IARU czyli Międzynarodowej Unii
Radioamatorskiej.
· Organizuje zjazdy i spotkania organizacyjne oraz koleżeńskie.
· Wspiera działalność klubów krótkofalarskich środowiskowych i specjalistycznych.
· Współpracuje z innymi organizacjami o wspólnych lub zbliżonych celach.

Kod PKD:

61.20.Z

Kod PKD:

61.30.Z

Kod PKD:

84.24.Z

organizację
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(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo", „cały kraj",
„zagranica")

Cały kraj

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

X tak
nie

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku
publicznego

Przygotowanie kandydatów do egzaminu państwowego na świadectwo operatora
urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Zadanie to realizują
kluby Polskiego Związku Krótkofalowców.

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności odpłatnej
organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów
PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu
działalności)

Kod PKD:

85.59.Z

Kod PKD:
Kod PKD:
3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
odpłatnej działalności pożytku publicznego

organizację

cały kraj

(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo", „cały kraj",
„zagranica")

4. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

tak

X nie
5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności gospodarczej
prowadzonej przez organizację w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności.
Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej
wg klasyfikacji PKD, należy podać informację na temat trzech głównych
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od
głównego przedmiotu działalności)

Kod PKD:
Kod PKD:
Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację
działalności gospodarczej
(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo", „cały kraj",
„zagranica")

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i strat)

1 160 858,85

zł

0,00

zł

75,00

zł

0,00

zł

432,65

zł

82 038,01

zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
3. Przychody z działalności gospodarczej
4. Przychody z działalności finansowej
5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
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6. Ze źródeł publicznych ogółem:

163 250,00

zł

w
tym:

0,00

zł

15 825,00

zł

500,00

zł

0,00

zł

1 032 166,72

zł

368 853,50

zł

0,00

zł

663 313,22

zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0,00

zł

e) ze spadków, zapisów

0,00

zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników majątkowych)

0,00

zł

g) z nawiązek sądowych

0,00

zł

h) ze świadczeń pieniężnych

0,00

zł

29 821,47

zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
b) ze środków budżetu państwa
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) z dotacji z funduszy celowych
7. Ze źródeł prywatnych ogółem:
w
tym:

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych
c) z darowizn od osób prawnych

8. Z innych źródeł

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
1. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00

zł

2. Wynik działalności gospodarczej

0,00

zł

0,00

zł

1. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej w poprzednich
okresach sprawozdawczych

81 903,53

zł

2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie
sprawozdawczym ogółem

66 388,20

zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową
3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w
szczególności określone w pkt 11.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

1

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

39 786,91

zł

2

działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości, innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych
rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

14 613,38

zł
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3

porządku i bezpieczeństwa publicznego

zł

11 987,91

zł

4

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od
osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie
sprawozdawczym, wraz z kwotą
1

Do dyspozycji Oddziałów Terenowych PZK

31 170,83

zł

2

Do dyspozycji Zarządu Głównego PZK

35 217,37

zł

3

,

zł

4

,

zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogółem:

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
w
tym:

1 114 491,36

zł

66 388,20

zł

0,00

zł

0,00

zł

75,00

zł

,

zł

0,00

zł

150 627,15

zł

0,00

zł

0,00

zł

0,00

zł

1 105 875,27

zł

66 388,20

zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
d) koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty,
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja
e) koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych
f) pozostałe koszty ogółem:

W tym: wysokość
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień

X

z podatku dochodowego od osób prawnych
z podatku od nieruchomości

X

z podatku od czynności cywilnoprawnych

X

z opłaty skarbowej

X

z opłat sądowych
z innych zwolnień

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie
z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r.
Nr 43, poz. 226)
3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa
własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub zawarła umowy użytkowania,

-> jakich? ___________________________

tak

X nie
własność
użytkowanie wieczyste
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najem

najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości
następujące prawo:

użytkowanie
użyczenie
dzierżawa
nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

2 osoby

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

1,5 etatów
2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie, należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w
okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy
zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

9 osób

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)
1. Organizacja ma członków

X tak
nie

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

osób fizycznych

4135

osób prawnych

3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja pozyskała
organizacja straciła

członków
8

członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są
osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
czy przedstawiciele władz organizacji)

tak

X nie

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres nie dłuższy niż 30 dni

osób

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i
czasu pracy)

w tym:

a) członkowie organizacji

osób

b) pracownicy organizacji

osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

osób

d) członkowie organu zarządzającego

osób

e) inne osoby

osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 30 dni

osób

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)

w tym:

a) członkowie organizacji

osób
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b) pracownicy organizacji

osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

osób

d) członkowie organu zarządzającego

osób

e) inne osoby

osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

103 945,00

zł

51 240,00

zł

50 520,00

zł

0,00

zł

720,00

zł

0,00

zł

52 705,00

zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie
umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego

0,00

zł

w tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

0,00

zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

0,00

zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie
umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji

0,00

zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00

zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych organów organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00

zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej

1 061,53

zł

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00

zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych organów organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00

zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej

2 210,00

zł

1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym
w tym:

a) z tytułu umów o pracę
wynagrodzenie zasadnicze
nagrody
premie
inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)
b) z tytułu umów cywilnoprawnych

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji — wówczas należy
wpisać te uwagi w przygotowane pole)

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

tak

12

X nie
,

zł

,

zł

2

,

zł

3

,

zł

4

,

zł

5

,

zł

,

zł

2

,

zł

3

,

zł

4

,

zł

5

,

zł

1

,

zł

2

,

zł

3

,

zł

4

,

zł

5

,

zł

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

tak

X nie
2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp.

Nazwa zadania

Kwota

1

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy
administracji rządowej

tak

X nie
4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp.

Nazwa zadania

Kwota

1

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym

tak
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

X nie
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp.

Nazwa zamówienia

Kwota
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5
X. Informacje uzupe»niaj^ce
1. Wykaz spotek, w ktorych organizacja posiada co najmniej 2 0 % udziatow lub akcji w kapitale zaktadowym lub co najmniej 2 0 % ogolnej liczby gtosow
w organie stanowi^cym spotki
Lp.

Nazwa spotki

% udziatow
lub akcji w
kapitale

Siedziba spotki

% udziatu w ogolnej liczbie
gtosow

1

%

%

2

%

%

3

%

%

2. Wykaz fundacji, ktorych organizacja jest fundatorem

2

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Data zakonczenia
kontroli

Organ kontroluj^cy

Przedmiot kontroli

Lp.

1
2
3
4
4. Organizacja przeprowadzila badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 wrzesnia

tak

1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z pozn. zm.) lub rozporzadzenia Ministra
Finansow z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiazku badania sprawozdati finansowych organizacji
A nie

pozytku publicznego (Dz, U. Nr 285, poz. 2852)
5. Dodatkowe informacje
(Nalezy wpisai w ponizsze pole inne informacje, ktdryml organizacja chciafaby podzielid s / f z opinio publicznq)

Data wypetnienia
sprawozdatiia

Sporzqdzit/a Imi^ i nazwisko Funkcja

Jan Dq^browski
«

5lipca2012r
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