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Koleżanki
i Koledzy
Już niecałe dwa
miesiące dzielą nas od
kolejnego Krajowego
Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców. Podczas tego
zjazdu po raz kolejny rozliczać będziemy
czteroletnie działania władz naszego stowarzyszenia, czyli Prezydium i Zarządu
Głównego PZK. Zapewne delegaci na KZD
będą mieli dużo uwag i pytań pod adresem ludzi zarządzających PZK, szczególnie
związanych z ich czteroletnią działalnością
w strukturach związku. Zastanówmy się,
czy udało się zrealizować założone na poprzednim zjeździe zadania – odpowiem
krótko: i tak, i nie.
W ostatniej kadencji udało nam się odbudować przede wszystkim dobre układy
z władzami 1. Regionu IARU. Kilkakrotny
przyjazd na nasze zaproszenie tych „starych” i tych „nowych” władz IARU w Polsce
przyniósł nam wymierne korzyści – jesteśmy postrzegani jako sprawnie działająca
organizacja skupiająca polskich krótkofalowców. Dobre wrażenie wywarła również aktywność naszych przedstawicieli
na corocznych spotkaniach organizacji
członkowskich IARU organizowanych równolegle z targami Ham Radio.
W okresie mijającej kadencji uczestniczyliśmy również i mieliśmy swój udział
w roboczych spotkaniach w Sejmie i w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji przy
tworzeniu nowego prawa związanego
z działalnością Służby Radiokomunikacyjnej Amatorskiej. Z MAiC podpisaliśmy
bardzo dla nas ważne, wzajemne porozumienie dotyczące współpracy związanej
z budową Amatorskiej Sieci Łączności Kryzysowej. W tym czasie współpracowaliśmy
również z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i Ministerstwem Obrony Narodowej.
W związku z obchodami 85. rocznicy powstania Polskiego Związku Krótkofalowców
zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie,
na które przybyło wielu ważnych dla nas
gości, reprezentujących władze krajowe
i współpracujące z nami organizacje. Miłym
akcentem uroczystości była obecność na
niej Dona Beattie G3BJ, dla którego wizyta
w Polsce była pierwszą oficjalną wizytą po
wyborze go na funkcję Przewodniczącego
1. Regionu IARU. Szeroki rozgłos w kraju

i poza jego granicami zyskała również największa w historii PZK akcja dyplomowa
zorganizowana z okazji obchodów rocznicowych – 85 lat PZK i 90 lat IARU – wydaliśmy ponad 1300 dyplomów.
W czteroletniej kadencji przeprowadziliśmy wiele innych akcji, o których szczegółowo będziemy mówili podczas zjazdu.
Przy naszym wsparciu kontynuowane były
spotkania ŁOŚ, Zjazd Techniczny w Burzeninie oraz inne spotkania międzyoddziałowe i lokalne. Wtrącaliśmy również nasze
„trzy grosze” i pomoc przy organizowaniu
konferencji ARISS. Podpisaliśmy umowy
o wzajemnym reprezentowaniu interesów
w dziedzinie krzewienia idei krótkofalarstwa z kolejnymi trzema organizacjami
o profilu działania podobnym do naszego,
PZK-owskiego.
Czy wszystko nam się udało? Niestety,
nie. Nie udało się powołać kilku wewnętrznych komisji, które wspomagałyby pracę Prezydium i Zarządu Głównego PZK.
Nie udało się wypracować odpowiednich
procedur związanych z działalnością PZK
na rzecz młodzieży i jej szkoleniem. Nie
udało się, pomimo wielu prób, nawiązać
przychylnego dla nas kontaktu z Ministerstwem Oświaty, na które mocno liczyliśmy.
Myśleliśmy, że pomoże nam wprowadzić
zainteresowanie krótkofalarstwem do szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Niestety, nie udało się również przygotowanie zmian w naszym Statucie. Być
może bardzo duży wpływ na to miał fakt, że
w końcowej fazie wprowadzania propozycji
zmian statutowych przez powołaną Komisję Statutową nastąpiła nowelizacja ustawy
prawo o stowarzyszeniach, która wprowadziła istotne zmiany w dotychczasowych
zapisach ustawy i oczywiście będzie to miało duży wpływ na końcowy kształt naszego
Statutu.
Co nas zatem czeka? Najbliższy Krajowy
Zjazd Delegatów moim zdaniem powinien
jednoznacznie określić kształt naszego
stowarzyszenia na najbliższe lata. Powinien
określić struktury wewnętrzne związku, ich
zakres działania – możliwość otrzymania
osobowości prawnej, zależności i odpowiedzialności finansowej, a nade wszystko
jednoznacznie uchwalić, czy PZK ma być
organizacją osób prawnych, czyli federacją
związków, czy też stowarzyszeniem osób
fizycznych. Jednoznaczna odpowiedź na to
pytanie pozwoli na dokładne i szczegółowe
przygotowanie, oczywiście na podstawie

obowiązujących w tej materii innych aktów
prawnych i szerokie przedyskutowanie
propozycji zmian do naszego Statutu. Po
tej „szerokiej dyskusji” nad tym tematem
czeka nas przyjęcie poprawek do Statutu
oraz wybór władz PZK zgodnie z nowymi
zapisami Statutu, co będzie możliwe nawet
podczas jednodniowego Nadzwyczajnego
KZD.
To tyle refleksji związanych z dotychczasową działalnością władz PZK. Sądzę,
że na KZD dyskusja w sprawach przyszłości
PZK będzie bardzo merytoryczna i zostanie
pozbawiona osobistych „wycieczek” i złośliwości, czego wszystkim życzę.
Jerzy Jakubowski SP7CBG Prezes Polskiego Związku
Krótkofalowców

Spotkanie
w Ministerstwie
Infrastruktury
W dniu 29 lutego 2016 roku w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie
poświęcone szeroko pojętej problematyce
krótkofalarstwa. Inicjatorem spotkania był
prezes Fundacji OPOR pan Witold Zakrzewski. Ze strony MC udział w spotkaniu wzięli: pan Piotr Woźny – podsekretarz stanu
w MC, pani Justyna Romanowska – zastępca dyrektora Departamentu Telekomunikacji (DT), pan Dariusz Dąbek – zastępca
dyrektora Departamentu Telekomunikacji
oraz pracownicy DT.
Stronę społeczną reprezentował inicjator spotkania oraz (alfabetycznie): Włodzimierz Karczewski SQ5WWK (LOK), Robert Luśnia SP5XVY (niezrzeszony), Marek
Ruszczak SP5UAR (PZK) i Piotr Skrzypczak
SP2JMR (PZK).
Otwierając spotkanie, wiceminister
Piotr Woźny oświadczył, że chce znaleźć
wspólny mianownik w postulatach różnych
odłamów środowiska krótkofalarskiego
– czasami niespójnych, a czasami wręcz
sprzecznych.
Wstępną część spotkania stanowiła prezentacja przygotowana i przedstawiona
przez pana Witolda Zakrzewskiego, obejmująca:
1. informację, że w Polsce działa aktualnie 91 organizacji krótkofalarskich, skupionych wg prelegenta wokół dwóch
głównych ośrodków, liczących w sumie
ponad 10 tysięcy czynnych nadawców,
2. wymienienie obowiązujących regulacji
prawnych: prawo telekomunikacyjne,
rozporządzenie w sprawie świadectw
operatora, rozporządzenie w sprawie pozwoleń radiowych, rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie Krajowej Tabeli
Przeznaczeń Częstotliwości,
3. ocenę obowiązujących przepisów ograniczoną do wskazania niedociągnięć
w działaniu (na podstawie tych przepisów) regulatora, czyli UKE,
4. wzory zagraniczne administracji cyfryzacji: Wielka Brytania – OFCOM, Francja
– ANFR, USA – FCC,
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5. oczekiwane przez FOPOR zmiany :
„uspołecznienie” egzaminu na świadectwo operatora i zwiększenie jego
dostępności m.in. przez powołanie egzaminatorów ze środowiska krótkofalarskiego, możliwość składania wniosków
o pozwolenie radiowe przez interaktywny formularz internetowy jak w USA czy
Wielkiej Brytanii (nie ePUAP, bo nie spełnia oczekiwań osób fizycznych i małych
stowarzyszeń), możliwość składania
wniosków natychmiast po egzaminie,
jawność decyzji w sprawnie pozwoleń,
uporządkowanie identyfikacji stacji,
skrócenie czasu wydawania pozwoleń do 14 dni, możliwość przedłużania
pozwolenia radiowego przed jego wygaśnięciem, likwidację operatora odpowiedzialnego w klubach, dopuszczenie
pracy na stacji osoby bez uprawnień
pod nadzorem posiadacza uprawnień,
wprowadzenie pozwolenia elektronicznego, uwzględnienie rekomendacji
WRC w KTPCz,
6. mapę drogową: powołanie zespołu roboczego i w ciągu 6 miesięcy wypracowanie proponowanych zapisów do
nowelizacji prawa.
Wiceminister podjął temat zespołu roboczego, proponując podzielenie sumy
przedstawionych problemów na dwa wątki: „transparentność” oraz „funkcjonowanie
UKE”. Zgodzono się też, aby uwzględnić
Urząd Komunikacji Elektronicznej i Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami
w pracach zespołu roboczego.
Wystąpienie przedstawicieli Polskiego
Związku Krótkofalowców skupiło się na
następujących problemach:
1. kompatybilności elektromagnetycznej
i związanych z tym problemów eksploatacji urządzeń niespełniających norm
UE, a mianowicie wzrostem poziomu tła
radiowego oraz uniemożliwianiem pracy
radiostacji służby radiokomunikacyjnej
amatorskiej przez źle zainstalowane lub
wadliwe urządzenia innych służb,
2. udostępnieniu krótkofalowcom pasma 5
MHz zgodnie z rekomendacją WRC 2015
(PZK występował o to pasmo już 5-krotnie, począwszy od 2001 roku),
3. szczególnych warunkach wykonywania
służby radiokomunikacyjnej amatorskiej
w przewidzianych dla niej zakresach
częstotliwości, co ma szczególne znaczenie dla łączności bezpieczeństwa
(emergency),
4. kwestii powołania zewnętrznych komisji
egzaminacyjnych w SRA (postulat zbieżny z propozycjami Fundacji OPOR),
5. jednoznacznego określenie uprawnień
na stacjach należących do podmiotów
prawnych (postulat zbieżny z oczekiwaniami Fundacji OPOR),
6. prawnego uregulowania i określenia jednoznacznych zasad łączności w sieciach
typu „Echolink” i pokrewnych oraz zdalnego sterowania radiostacji amatorskich
w wykorzystaniem łączy internetowych
i przewodowych (tzw. remote control praca zdalna),

7. przygotowanie wytycznych dla ustawy
regulującej służbę radiokomunikacyjną
amatorską w Polsce,
8. zmianę zapisów w KTPCz dotyczących
ograniczeń w pasmach 50 MHz, 70 MHz
i 3,4 GHz (wnioski przekazane przez PK
UKF).
9. zmianie ustawy prawo telekomunikacyjne
tak, aby możliwe było wydanie rozporządzenia w sprawie pozwoleń radiowych
dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej i wprowadzenie w przedmiotowym
rozporządzeniu regulacji dotyczących
wykonywania służby radiokomunikacyjnej amatorskiej,
10. wydaniu rozporządzenia przez ministra cyfryzacji wprowadzającego do stosowania w Polsce zaleceń Europejskiej
Konferencji Administracji Pocztowych
i Telekomunikacyjnych CEPT T/R 61-01
i T/R 61-02 oraz zaleceń Komitetu Łączności Elektronicznej ECC (05)06 i ERC
Report 32.
Delegacja ustawowa do wydana przedmiotowego rozporządzenia wynika z prawa
telekomunikacyjnego art. 3. ust. 3., gdzie
jest napisane: „Dla zwiększenia efektywności telekomunikacji minister właściwy
do spraw łączności może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić do stosowania
wymagania i zalecenia międzynarodowe
o charakterze specjalistycznym”.
Propozycje PZK zostały przyjęte przez
wiceministra MC, pana Piotra Woźnego
jako „trzeci wątek” prac zespołu roboczego.
Najważniejszym osiągnięciem spotkania było uzgodnienie terminu kolejnego spotkania na 21 marca br. Do tego
czasu Departament Telekomunikacji MC
przygotuje agendę prac z podziałem na
uzgodnione trzy wątki spraw oraz położeniem specjalnego nacisku na transparentność działań administracji rządowej (w tym
regulatora) oraz zapewni uczestnictwo
w pracach osób z UKE i WBZCz.
Spotkanie odbyło się w bardzo życzliwej
atmosferze. Strona ministerialna zadeklarowała chęć zakończenia prac związanych
z nowelizacją aktów prawnych dotyczących
służby radiokomunikacyjnej amatorskiej do
końca czerwca br.
Piotr Skrzypczak SP2JMR, Marek Ruszczak SP5UAR

Nadzwyczajne Walne
Zgodnie z zapowiedzią w dniu 9.02.2016
roku o godz. 18.15 (drugi termin) w Centrum
Organizacji Pozarządowych w Gdyni odbyło
się Walne Zebranie OT09 PZK.
Walne Zebranie miało jeden punkt istotny dla jego przebiegu, a mianowicie: wybór
delegatów na XXII KZD PZK. Delegatami
reprezentującymi Pomorski OT PZK zostali: Wojtek SP2ALT oraz Marcin SQ2BXI,
a zastępcami: Robert SQ2WHH oraz Krystian SQ2KL. Gratulujemy.
Jako reprezentant ZG PZK przedstawiłem w skrócie sytuację PZK przed zbliżającym się KZD, w tym najistotniejsze zmiany
w Statucie PZK, które nakłada na nas znowelizowana ustawa prawo o stowarzysze-

niach. W czasie dyskusji przeważał pogląd
o ujednoliceniu struktury PZK.
Drugim dodatkowym punktem zebrania było wręczenie okolicznościowych dyplomów z okazji ubiegłorocznego jubileuszu 90-lecia powstania IARU oraz 85 lecia
powstania PZK.
Dyplomy za zaangażowanie w promocję krótkofalarstwa w kraju i na świecie
otrzymały na wniosek Zarządu OT09 kluby
krótkofalowców działające w ramach tegoż
OT:
• SP2KAC Radioklub Pomorskiego Zarządu
Okręgowego LOK w Gdańsku,
• SP2KCQ Pomorski Klub Krótkofalarski „CQ
DX” SP w Gdańsku,
• SP2KDS Klub Krótkofalowców przy Trójmiejskim Stowarzyszeniu Krótkofalowców,
• SP2KFQ Klub Łączności LOK w Chojnicach,
• SP2KMH Tczewski Klub Krótkofalowców,
• SP2PMW Koło Krótkofalowców SP2PNW
Klubu 3. Flotylli Okrętów Marynarki Wojennej RP,
• SP2PZH Międzywydziałowe Koło Naukowe Krótkofalowców Politechniki Gdańskiej,
• SP2YKS Wojskowy Klub Sportowy „Chojnice”,
• SP2YRY Rodzinny Klub Krótkofalowców
„K-4” w Sulęczynie,
• SP2YWL Sekcja Krótkofalowców „Galeon”
przy MKS we Władysławowie,
• SP2ZCE Harcerski Klub Łączności przy
Komendzie Hufca w Rumi,
• SP2ZIE Morski Klub Łączności „Szkuner”
przy Akademii Morskiej w Gdyni,
• SP4YZW Klub Warmińskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców.
Osobny dyplom z podziękowaniem
za całokształt pracy społecznej na rzecz
PZK otrzymał Dariusz Mankiewicz SP2HQY
– prezes Pomorskiego OT PZK.
Zebranie było bardzo dobrze zorganizowane i prowadzone przez Dariusza
SP2HQY. Wzięło w nim udział 39 spośród
173 członków POT, co stanowi niecałe 23%
ogółu. Relatywnie niska frekwencja jest
częstym zjawiskiem w dużych OT o zróżnicowanej i dość bogatej działalności oraz
znacznym rozproszeniu ich członków.
Piotr SP2JMR

Walne Zebranie OT04
W dniu 13 lutego br. w auli nr 1 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie
Sprawozdawcze Bydgoskiego Oddziału
Terenowego PZK. Poza sprawozdaniami
Zarządu Oddziału oraz Oddziałowej Komisji
Rewizyjnej zebrani wysłuchali informacji
o sprawach związanych z nowelizacją ustawy prawo o stowarzyszeniach i wiążących
się z nimi możliwych zmianach w Statucie
PZK. Była także krótka dyskusja na ten
temat.
W czasie zebrania wręczyłem dyplomy z podziękowaniami za zaangażowanie

w promocję krótkofalarstwa w kraju i na
świecie z okazji ubiegłorocznego jubileuszu 90-lecia powstania IARU oraz 85-lecia powstania PZK. Na wniosek Zarządu
Bydgoskiego Oddziału Terenowego PZK
okolicznościowe dyplomy otrzymały kluby
działające w ramach OT04:
• Inowrocławski Klub Krótkofalowców SP2KCW,
• Pałucki Klub Krótkofalowców - SP2KPD,
• Klub Krótkofalowców - SP2PAQ,
• Bydgoski Klub Krótkofalowców - SP2PBY,
• Regionalny klub krótkofalowców Pomorza i Kujaw - SP2PIK,
• Akademicki Klub Krótkofalowców przy
UTP w Bydgoszczy - SP2PUT,
• Harcerski Klub Krótkofalowców „Dromader” - SP2ZAO,
• Harcerski Klub Krótkofalowców „Emiter”
- SP2ZCI,
• Harcerski Klub Łączności „Ferryt” SP2ZCH.
Indywidualni krótkofalowcy:
• Bolesław Krzymin - SP2ESH,
• Ryszard Czerwiński - SP2IW,
• Edward Mańkowski - SP2JL,
• Andrzej Gaca - SP2BLC,
• Marek Sierocki - SP2QG,
• Krzysztof Mateusiak - SP2FCR,
• Leszek Bielewicz - SP2WKB,
• Marek Garwoliński - SQ2GXO,
• Janusz Mazany - SP2IJ.

Dyplom dla Andrzeja SP2BLC

Dyplom dla klubu SP2KCW

Z okazji ubiegłorocznego jubileuszu 90-lecia powstania IARU oraz 85-lecia powstania PZK, za zaangażowanie w promocję
krótkofalarstwa oraz wspieranie lokalnych
środowisk krótkofalowców zostały także
wyróżnione osoby spoza naszego środowiska. Byli to:
• Pani Agnieszka Chrząszcz - Naczelnik
Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji
Społecznej UM Inowrocławia,
• Pan Marek Trojan - Kierownik Klubu Inspektoratu Wsparcia SZ RP w Bydgoszczy
• Pan Jerzy Śniadecki - Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu w Żninie,
• Pan Dariusz Makowski - właściciel firmy
MAX FLY.
Ponadto dyplomy otrzymali Zbigniew
Nawrot SQ2ETN – prezes Bydgoskiego OT
PZK za całokształt działalności społecznej
oraz Kazimierz Drzewiecki SP2FAX za wybitne osiągnięcia sportowe.
Walne Zebranie dokonało wyboru delegatów i ich zastępców na KZD reprezentujących Bydgoski OT PZK. Delegatami zostali
Zbigniew SQ2ETN i Daniel SQ2KLU, zastępcami Kazik SP2FAX oraz Piotr SQ2LQP.
Łącznie na 154 członków Oddziału Bydgoskiego PZK w zebraniu uczestniczyło 39,
a więc frekwencja wyniosła ok. 25%.
W zebraniu uczestniczyłem w podwójnej roli tzn. jako członek OT 04 oraz reprezentant prezydium ZG PZK. Na funkcję
delegata na KZD nie kandydowałem.
Piotr SP2JMR wiceprezes PZK

Dyplom dla Zbyszka SQ2ETN

Sala obrad

ARISS i ciekawe
publikacje
„Urania – Postępy Astronomii” to dwumiesięcznik astronomiczny dla szkół, uczelni, miłośników astronomii i amatorów nocnego nieba. W numerze 1/2016 pojawił się
artykuł autorstwa Armanda SP3QFE i Tomka SP5CCC pt. „Kosmos, łączności radiowe
i szkolne lekcje”. Autorzy przedstawiają
w artykule m.in. postać prof. Manczarskiego – Członka Honorowego PZK, który przyczynił się do reaktywacji badań radiowych
Słońca w Polsce. Tematyka artykułu jest
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nieco szersza i obejmuje historię fal radiowych, krótkofalarstwo i amatorską służbę
satelitarną oraz aktywności ARISS.
Numer 1/2016 jest również poświęcony
ważnej dla naszego hobby tematyce o badaniach Słońca, o początkach badań Słońca, obserwacjach plam słonecznych w Polsce i o maksimum 24 . cyklu Słońca.
W numerze tym jest również artykuł
o filii Polskiej Akademii Dzieci (PAD) w Olsztynie, w której podopieczni w wieku 6–12
lat zamienili się w wykładowców i słuchaczy.
Przypominamy, że PAD z Gdańska wspólnie z klubem SP2ZIE przygotowała dzieci
i zrealizowała w 2013 roku szkolny kontakt ARISS. Ponadto PAD współpracowała
wcześniej z radioamatorami. PAD była zaangażowana w konkurs plastyczny dzieci,
których wybrane prace, podobnie jak prace
nadesłane do prof. Mankiewicza PAN (EU-HOU) oraz wybrane prace nadesłane do
Danieli de Paulis zostały odbite na paśmie
23cm od powierzchni Księżyca i odebrane
przez radioteleskop CAMRAS. Akcja była
wówczas możliwa dzięki współpracy wielu
osób z Europy niezwiązanych z krótkofalarstwem. W nadawanie obrazków w ramach Globalnego Miesiąca Astronomii 2012
(SN2012GAM) było wówczas zaangażowanych wielu krótkofalowców z Polski oraz
stacja Kłodzkiej GrupyEME.
W numerze 1/2016 jest ponadto druga
część artykułu o astronawigacji oraz materiały o tym, jak dbać o ciemne niebo i dlaczego to jest takie ważne. Jak zwykle w tym
dwumiesięczniku są informacje, co wkrótce
można (marzec–kwiecień 2016) zobaczyć
nad niebie nad Polską. Dla „polujących” na
Międzynarodową Stację Kosmiczną opisane jest ciekawe narzędzie ISS Transit Finder.
Ponadto są informacje na temat dwóch
konkursów: Urania 2015/2016 (ważny do
30 IV 2016) i o niedawno uruchomionym
planetarium w Zielonej Górze. Na łamach
czasopisma są też zamieszczone najpiękniejsze fotografie – wyniki międzynarodowego konkursu astrofotograficznego
AstroCamera 2015.
Zapraszamy do lektury i spoglądania
w niebo!
Armand SP3QFE & Piotr SP2JMR
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Drodzy Darczyńcy
W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców dziękuję
Wam za przekazanie 1% od należnego
podatku na rzecz PZK. Wasza życzliwość
oraz kwoty, które dzięki niej trafiają na
nasze konto, pozwalają realizować liczne
przedsięwzięcia, które bez tych środków nie byłyby możliwe. Na szczeblu
centralnym jest to m.in. największa w SP
otwarta impreza krótkofalarska ŁOŚ, która w tym roku obchodzić będzie jubileusz 10-lecia. Postaramy się, aby był on na
odpowiednim poziomie.
Również z tych środków kupuje my sprzęt. W ub. roku zakupiliśmy dla
naszych OT i klubów 5 urządzeń KF, 1
UKF, dipleksery do przemiennika, kilkanaście szt. wyposażenia do transceiverów, 1 nowoczesny komputer, namiot
niezbędny dla działalności związanej
z łącznością antykryzysową i wiele innych elementów, bez których krótkofalarstwo nie mogłoby się rozwijać.
W ramach puli przypisanej oddziałom
terenowym i klubom dofinansowaliśmy
kilkanaście ogólnodostępnych spotkań
bardziej lub mniej środowiskowych,
które w znaczący sposób przyczyniają
się do promocji krótkofalarstwa. Dzięki
Wam walczymy także o czystość eteru
i wpływamy na kształt przepisów dotyczących służby radiowej amatorskiej.
Również w tym roku liczymy na pamięć o Polskim Związku Krótkofalowców,
wiodącej i najliczniejszej w Polsce krótkofalarskiej organizacji, która reprezentuje
nasze środowisko w kontaktach z partnerami zagranicznymi oraz krajowymi. Jego
potrzeby mogą być choć w części spełnione dzięki Waszej życzliwości.
Raz jeszcze w imieniu naszych członków dziękuję Wam i życzę zdrowia oraz
wszelkiej pomyślności.
Jerzy Jakubowski SP7CBG prezes PZK
Aby przekazać 1% należnego podatku dla
Polskiego Związku Krótkofalowców jako
organizacji pożytku publicznego, wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę rocznego zeznania podatkowego PIT 28, 36,
36L, 37, 38 i 39 numer KRS: 0000088401.

1% podatku mogą przekazać:
• ryczałtowcy – PIT 28,
•przedsiębiorcy – PIT 36,
•przedsiębiorcy-liniowcy – PIT 36L,
•pracownicy – PIT 37,
•gracze giełdowi – PIT 38,
•osoby, które sprzedały nieruchomość – PIT
39.
W najczęściej stosowanych formularzach
należy zrobić to wg poniższego zestawienia:
1. w PIT 28
• poz. 134 numer KRS,
• poz. 135 kwota,
• poz. 136 cel szczegółowy 1%,
• poz. 137 zgoda na przekazanie danych
osobowych darczyńcy
2. w PIT 36
• poz. 323 numer KRS,
• poz. 324 kwota,
• poz. 325 cel szczegółowy 1%,
• poz. 326 zgoda na przekazanie danych
osobowych darczyńcy
3. w PIT 36L
• poz. 94 numer KRS,
• poz. 95 kwota,
• poz. 96 cel szczegółowy 1%,
• poz. 97 zgoda na przekazanie danych
osobowych darczyńcy
4. w PIT 37
• poz. 137 numer KRS,
• poz. 138 kwota,
• poz. 139 cel szczegółowy 1%,
• poz. 140 zgoda na przekazane danych
osobowych darczyńcy
5. w PIT 38
• poz. 57 numer KRS,
• poz. 58 kwota,
• poz. 59 cel szczegółowy 1%,
• poz. 60 zgoda na przekazane danych
osobowych darczyńcy
6. w PIT 39
• poz. 51 numer KRS,
• poz. 52 kwota,
• poz. 53 cel szczegółowy 1%,
• poz. 54 zgoda na przekazane danych
osobowych darczyńcy
Sylwia Dąbrowska, księgowa PZK

Silent Keys
W ostatnim czasie odeszli od nas na zawsze:

Antoni Kappel SP3JMZ
Doug McArthur VK3UM
Jan Ławieński SP1JKF
Mirosław Fice SQ7LQF

