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STATUT
Stowarzyszenia Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych SPDXC
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
SPDXC – Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych, zwane dalej
„Stowarzyszenie SPDXC”, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o
stowarzyszeniach( Dz. Ustaw nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
§2
Stowarzyszenie SPDXC jest ogólnokrajową organizacją osób zrzeszających miłośników
dalekosiężnych łączności radiowych, działających w zakresie radiowej służby amatorskiej, sportów
łączności radiowej oraz innych dziedzin radioamatorskich.
Stowarzyszenie SPDXC jest kontynuatorem dokonań i tradycji SPDXC – klubu specjalistycznego
Polskiego Związku Krótkofalowców założonego 9 czerwca 1959 roku.
§3
Stowarzyszenie SPDXC zrzesza radioamatorów zainteresowanych wykorzystaniem fal radiowych w
sposób przewidziany dla amatorskiej służby radiowej a w szczególności zainteresowanych
organizacją różnych form współzawodnictwa sportowego, propagowaniem sportów łączności
radiowej oraz popierających rozwój nowych technik łączności.
§4
Stowarzyszenie SPDXC posiada osobowość prawną.
§5
1. Terenem działania Stowarzyszenia SPDXC jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia SPDXC jest miasto Warszawa.
§6
1. Stowarzyszenie SPDXC może tworzyć wewnętrzne jednostki organizacyjne.
2. O powołaniu lub rozwiązaniu wewnętrznych jednostek organizacyjnych decyduje zarząd
Stowarzyszenia SPDXC.
3. Organizację i zakres działania wewnętrznych jednostek organizacyjnych określa regulamin tych
jednostek zatwierdzany przez zarząd Stowarzyszenia SPDXC.
§7
Stowarzyszenie SPDXC używa odznak, symboli i pieczęci ustalonych przez zarząd Stowarzyszenia
SPDXC.
§8
1. Stowarzyszenie SPDXC opiera swą działalność na społecznej pracy członków. Do prowadzenia
spraw własnych, Stowarzyszenie SPDXC może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie SPDXC współdziała z Polskim Związkiem Krótkofalowców dla skutecznego
reprezentowania interesów środowiska krótkofalowców.
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Rozdział 2
Cele i sposoby realizacji
§9
Celem działania Stowarzyszenia SPDXC jest rozwój, popieranie i ochrona amatorskiej służby
radiowej a szczególnie propagowanie i koordynacja różnych form krótkofalarskiego
współzawodnictwa sportowego.
§ 10
Stowarzyszenie SPDXC realizuje swoje cele przez:
1. Zrzeszanie osób fizycznych zainteresowanych uczestnictwem w różnych formach
krótkofalarskiego współzawodnictwa sportowego.
2. Organizację i prowadzenie współzawodnictwa sportowego dla krótkofalowców polskich.
3. Reprezentowanie i obronę interesów członków Stowarzyszenia SPDXC wobec władz i innych
Organizacji.
4. Współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o podobnych
celach jak cele Stowarzyszenia SPDXC.
5. Współdziałanie z organami administracji państwowej w zakresie przestrzegania
obowiązujących przepisów o łączności oraz zwalczania zakłóceń radioelektrycznych.
6. Organizowanie szkoleń, kursów, zjazdów.
7. Działalność wydawniczą.
8. Pomoc w wymianie kart QSL (karty potwierdzenia łączności radiowej)
9. Wydawanie biuletynu fachowego Stowarzyszeni SPDXC, zatytułowanego „CQDX”
10. Instalowanie, obsługę amatorskich urządzeń radiowych.
11. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych oraz gospodarowanie nimi, zgodnie z
celami Stowarzyszenia SPDXC.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia SPDXC mogą być krótkofalowcy polscy, spełniający warunki
określone w niniejszym regulaminie, niezależnie od przynależności organizacyjnej oraz
krótkofalowcy zagraniczni jako członkowie honorowi i wspierający.
2. Członkiem Stowarzyszenia SPDXC nie może być osoba, która działa lub, która działała na
szkodę krótkofalarstwa, Polskiego Związku Krótkofalowców lub Stowarzyszenia SPDXC, jak
również osoby wykluczone z grona członków Polskiego Związku Krótkofalowców za działanie na
szkodę PZK.
§ 12
W Stowarzyszeniu SPDXC istnieją następujące rodzaje członkostwa:
1. Członkostwo rzeczywiste
2. Członkostwo zagraniczne
3. Członkostwo honorowe
4. Członkostwo wspierające
§ 13
Członkostwo rzeczywiste poprzedzone jest okresem kandydackim.
§ 14
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1. Do okresu kandydackiego dopuszczany jest krótkofalowiec polski, który przedstawi zarządowi
Stowarzyszenia SPDXC lub osobom przez zarząd Stowarzyszenia SPDXC upoważnionym, karty
QSL dokumentujące przeprowadzenie łączności lub nasłuchów, z co najmniej 75 krajami wg
aktualnej listy DXCC na sześciu kontynentach.
2. Osiągnięcia powyższe muszą być przeprowadzone samodzielnie przez osobę zgłaszającą i
dokonanymi na własnej stacji.
§ 15
1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia SPDXC może być krótkofalowiec polski, który:
- posiada, co najmniej półroczny staż kandydacki (liczony od daty zaakceptowania zgłoszenia
przez zarząd Stowarzyszenia SPDXC),
- przedstawi zarządowi Stowarzyszenia SPDXC lub osobie przez zarząd Stowarzyszenia SPDXC
upoważnionej karty QSL potwierdzające przeprowadzenie łączności (nasłuchy), z co najmniej
100 krajami wg aktualnej listy DXCC,
- przedstawi zarządowi Stowarzyszenia SPDXC dwie pozytywne opinie wprowadzające od
aktualnych członków rzeczywistych Stowarzyszenia SPDXC,
- Odwołanie od opinii negatywnych o kandydacie, jakie mogłyby wpłynąć do zarządu w okresie
kandydackim, rozpatrywane będzie przez zarząd Stowarzyszenia SPDXC.
Kandydat powiadamiany jest o terminie takiego posiedzenia listem poleconym.
Kandydat ma prawo uczestniczyć w takim posiedzeniu celem przedstawienia swojego
stanowiska w sprawie. Wszelkie koszty uczestnictwa pokrywa zainteresowany.
2. Aktualna lista członków rzeczywistych stowarzyszenia SPDXC będzie publikowana w mediach
krótkofalarskich.
3. Członkostwo rzeczywiste Stowarzyszenia SPDXC potwierdzane jest dyplomem. Równoznaczne
ono jest z uzyskaniem w skali krajowej najwyższego prestiżowo wyróżnienia w dziedzinie sportu
dx-owego.
§ 16
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia SPDXC może być:
- nadawca (nasłuchowiec) europejski, który udowodnił kartami QSL, iż po dniu 9.06.1959
roku przeprowadził, co najmniej 15 łączności z członkami rzeczywistymi Stowarzyszenia SPDXC,
- nadawca (nasłuchowiec) pozaeuropejski, który udowodnił kartami QSL, iż po dniu 9.06.1959
roku przeprowadził, co najmniej 10 łączności z członkami rzeczywistymi towarzyszenia SPDXC,
- osoba, która położyła szczególne zasługi dla Stowarzyszenia SPDXC.
2. Członkostwo honorowe potwierdzane jest dyplomem. Wysokość opłaty za dyplom ustala zarząd
Stowarzyszenia SPDXC.
§ 17
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, krajowa lub zagraniczna, która
wspiera działalność Stowarzyszenia SPDXC finansowo, rzeczowo lub własną pracą.
§ 18
1. Członków rzeczywistych, zagranicznych i wspierających przyjmuje zarząd Stowarzyszenia
SPDXC.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków.
§ 19
Wnioski o członkostwo Stowarzyszenia SPDXC składa się Sekretarzowi Stowarzyszenia SPDXC, o
którym mowa w § 30 ust.1 - bezpośrednio lub przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną.
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§ 20
Stowarzyszenie SPDXC prowadzi Księgę Członków Stowarzyszenia SPDXC, zawierającą wykaz
wszystkich członków od chwili założenia klubu w roku 1959.
§ 21
Warunkiem utrzymania członkostwa w Stowarzyszeniu SPDXC jest opłacenie składki
członkowskiej w wysokości uchwalanej corocznie przez Walne Zebranie Członków.
§ 22
Członek rzeczywisty ma prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Uczestniczenia w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie SPDXC.
3. Korzystania z informacji, urządzeń i obsługi organizacyjnej Stowarzyszenia SPDXC.
4. Zgłaszania wniosków.
5. Odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
§ 23
Członek rzeczywisty ma obowiązek:
1. Aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia SPDXC.
2. Przestrzegać zasad statutu i uchwał władz Stowarzyszenia SPDXC.
3. Przestrzegania zasad etyki radioamatorskiej.
4. Opłacania składek członkowskich.
§ 24
Członkostwo w Stowarzyszeniu SPDXC ustaje na wskutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z członkostwa, złożonej na piśmie sekretarzowi stowarzyszenia SPDXC.
2. Śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych lub prawomocnego wyroku o utracie
praw publicznych.
3. Decyzji Zarządu Stowarzyszenia SPDXC o pozbawieniu członkostwa Stowarzyszenia SPDXC
wskutek poważnego naruszenia niniejszego Statutu lub zasad etyki krótkofalarskiej.
§ 25
Od decyzji określonej w § 24 ust. 3, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

Rozdział 4
Struktura Stowarzyszenia SPDXC
§ 26
Władzami Stowarzyszenia SPDXC są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia SPDXC w liczbie, co najmniej 3 członków.
3. Komisja Rewizyjna w liczbie 3 członków.
§ 27
1. Kadencja władz Stowarzyszenia SPDXC trwa trzy lata.
2. Uchwały władz podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy
obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
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3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członków władz Stowarzyszenia SPDXC,
należy uzupełnić skład tego organu. Nowi członkowie powinni pochodzić z wyboru dokonanego
bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie Członków.

Walne Zebranie Członków
§ 28
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia SPDXC.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
- z głosem stanowiącym – członkowie rzeczywiści,
- z głosem doradczym – honorowi, wspierający.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, zarząd powiadamia
członków, co najmniej 45 dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie Członków jest prawomocne, jeżeli w pierwszym terminie bierze w nim udział,
co najmniej połowa członków rzeczywistych, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych
na Walnym Zebraniu Członków rzeczywistych.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów. Na żądanie 1/5
zgromadzonych, przewodniczący Walnego Zebrania Członków zarządza głosowanie tajne.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na wniosek:
- 2/3 członków rzeczywistych Stowarzyszenia SPDXC - Głównej Komisji Rewizyjnej.
§ 29
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1. Ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia SPDXC.
2. Uchwalanie budżetu.
3. Uchwalanie regulaminów współzawodnictw sportowych.
4. Uchwalanie statutu i zmian w statucie.
5. Wybór i odwoływanie członków władz.
6. Ustalenie wysokości składki członkowskiej.
7. Przyjmowanie sprawozdania władz Stowarzyszenia SPDXC.
8. Rozpatrywanie wniosków wniesionych przez członków.
9. Rozpatrywanie odwołań wniesionych przez członków.
10. Nadawanie godności członka honorowego.
11. Decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia SPDXC.

Zarząd Stowarzyszenia SPDXC
§ 30
1. Zarząd Stowarzyszenia SPDXC stanowią co najmniej: prezes, sekretarz, skarbnik.
2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia SPDXC zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie SPDXC na zewnątrz. Zarząd ponosi odpowiedzialność
przed Walnym Zebraniem Członków.
3. Pracami zarządu kieruje prezes.
4. Zarząd obraduje, co najmniej dwa razy w roku.
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§ 31
1. Do składania oświadczenia woli w zakresie spraw majątkowych Stowarzyszenia SPDXC oraz
podpisywania umów i zobowiązań, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu w tym
prezesa.
2. Do zachowania ważności innych dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub
upoważnionego członka zarządu.
§ 32
Do zadań zarządu należy:
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
2. Ustalanie szczegółowego programu działania Stowarzyszenia SPDXC.
3. Przygotowywanie budżetu.
4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia SPDXC.
5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
6. Nadawanie tytułu członka wspierającego Stowarzyszenia SPDXC.
7. Pomoc w wymianie kkart QSL (karta potwierdzenia łączności radiowej).
8. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
9. Prowadzenie dokumentacji współzawodnictwa sportowego i jego publikacja.
10. Pomoc w organizacji zawodów Polskiego Związku Krótkofalowców – SPDXC.
11. Wnioskowanie o nadanie tytułu członka honorowego.
12. Składanie sprawozdań przed Walnym Zebraniem Członków.

Komisja Rewizyjna
§ 33
1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę wewnętrzną działalności Stowarzyszenia SPDXC.
2. Komisja składa się�z trzech członków w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
3. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej
dwóch jej członków.
§ 34
Komisja Rewizyjna ma prawo:
1. Kontroli całokształtu działania władz Stowarzyszenia SPDXC.
2. Wnioskowania o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium zarządowi Stowarzyszenia
SPDXC.
3. Zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
4. Składania sprawozdania ze swej działalności przed Walnym Zebraniem Członków.
§ 35
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu Stowarzyszenia
SPDXC z głosem doradczym.

Rozdział 5
Majątek i fundusze
§ 36
1. Majątek Stowarzyszenia SPDXC stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Majątek Stowarzyszenia SPDXC może służyć jedynie do realizacji celów statutowych.
§ 37

6

Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych SPDXC
Adres do korespondencji: Skr. pocztowa 235, 23-204 Kraśnik 7
www: http://spdxc.org
REGON: 017437287, NIP: 113-23-35-258
Bank: PKO BP S.A. II Oddział Kielce, Nr konta: 37 1020 2629 0000 9802 0092 5446

1. Majątek Stowarzyszenia SPDXC powstaje z:
- składek członkowskich,
- opłat za weryfikację osiągnięć sportowych,
- dotacji,
- darowizn, zapisów.
2. Środki finansowe Stowarzyszenia SPDXC przechowywane są jedynie na koncie bankowym
Stowarzyszenia SPDXC.
3. Stowarzyszenie SPDXC prowadzi gospodarkę finansową oraz księgowość w oparciu o
obowiązujące przepisy.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 38
Do interpretacji statutu uprawniony jest zarząd oraz Walne Zebranie Członków.
§ 39
1. Przyjęcie statutu oraz jego zmiany wymagają 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę uprawnionych w
drugim terminie.
2. Uchwalenie statutu, jego zmiany lub decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia SPDXC mogą mieć
miejsce jedynie po umieszczeniu tych spraw w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do
zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków należy dołączyć wtedy projekty stosownych uchwał.
3. Uchwalenie statutu lub jego zmiana posiada skutki prawne po ich wpisaniu do rejestru.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia SPDXC, Walne Zebranie Członków określa
sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia SPDXC.
5. Rozwiązanie Stowarzyszenia SPDXC następuje:
- na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków. Dla ważności tej uchwały wymagane 2/3 głosów
przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez
względu na liczbę uprawnionych w drugim terminie,
- w przypadkach określonych przepisami prawa.
§ 40
Stowarzyszenie SPDXC wydaje dla wszystkich nadawców i nasłuchowców polskich dyplom
SPDXCC, za udokumentowane kartami QSL nawiązanie łączności (nasłuchów), z co najmniej 100
krajami wg aktualnej listy DXCC.

Rozdział 7
Przepisy przejściowe
§ 41
Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu decyzji sądu rejestrowego.
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