
Regulamin stowarzyszenia zwykłego
“Gorzowskie Stowarzyszenie Krótkofalowców”

uchwalony na zebraniu założycielskim
w dniu 9 maja 2019 roku w Gorzowie Wielkopolskim

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie zwykłe “Gorzowskie Stowarzyszenie Krótkofalowców” zwane dalej 
„Stowarzyszeniem GSK” jest stowarzyszeniem osób fizycznych powołanym dla 
rozwoju zainteresowań hobbystycznych oraz wzajemnej pomocy koleżeńskiej, 
związanych z różnymi formami łączności radiowej na pasmach przydzielonych 
krótkofalowcom w oparciu o odpowiednie przepisy.

2. Stowarzyszenie GSK działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
„Prawo o Stowarzyszeniach”, innych przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu.

3. Stowarzyszenie GSK jest organizacją neutralną światopoglądowo i religijnie.

§2

1. Siedzibą Stowarzyszenia GSK jest Gorzów Wielkopolski.

2. Obszarem działania Stowarzyszenia GSK jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie GSK używa znaku graficznego, odznak i pieczęci określonych 
w osobnym dokumencie.

4. Nazwa „Gorzowskie Stowarzyszenie Krótkofalowców” jest własnością 
stowarzyszenia.

5. Stowarzyszenie GSK może wydawać biuletyn informacyjny dla swoich członków.

6. Stowarzyszenie GSK może być posiadaczem stacji amatorskiej w rozumieniu §2 pkt 1 
Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. 
w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. U. 2015 poz. 
10).
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Rozdział II
Cele Stowarzyszenia GSK i sposoby ich realizacji

§3

Celami Stowarzyszenia GSK są:

1. Popularyzacja i popieranie łączności na pasmach radioamatorskich.

2. Rozwój, popieranie i ochrona służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.

3. Podejmowanie działań mających na celu ochronę przydzielonych zakresów 
częstotliwości amatorskich, jak i pozyskiwanie nowych zakresów częstotliwości.

4. Obronę praw krótkofalowców do swobodnego eksperymentowania w budowie 
urządzeń radiowych i systemów antenowych oraz swobodnego eksperymentowania 
w zakresie nowych rozwiązań w radiokomunikacji.

5. Utrzymywanie 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 regulaminie.

§4

1. Stowarzyszenie GSK realizuje cele o których mowa w §3 w ramach działalności 
nieodpłatnej, w następujących dziedzinach:

a) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowanej PKD 94.99.Z,

b) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem 
telekomunikacji satelitarnej PKD 61.20.Z,

c) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej PKD 61.30.Z,

d) wydawanie książek PKD 58.11.Z,

e) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z,

f) pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z,

g) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania PKD 58.29.Z,

h) działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z,

i) działalność portali internetowych PKD 63.12.Z,

j) pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B,

k) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana PKD 74.90.Z,

l) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z,

m) działalność archiwów PKD 91.01.B,
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n) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane   
PKD 85.59.B 

2. Poza zadaniami określonymi w ust. 2 i 3 Stowarzyszenie GSK realizuje swoje cele 
poprzez:

a) skupianie w szeregach Stowarzyszenia GSK osób fizycznych interesujących się 
różnymi aspektami łączności radiowej, zwłaszcza amatorskiej łączności 
w zakresach fal krótkich, ultrakrótkich i mikrofalowych,

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, 
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 działalności stowarzyszenia w Polsce, a w szczególności 
zwalczania zakłóceń jako zagrożeń dla radiokomunikacji,

e) reprezentowanie interesów krótkofalarstwa polskiego wobec właściwych organów
administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji międzynarodowych 
i zagranicznych,

f) popieranie i popularyzowanie działań członków Stowarzyszenia GSK zajmujących 
się eksperymentami i pracą nad nowymi rozwiązaniami w zakresie 
radiokomunikacji,

g) działalność wydawniczą dotyczącą różnych dziedzin i aspektów amatorskiej 
łączności radiowej,

h) podejmowanie innych przedsięwzięć, a w szczególności organizowanie spotkań, 
odczytów, pokazów lub wystaw mających na celu popularyzowanie 
radioamatorstwa w społeczeństwie.

§5

1. Stowarzyszenie GSK opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Stowarzyszenie GSK nie dopuszcza możliwości otrzymywania wynagrodzenia przez 
członków zarządu lub Przedstawiciela Stowarzyszenia GSK z tytułu pełnienia przez 
nich swoich funkcji.

3. Stowarzyszenie GSK nie prowadzi działalności gospodarczej.
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Rozdział III
Członkostwo w Stowarzyszeniu GSK

§6

1. Członkiem stowarzyszenia GSK może zostać:

a) obywatel polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,

b) cudzoziemiec zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) obywatel obcego kraju.

2. Warunki nabycia członkostwa Stowarzyszenia GSK:

a) pisemna deklaracja woli przystąpienia do Stowarzyszenia GSK,

b) pozytywnie odbyty sześciomiesięczny staż kandydacki,

c) pozytywne opinie minimum dwóch członków Stowarzyszenia GSK,

d) akceptacja członków Stowarzyszenia GSK wyrażona w głosowaniu przy 
wymaganej większości 2/3 głosów.

3. Okres kandydacki o którym mowa w punkcie 2b) może zostać skrócony decyzją 
członków Stowarzyszenia GSK.

4. Brak akceptacji wymaganej liczby członków oznacza odmowę przyjęcia do 
Stowarzyszenia GSK.

5. Decyzja dotycząca przyjęcia lub odmowy przyjęcia członka jest ostateczna i nie 
podlega zaskarżeniu.

§7

Członkostwo w Stowarzyszeniu GSK wygasa na skutek:

1. Rezygnacji członka wyrażonej na piśmie lub w drodze elektronicznej (email),

2. Usunięcia członka ze Stowarzyszenia GSK decyzją podjętą w drodze głosowania przez
minimum 75 % członków Stowarzyszenia GSK,

3. Śmierci członka.
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Rozdział IV

Składki członkowskie, wspólne inicjatywy i majątek
stowarzyszenia.

§8

1. Stowarzyszenie GSK może pozyskiwać środki na działalność ze składek 
członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia 
oraz ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie GSK może ubiegać się o dotacje i granty.

3. Wysokość składek członkowskich na dany rok ustalają członkowie Stowarzyszenia 
GSK poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały zwykłą większością głosów przy udziale 
w głosowaniu minimum 80% członków Stowarzyszenia GSK.

4. Udział w spotkaniach Stowarzyszenia GSK jest oparty o zasadę dobrowolności 
i indywidualnego pokrywania kosztów.

5. Stowarzyszenie GSK może zaciągać zobowiązania finansowe tylko po podjęciu 
uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu wszystkich 
członków Stowarzyszenia GSK.

Rozdział V
Władze Stowarzyszenia GSK

§9

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia GSK jest zebranie członków.

2. Zebranie członków może odbywać się z wykorzystaniem technik teleinformatycznych,
a decyzje mogą być podejmowane w drodze głosowania za pomocą środków 
elektronicznych.

3. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu minimum 
50 % członków Stowarzyszenia GSK.

4. Decyzje dotyczące zmiany: Regulaminu Stowarzyszenia GSK, zmiany stanu prawnego
Stowarzyszenia GSK, rozwiązania Stowarzyszenia GSK wymagają większości 2/3 
głosów przy udziale w głosowaniu minimum 70 % członków Stowarzyszenia GSK.
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§10

      Każdy członek Stowarzyszenia GSK ma prawo samodzielnie reprezentować    
Stowarzyszenie GSK:

1. Na spotkaniach organizacji pozarządowych.

2. Na targach i imprezach technicznych.

§11

1. W celu reprezentowania Stowarzyszenia GSK przed organami administracji powołuje 
się Przedstawiciela Stowarzyszenia.

2. Przedstawiciel Stowarzyszenia GSK jest wybierany na zebraniu członków 
Stowarzyszenia GSK zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu minimum 
50 % członków Stowarzyszenia GSK.

§12

Czynności Przedstawiciela Stowarzyszenia GSK wymagające zgody wszystkich członków 
stowarzyszenia:

1. Nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.

2. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.

3. Zawarcie umowy kredytu albo pożyczki.

4. Przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie 
umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy.

5. Zaciąganie zobowiązań finansowych.

6. Udział w imprezach i wiecach politycznych.

Rozdział VI
Zmiana Regulaminu i rozwiązanie Stowarzyszenia GSK

§13

1. Zmiana Regulaminu Stowarzyszenia GSK może nastąpić w drodze uchwały członków 
Stowarzyszenia GSK podjętej większością 2/3 głosów przy udziale w głosowaniu 
minimum 70 % członków Stowarzyszenia GSK.

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia GSK następuje:

a) na mocy uchwały członków stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy 
udziale w głosowaniu minimum 70 % członków Stowarzyszenia GSK,

b) gdy liczba członków spadnie poniżej ustawowego minimum niezbędnego do 
założenia stowarzyszenia zwykłego.
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