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Szanowny Kolego 
 

W odpowiedzi na wniosek z 24 czerwca 2020 r. zarząd Bydgoskiego 
Oddziału PZK informuje, że przeanalizował przesłany wniosek. Członkowie 
zarządu w toku dyskusji stwierdzili, iż statut PZK precyzuje w §6 ust. 10 
jednoznacznie, że o licencję SWL i przypisany do niej znak nasłuchowy może 
wystąpić tylko członek nadzwyczajny PZK. Natomiast w §6 ust. 3 jest jasno 
powiedziane, że członkiem nadzwyczajnym może być tylko osoba fizyczna. 
Jednocześnie statut nie nigdzie nie dopuszcza w kontekście członkostwa w PZK 
osób prawnych, a jedynie taki status może posiadać klub terenowy PZK, jeżeli 
będzie ewentualnie posiadał osobowość prawną. Statut PZK kluby terenowe 
uznaje za element struktury organizacyjnej PZK, a nie jako formę członkostwa 
w PZK, określając strukturę organizacyjną Związku w §32 ust. 1 lit. c. 

W związku z powyższym członkowie zarządu stwierdzili, że nie będą 
procedowali wniosku, ponieważ przedmiot wniosku jest niezgodny ze statutem 
PZK. Dlatego również zarząd Oddziału nie zaopiniował we wnioskowanej 
kwestii wniosku pozytywnie lub negatywnie, ponieważ statut nie daje podstaw 
do jego rozpatrywania na „tak” lub „nie”.  

Z przesłanego wniosku można domniemywać, że najaktywniejsi członkowie 
klubu terenowego PZK SP2PBY, będąc jego członkami, nie są członkami PZK. 
W zaistniałej sytuacji zarząd sugeruje, by członkowie klubu terenowego PZK 
SP2PBY, o których jest mowa w przesłanym wniosku, sami wystąpili do 
zarządu Oddziału o wydanie licencji SWL. Oczywiście pod warunkiem, że 
wcześniej spełnią statutowy wymóg bycia członkiem nadzwyczajnym PZK. 
Wtedy będą także mieli możliwość – o czym była wzmianka we wniosku – 
wysyłania kart QSL zgodnie z §8 ust. 2 lit. d statutu PZK.  
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