REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO KLUBU ŁĄCZNOŚCI KRYZYSOWEJ PZK
„SP EmCom”
z dnia 30 kwietnia 2016 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1. Ogólnopolski Klub Łączności Kryzysowej PZK „SP EmCom”, zwany dalej Klubem,
działa w strukturze Polskiego Związku Krótkofalowców.
§2. Celami funkcjonowania Klubu są:
a) organizacja krajowej sieci łączności kryzysowej;
b) promowanie i wdrażanie ustandaryzowanych sposobów postępowania w czasie
sytuacji kryzysowych, w których biorą udział krótkofalowcy;
c) organizowanie działalności integracyjnej krótkofalowców zaangażowanych
w działania związane z łącznością kryzysową;
d) wspomaganie sieci łączności kryzysowej poprzez fundusze pozyskane
pośrednio lub bezpośrednio z PZK;
e) koordynacja współpracy PZK z organami administracji publicznej na szczeblu
centralnym, w zakresie organizacji łączności kryzysowej;
f) merytoryczna pomoc lokalnym środowiskom krótkofalarskim w tworzeniu
sieci łączności kryzysowej;
g) merytoryczna pomoc lokalnym środowiskom krótkofalarskim w nawiązywaniu
współpracy z terenowymi organami administracji publicznej;
h) organizacja ogólnopolskich ćwiczeń łączności kryzysowej;
i) zapewnienie przepływu informacji związanych z łącznością kryzysową
pomiędzy Międzynarodową Unią Radioamatorską IARU a Polskim Związkiem
Krótkofalowców oraz krótkofalarskimi sieciami ratunkowymi.
j) współpraca z krótkofalarskimi organizacjami innych państw, w zakresie
organizacji i koordynacji łączności kryzysowej.

Rozdział II
Struktura Klubu
§3. Działaniami Klubu kieruje jego zarząd.
§4. Zarząd Klubu tworzą:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

prezes (koordynator łączności kryzysowej PZK)
I v-ce prezes (zastępca koordynatora łączności kryzysowej PZK)
II v-ce prezes ds. ćwiczeń
sekretarz
członek zarządu
członek zarządu

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

członek zarządu
członek zarządu
członek zarządu
członek zarządu
członek zarządu
członek zarządu
członek zarządu

§5. W skład zarządu Klubu wchodzą wyłącznie członkowie Polskiego Związku
Krótkofalowców.
§6. W ramach Klubu ustala się następujące stanowiska funkcyjne:
a) koordynator ds. grupy szybkiego reagowania
b) zastępca koordynatora ds. grupy szybkiego reagowania
c) koordynator ds. współpracy z administracją publiczną
§7. Osoby funkcyjne, o których mowa w §6 wybiera i odwołuje zarząd Klubu w drodze
uchwały.
§8. W ramach Klubu ustala się członkostwo. Wszelkie sprawy związane z członkostwem
reguluje Rozdział III niniejszego regulaminu.

Rozdział III
Wybór zarządu i członkostwo w Klubie
§9. Uprawnionymi do głosowania w sprawach opisanych w niniejszym rozdziale są
uczestnicy I Zjazdu Klubu – w czasie I Zjazdu Klubu oraz członkowie zarządu, osoby
funkcyjne oraz członkowie Klubu – w przypadku drugich i następnych wyborów zarządu
Klubu.
§10. Wybory zarządu odbywają się w czasie oficjalnych zjazdów Klubu. Kadencja zarządu
Klubu trwa cztery lata.
§11. Prezesa, I v-ce prezesa, II v-ce prezesa, sekretarza oraz członków zarządu na pierwszą
kadencję wybierają uczestnicy I Zjazdu Klubu w głosowaniu tajnym.
§12. Pierwszy wybór prezesa, I v-ce prezesa, II v-ce prezesa, sekretarza oraz członków
zarządu uznaje się za ważny w przypadku uzyskania zwykłej większości głosów uczestników
I Zjazdu Klubu.
§13. Prezesa, I v-ce prezesa, II v-ce prezesa, sekretarza oraz członków zarządu na drugą
i następne kadencje wybierają członkowie Klubu w głosowaniu tajnym zwykłą większością
głosów w czasie Zjazdu Klubu.
§14. Członkiem Klubu może być każda osoba fizyczna legitymująca się indywidualnym
pozwoleniem radiowym w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.
§15. Członkami Klubu są członkowie założyciele oraz inne osoby po złożeniu deklaracji
członkowskiej i wprowadzeniu do wykazu członków Klubu przez sekretarza Klubu. Wzór

deklaracji znajduje się na stronie internetowej SP EmCom. Warunkiem przyjęcia w poczet
członków Klubu jest przynależność do lokalnej sieci łączności kryzysowej.
§16. Wykaz członków Klubu jest publikowany na stronie internetowej SP EmCom.
§17. Osoba fizyczna składając deklarację członka Klubu zobowiązuje się do aktywnego
udziału w działaniach krajowej sieci ratunkowej w roli stacji koordynującej („Net Control”)
lub stacji pomocniczej.
§18. Utrata statusu członka Klubu wygasa na wniosek zainteresowanego,
w przypadku decyzji zarządu Klubu o usunięciu danej osoby z Klubu.

lub

§19. Warunkiem usunięcia danego członka z Klubu przez zarząd jest podjęcie takiej decyzji
przez 3/4 składu zarządu Klubu. Z usunięcia członka z Klubu sporządza się protokół.

Rozdział IV
Przynależność sieci łączności kryzysowej do Klubu
§20. W ramach Klubu działają lokalne sieci ratunkowe działające na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej, organizowane przez kluby krótkofalarskie, oddziały terenowe
Polskiego Związku Krótkofalowców oraz stowarzyszenia.
§21. Uzyskanie statusu sieci łączności kryzysowej działającej w ramach uzyskuje się po
złożeniu deklaracji i wprowadzeniu do „wykazu sieci działających w ramach Klubu” przez
sekretarza Klubu. Wzór deklaracji znajduje się na stronie internetowej SP EmCom.
§22. Deklarację sieci łączności kryzysowej do współpracy w ramach Klubu może złożyć
prezes klubu krótkofalarskiego, prezes oddziału terenowego Polskiego Związku
Krótkofalowców lub prezes stowarzyszenia lub osoba równorzędna.
§23. Utrata statusu sieci łączności kryzysowej działającej w ramach Klubu wygasa na
wniosek zainteresowanego, lub w przypadku decyzji zarządu Klubu o usunięciu danej sieci
z Klubu.
§24. Warunkiem usunięcia danej sieci łączności kryzysowej z Klubu przez zarząd jest
podjęcie takiej decyzji przez 3/4 składu zarządu Klubu. Z usunięcia sieci łączności
kryzysowej z Klubu sporządza się protokół.
§25. Osoba uprawniona, o której mowa w §22, składając deklarację sieci łączności
kryzysowej zobowiązuje się do zagwarantowania aktywnego udziału sieci w realizacji celów
Klubu, o których mowa w §2 niniejszego regulaminu oraz do czynnego udziału
w ćwiczeniach i przedsięwzięciach realizowanych przez Klub.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§26. Zmiany do niniejszego regulaminu wprowadza zarząd Klubu w drodze uchwały.
§27. Uchwały zarządu Klubu mogą być podejmowane za pośrednictwem mediów
elektronicznych z jednoczesnym sporządzeniem protokołu.

§28. Uchwały zarządu Klubu są ważne w przypadku ich podjęcia przez co najmniej 3/4
składu zarządu Klubu.
§29. Każda uchwała podlega publikacji na stronie internetowej SP EmCom.

