Regulamin opłacania składek
Polskiego Związku Krótkofalowców:
Na podstawie §20 ust.3 lit.j) Statutu PZK Zarząd Główny PZK uchwala się co następuje:

Dział I
Postanowienia ogólne
§1
Składką w PZK jest :
wpłata na rzecz Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców zwanego dalej ZG PZK, której
wysokość określa ZG PZK, zwana dalej składką członkowską,
wpłata na rzecz Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców zwanego dalej OT PZK,
której wysokość określana jest przez Walne Zebranie OT PZK zwana dalej składką oddziałową.
§2
Wysokość składki określa suma składki członkowskiej i oddziałowej.
§3
Składką bieŜącą jest składka opłacona za okres co najmniej jednego półrocza.
§4
RozróŜnia się następujące rodzaje składek członkowskich:
składka członka zwyczajnego,
składka ulgowa członka zwyczajnego,
składka członka nadzwyczajnego,
składka członka wspomagającego posiadającego pozwolenie radiowe na uŜywanie radiowych urządzeń
nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w słuŜbie radiokomunikacyjnej amatorskiej albo równowaŜne
pozwolenie wydane przez właściwy organ zagraniczny.
wpisowe,
opłaty regulaminowe, wynikające z regulaminów wewnętrznych PZK.
§5
Wysokość składki członkowskiej jest określana w trybie §20 ust. 3 lit.f) Statutu PZK na wniosek Prezydium ZG
PZK.
§6
W przypadku zwiększenia wysokości składki członkowskiej wniosek Prezydium ZG PZK winien zawierać
uzasadnienie.
§7
Rodzaje składek oddziałowych określa jednostka terenowa PZK.
§8
Wysokość składki oddziałowej jest określana przez jednostkę terenową PZK pobierającą składki w trybie
określonym w § 36 ust.1 lit.h) Statutu PZK, przy czym jednostka terenowa moŜe odstąpić od określania
wysokości składki oddziałowej.
§9
W przypadku odstąpienia przez jednostkę terenową od określania wysokości składki oddziałowej wysokość
składki wynika z wysokości składki członkowskiej.

Dział II
Procedury składkowe

I. Opłata składki przez członka PZK
§10
Wpłaty składki mogą być dokonywane wyłącznie do kasy lub na rachunek bankowy OT PZK, do którego
członek naleŜy.
§11
Wpłatę składki dokonaną do kasy lub na rachunek bankowy OT PZK, do którego członek nie naleŜy, a takŜe do
kasy lub na rachunek ZG PZK pozostawia się do wyjaśnienia, zaś składkę traktuje się jako nieopłaconą.
§12
Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty na rachunek bankowy lub dowód wpłaty
gotówki - KP do kasy OT PZK, zawierające w tytule wpłaty co najmniej :
imię i nazwisko osoby,której składka dotyczy,
znak wywoławczy, osoby której składka dotyczy,
tytuł opłacanej składki i jej rodzaj (np. składka oddziałowa i członkowska, ulgowa, itp.),
wskazanie okresu za jaki składka została uiszczona (np. rok ..., I półrocze roku ..., II rata składki za
rok....),
§13
W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w § 12 umoŜliwiających identyfikację
osoby, której składka dotyczy wpłatę pozostawia się do wyjaśnienia, zaś składkę traktuje się jako nieopłaconą.
II. Ewidencja składek członkowskich
§14
Oddziały Terenowe PZK zobowiązane są prowadzić ścisłą ewidencję przyjmowanych składek.
§15
Ewidencja składek członkowskich prowadzona przez OT PZK jest wyłączną podstawą do określenia praw i
obowiązków członka PZK w sprawach składkowych.
§16
Na podstawie prowadzonej ewidencji składek OT PZK sporządzają wykazy członków, którzy uiścili składkę
członkowską, ze wskazaniem rodzaju składki członkowskiej oraz okresów, za które została uiszczona.
§17
Wzór wykazów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
III. Terminy
§18
Członkowie PZK są obowiązani uiszczać składkę w terminach określonych przez OT PZK do których naleŜą, a
gdy terminy te nie są określone nie później niŜ 7 dni przed terminem przekazania składki członkowskiej przez
jednostkę terenową do ZG PZK.
§19
Nowy członek PZK dokonuje wpłaty składek najpóźniej w ciągu 7 dni od daty złoŜenia deklaracji.
§20
Oddziały Terenowe PZK zobowiązane są do przekazania pobranej od członków składki członkowskiej na
rachunek bankowy ZG PZK w terminie :
do 21 stycznia za cały rok lub I półrocze tego roku,
do 21 lipca za II półrocze tego roku,
jednakŜe nie później niŜ w ciągu 30 dni od daty pobrania.

§21

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium ZG PZK na wniosek jednostki terenowej moŜe dokonać
wydłuŜenia terminów określonych w §20, przy czym nie więcej niŜ o 30 dni, o czym powiadamia Zarząd
Główny PZK na najbliŜszym posiedzeniu.
IV Przekazanie składek
§22
Przekazanie składki przez OT PZK polega na dokonaniu wpłaty lub przelewu na rachunek bankowy ZG PZK
kwoty odpowiadającej wysokości pobranych składek członkowskich oraz przesłaniu do Sekretariatu ZG PZK
wykazów określonych w § 15 wraz z kopią dowodu wpłaty lub kopią przelewu na rachunek bankowy ZG PZK
§23
Wpłata lub przelew na rachunek bankowy ZG PZK winna być dokonywana jednorazowo w kwocie zgodnej z
wykazem określonym w §15.
§24
W przypadku stwierdzenia rozbieŜności pomiędzy wysokością przekazanej kwoty, a wykazem określonym w
§15, a takŜe w przypadku umieszczenia na wykazie nowego członka bez przekazania wpisowego Prezydium ZG
PZK w terminie 14 dni od przekazania składki wzywa OT PZK do złoŜenia wyjaśnień i dokonania korekty.
§25
Do dnia złoŜenia wyjaśnień i dokonania korekty, składki członkowskie przekazane przez OT PZK nie są
uwzględniane w ewidencji składkowej prowadzonej przez Sekretariat ZG PZK.
§26
Wykazy, o których mowa w §15 za zgodą Skarbnika PZK mogą zostać przesyłane drogą elektroniczną.
§27
Sekretariat ZG PZK w terminie 14 dni od przekazania składki OT PZK, w przypadku wezwania do złoŜenia
wyjaśnień lub korekty w terminie 14 dni od wykonania tych czynności przez OT PZK zobowiązany jest do
aktualizacji prowadzonych ewidencji członków PZK.
V. Postępowanie w sprawach składkowych.
§28
Zarządy OT PZK zobowiązane są do powiadomienia członków oddziałów co najmniej z 14 dniowym
wyprzedzeniem o wysokościach i terminach składek.
§29
Korespondencja i powiadomienia w sprawach składkowych odbywa się na zasadach określonych w regulaminie
członkowskim PZK.
§30
Członek PZK, który w terminie do 31 grudnia nie uzyskał informacji na temat składek obowiązujących w
następnym roku kalendarzowym winien podjąć działania mające na celu uzyskanie takiej informacji.
§31
Brak informacji o wysokości składek nie jest przyczyną usprawiedliwiającą zwłokę w zapłacie składek.
§32
W przypadku dokonania przez członka PZK wpłaty w terminie późniejszym niŜ określony przez jednostkę
terenową na podstawie niniejszego regulaminu, moŜe on zostać zobowiązany przez OT PZK do poniesienia
kosztów obsługi bankowej przesłania składki członkowskiej do ZG PZK w wysokości określonej w taryfie opłat
bankowych dla tego rodzaju usługi.
§33
Wysokość kosztu obsługi bankowej, o którym mowa w §32 Zarząd OT PZK podaje do wiadomości członków
OT PZK na początku kaŜdego roku kalendarzowego oraz po kaŜdej zmianie.
§34

W przypadku dokonania wpłaty składki w wysokości innej niŜ wysokości składki członkowskiej lub składki
oddziałowej dokonuje się następujących zaliczeń:
w pierwszej kolejności dokonuje się zaliczenia z tytułu składki oddziałowej,
w drugiej kolejności dokonuje się zaliczenia z tytułu składki członkowskiej,
w następnej kolejności zalicza się koszty obsługi bankowej określone w §32.
§35
Skarbnik OT PZK lub inny członek Zarządu OT PZK upowaŜniony przez Skarbnika OT PZK powiadamiania o
stwierdzeniu przypadków określonych w §34 członka PZK którego dotyczą, informując o uprawnieniach
przysługujących członkowi PZK na podstawie niniejszego regulaminu.
§36
Członek PZK, który został powiadomiony o stwierdzeniu przypadków określonych w §34 moŜe wystąpić na
piśmie do Zarządu macierzystego OT PZK o wyjaśnienie i zmianę stanowiska OT PZK wobec niego w
sprawach składkowych.
§37
Zarząd OT PZK w ciągu 30 dni od daty wystąpienia obowiązany jest podjąć uchwałę w sprawie wystąpienia
członka, w której określi stwierdzony stan faktyczny oraz decyzję w przedmiotowej sprawie.
§38
Zarząd OT PZK o podjętej uchwale powiadamia członka na piśmie.
§39
Wystąpienie członka oraz uchwałę w tej sprawie Zarząd OT PZK przesyła do wiadomości Skarbnikowi PZK.
V. Prolongata składek
§40
W szczególnie uzasadnionych przypadkach członek PZK moŜe wystąpić do Zarządu macierzystego OT PZK z
wnioskiem o prolongatę zapłaty składek na okres nie dłuŜszy niŜ 12 miesięcy.
§41
Wniosek o prolongatę zapłaty składek moŜe zostać zgłoszony najpóźniej na 14 dni przed terminem zapłaty
składek.
§42
Zarząd OT PZK rozpoznając wniosek o prolongatę zapłaty składek zobowiązany jest wszechstronnie
zweryfikować sytuację członka, a w szczególności przyczyny dla których terminowe uiszczenie składek nie jest
moŜliwe.
§43
W przypadku podjęcia uchwały o prolongacie zapłaty składek Zarząd OT PZK powiadamia o podjętej decyzji
Skarbnika PZK.
§44
Oddział Terenowy PZK, który udzielił swojemu członkowi prolongaty w opłacie składek zobowiązany jest w
jego imieniu uiścić składkę członkowską i przekazać ją do ZG PZK.
§45
W przypadku nieopłacenia składki przez członka PZK w terminie prolongaty składka członkowska przekazana
do ZG PZK nie podlega zwrotowi.
§46
Członek PZK, na wniosek którego OT PZK udzielił prolongaty w opłacie składek ponosi odpowiedzialność
osobistą na zasadach ogólnych.
Dział III
Składka klubowa

§47
Składką klubową jest wpłata na rzecz Ogólnopolskiego lub Terenowego klubu PZK, której wysokość i terminy
opłacania określa właściwy organ klubu.
§ 48
Do składki klubowej §7, §8, §10, §11, §12, § 13 oraz przepisy działu IV stosuje się odpowiednio.
Dział IV
Odpowiedzialność członków organów PZK w sprawach składek
§49
Za zachowanie procedur składkowych przez OT PZK odpowiada Prezes oraz Skarbnik, chyba Ŝe Zarząd OT
PZK w podjętej uchwale dokonał odmiennego ustalenia.
§50
Odpis uchwały, o której mowa w §47, Zarząd OT PZK przesyła do Sekretariatu ZG PZK w terminie 7 dni, od
dnia w którym została podjęta oraz do wiadomości Komisji Rewizyjnej właściwego szczebla.
§51
Nie zachowanie procedur składkowych jest podstawą do działań określonych w § 42 Statutu PZK.
§52
W przypadku stwierdzenia naruszenia procedur składkowych wynikających z niniejszego regulaminu, w wyniku
którego nastąpiło nieuzasadnione uszczuplenie majątku PZK lub majątku OT PZK posiadającego osobowość
prawną Zarząd Główny PZK występuje z wnioskiem o wykluczenie z PZK członka, z winy którego
uszczuplenie nastąpiło.
Dział V
Postanowienia końcowe
§53
W sprawach składkowych nieuregulowanych w niniejszym regulaminie Zarząd Główny PZK podejmuje
uchwały, o których powiadamia niezwłocznie jednostki terenowe.
§54
Regulamin stosuje się równieŜ do spraw i wniosków członków wniesionych przed dniem wejścia w Ŝycie
niniejszego regulaminu.
§55
Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszego regulaminu traci moc regulamin składkowy zatwierdzony przez Zarząd
Główny PZK w dniu 19.05.2001r.
§56
Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2006r.

Załączniki:
1. Wzór wykazu członków, którzy dokonali opłaty składki członkowskiej.

Załącznik nr 1
Wzór wykazu członków, którzy dokonali opłaty składki członkowskiej.
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