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dot. Wniosek o wydanie licencji SWL. 
 
 

                     W odpowiedzi na stanowisko  zarządu Oddziału Terenowego 04  w Bydgoszczy 
przedstawiamy  stanowisko Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców SP2PBY w przedmiotowej 
sprawie.  Na wstępie chcielibyśmy przedstawid warunki początkowe do dalszych rozważao,            
a mianowicie: opieramy się na aktualnym Statucie Polskiego Związku Krótkofalowców, oraz            
na tym, że wyżyj wymieniony statut  nie zawiera żadnych paragrafów określających zasady               
i  sposoby wydawania licencji SWL. 
Ale do meritum, prezentowany przez Zarząd OT-04 w swym piśmie paragraf 6 ust. 3 określa 
kto może zostad członkiem nadzwyczajnym PZK, a ust. 10  mówi, że posiadanie członkostwa 
nadzwyczajnego nie obliguje zarząd OT do wydania licencji SWL  dopóki nie otrzyma on  
wniosku o wydanie jej od zainteresowanego. Wydanie licencji SWL  stanowi pierwszy 
szczebel w działalności krótkofalarskiej, ale niekonieczny, a po uzyskaniu pozwolenia na 
używanie radiowych urządzeo nadawczo-odbiorczych nie jest ona odbierana, czyli należy 
przyjąd, że członek zwyczajny również posiada zezwolenie SWL i po dokonaniu nasłuchów 
może wysyład karty QSL.   Dlaczego licencji SWL nie może otrzymad klub terenowy jest dla 
nas pewną  tajemnicą pomimo, że zgodnie z paragrafem 32 ust. 1 lit. c jest jednym z ogniw 
struktury organizacyjnej PZK zobowiązanym do wypełniania zadao określonych w paragrafie 
3 i 4.   Uważamy, że Zarząd OT-04    nieprawidłowo oparł się na paragrafie 6,  ponieważ   nie 
dotyczy on przedmiotowej sprawy, nie mówiąc  nic o klubach terenowych, a określając 
jedynie prawa i obowiązki członków PZK.  Terenowe Kluby PZK ujęte są w rozdziale VIII  
paragrafy 62 do 66. W rozdziale tym nie znajdziemy ani jednej wzmianki o zezwoleniach,            
czy licencjach jakie klub terenowy może lub nie może posiadad będąc elementem struktury 
organizacyjnej PZK.  W paragrafie 62 ust. 4 lit c powiedziane jest , że klub ma prawo do 
bezpłatnej obsługi kart QSL, bez rozgraniczenia, czy są to karty za QSO, czy SWL. Jest to dośd 
istotne, bo niemożnośd posiadania przez klub terenowy licencji SWL  musiałaby skutkowad 
określeniem, że chodzi o karty QSL za dwustronne QSO.  Istnieje w Statucie PZK jeszcze jeden  
rozdział,   a mianowicie Rozdział IV Władze naczelne   i organy kontrolne PZK  paragrafy  13 
do 28. Proponujemy pochylid się nad tym rozdziałem,   a w szczególności paragrafem 23 
dotyczącym Prezydium Zarządu Głównego PZK i jego  uprawnieo  pomiędzy posiedzeniami 
Zarządu Głównego PZK. Przypominamy, że Prezydium Zarządu Głównego  PZK podjęło 
uchwałę z dnia 20.06.2020 w sprawie wydawania „Licencji SWL”, w której zaleca oddziałom 
terenowym wydawanie w/w licencji SWL klubom terenowym w celu szkolenia dzieci i 
młodzieży. W naszym wniosku o wydanie licencji SWL w sposób jasny określiliśmy, że licencje 
te potrzebne są nam do prowadzenia działalności szkoleniowej w  Kujawsko-Pomorskim 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1   dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i 



Niewidomej w Bydgoszczy. Jak wszyscy zainteresowani wiedzą prowadzimy zajęcia wśród 
szczególnej młodzieży. Są to dzieci niewidome i słabo widzące, z porażeniem mózgowym 
poruszające się na wózkach inwalidzkich, dzieciaki z różnymi ograniczeniami psychicznymi i 
dysleksjami,  sieroty mieszkające na stałe w domu dziecka i półsieroty oraz dzieci z domów 
„normalnych”,   ale o niskim  statusie materialnym. Właśnie dla takich dzieciaków możliwośd 
stworzenia współzawodnictwa, możliwośd wysyłania i otrzymywania kart QSL jest czymś 
bezcennym. Nie ma jednak pewności, że każde z tych dzieci  będzie się kontynuowało w 
krótkofalarstwo w dłuższym okresie, dlatego  też prosimy o 4 licencje SWL przyznane na 
klub, abyśmy mogli   je dowolnie przekazywad naszym podopiecznym łącznie z odbiornikiem i 
anteną. 
Proponujemy, żeby zarząd OT-04 skorzystał ze starej zasady „co nie jest zabronione jest  
dozwolone”, bo wykazaliśmy ponad wszelką wątpliwośd, że w statucie PZK nie ma zapisów 
zabraniającyh  wydanie licencji SWL klubowi terenowemu. 
Prosimy zatem Zarząd TO-04 w Bydgoszczy o zweryfikowanie swojego stanowiska, 
poszanowanie postanowieo Statutu PZK oraz uchwał Prezydium Zarządu Głównego PZK 
i przyznanie Bydgoskiemu Klubowi Krótkofalowców SP2PBY 4 licencji SWL umożliwiających 
nam szkolenie młodzieży. 
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Do wiadomości: 
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