R E G U L A M I N MASR PZK
Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej Klubu PZK
Z dnia 13 czerwca 2017 roku
1. KLUB. Terenowy Klub PZK o nazwie „Mazowiecka Amatorska Sied Ratunkowa Klub PZK” zwany
dalej MASR PZK lub Klub, działa na podstawie Statutu Polskiego Związku Krótkofalowców
(zwanego dalej Statutem) oraz niniejszego Regulaminu, oraz na podstawie wpisu do ewidencji
klubów terenowych PZK prowadzonej przez Praski Oddział Terenowy PZK.
2. SIEDZIBA. Siedzibą MASR PZK jest zarejestrowany OT-37 PZK w Warszawie przy ul.
Kordeckiego 66. Lokalizacja stacji klubowej podana jest w jej pozwoleniu, wydanym przez
UKE.
3. Oficjalnym adresem e-mail MASR PZK jest: emasr.pzk@gmail.com
4. Oficjalną stroną internetową EMASR PZK jest http://masr.pl
5. W korespondencji wewnętrznej dozwolone jest stosowanie skrótu EMASR i EMASR PZK do
określenia sieci MASR PZK .
6. OBSZAR DZIAŁANIA. Podstawowym obszarem działania MASR PZK obszar jest piąty okręg
wywoławczy (woj. Mazowieckie), jednak MASR PZK może uczestniczyd także w działaniach
ogólnopolskich, czy międzynarodowych.
7. CZŁONKOWIE. Członkiem klubu może zostad każdy krótkofalowiec posiadający znak
(nasłuchowy, bądź nadawczy) i zrzeszony w Polskim Związku Krótkofalowców, którego cele są

zbieżne z celami MASR PZK
Regulaminu.

i pisemnie wyrazi zgodę na stosowanie się do niniejszego

8. PARTNERZY KLUBOWI. Partnerem klubowym MASR PZK
może zostad każdy klub
krótkofalarski,który podpisze deklarację PARTNERA, i którego cele są zbieżne z celami MASR
PZK , a jego władze, za zgodą swoich członków, pisemnie wyrażą zgodę na stosowanie się do
niniejszego Regulaminu.
9. CZŁONKOWIE SYMPATYCY. Członkiem Sympatykiem może zostad każdy krótkofalowiec
posiadający znak (nasłuchowy, bądź nadawczy),nie będący członkiem Polskiego Związku
Krótkofalowców. którego cele są zbieżne z celami MASR PZK i pisemnie wyrazi zgodę na
stosowanie się do niniejszego Regulaminu.
10. CELE. Cele MASR PZK i jej członków to:
a. Doskonalenie umiejętności z zakresu techniki radiowej i operatorskich
b. Poszerzanie wiedzy z zakresu łączności kryzysowych
c. Doskonalenie umiejętności pozwalających na skuteczne przekazywanie informacji
w warunkach terenowych, przy ograniczonym dostępie lub braku zasilania sieciowego
i stacjonarnych systemów antenowych
d. Wspieranie ogólnopolskich działao grupy SP EmCom PZK oraz międzynarodowych
związanych z łącznościami kryzysowymi.
e. Współpraca z wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi jednostkami
odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe w zakresie pomocy profesjonalnym
służbą w zakresie zapewnienia łączności.
f. Podpisanie stosownych umów z rządowymi i samorządowymi centrami zarządzania
kryzysowego regulującymi współpracę, o której mowa w podpunkcie e.
g. Współpraca (o której mowa w podpunktach e. i f.) będzie odbywała się wyłącznie na
zasadach dobrowolności każdego z członków MASR PZK
h. Popularyzacja zasad łączności kryzysowej i MASR PZK
11. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW i CZŁONKÓW SYMPATYKÓW. Każdy z członków, członkow sympatyków
i partnerów klubowych ma obowiązek:
a. Stosowania się do niniejszego regulaminu
b. Realizowania celów MASR PZK
c. Respektowania zaleceo Ogólnopolskiego Klubu SP EmCom PZK (SPEC) oraz IARU
dotyczących łączności kryzysowych.
d. Udostępnid kolegom z MASR PZK i organom, o których mowa w podpunktach e. i f.
CELÓW MASR PZK , numer telefonu, adres własnej stacji krótkofalowej oraz adres email, w celu realizacji wyżej wspomnianych celów. Członkowie MASR PZK nie mają

prawa udostępniad nikomu wyżej wymienionych danych kolegów z MASR PZK bez
wyraźnej ich zgody. Każdy z członków MASR PZK dołoży starao, by w/w dane nie
zostały ujawnione bez wiedzy ich posiadacza.
e. Odpowiadad na telefony i e-maile od kolegów z MASR PZK oraz od przedstawicieli
instytucjonalnych centrów zarządzania kryzysowego, szczególnie w przypadku
wystąpienia zagrożeo
f. W miarę możności monitorowad ustaloną dla łączności kryzysowych częstotliwośd
VHF – obecnie – 145,500 MHz FM
12. OBOWIĄZKI PARTNERÓW KLUBOWYCH. Każdy z Partnerów Klubowych ma obowiązek:
a. Stosowania się do niniejszego regulaminu
b. Realizowania celów MASR PZK
c. Respektowania zaleceo Ogólnopolskiego Klubu SP EmCom PZK (SPEC) oraz IARU
dotyczących łączności kryzysowych.
d. Udostępnid kolegom z MASR PZK i organom, o których mowa w podpunktach e. i f.
CELÓW MASR PZK , numer telefonu, adres własnej stacji krótkofalowej oraz adres email, w celu realizacji wyżej wspomnianych celów. Członkowie MASR PZK nie mają
prawa udostępniad nikomu wyżej wymienionych danych kolegów z MASR PZK bez
wyraźnej ich zgody. Każdy z członków MASR PZK dołoży starao, by w/w dane nie
zostały ujawnione bez wiedzy ich posiadacza.
e. Odpowiadad na telefony i e-maile od kolegów z MASR PZK oraz od przedstawicieli
instytucjonalnych centrów zarządzania kryzysowego, szczególnie w przypadku
wystąpienia zagrożeo
f. W miarę możności monitorowad ustaloną dla łączności kryzysowych częstotliwośd
VHF – obecnie – 145,500 MHz FM
g. Wyznaczyd spośród członków klubu osoby,które dobrowolnie podpiszą deklaracje
MASR PZK i będą odpowiedzialne za działania w sieci MASR PZK
h. Inicjowad współpracę z władzami lokalnymi na swoim terenie, prowadzącą do
podpisania umowy między władzami lokalnymi a MASR PZK i dalszej współpracy.
13. PRAWA CZŁONKÓW. Każdy z członków MASR PZK ma prawo:
a. Brad czynny udział we współdecydowaniu o MASR PZK
b. Inicjowad działania MASR PZK służące celom MASR PZK
c. Używad emblematów MASR PZK i Zespołu SP EmCom PZK (SPEC)
d. Reprezentowad MASR PZK (osobiście i podczas łączności radiowych)
e. Używad klubowego znaku krótkofalarskiego SP5MASR

f. Kontaktowad się z pozostałymi członkami MASR PZK telefonicznie; w przypadku
zagrożeo o każdej porze doby
14. PRAWA CZŁONKÓW SYMPATYKÓW. Każdy z Członków Sympatyków MASR PZK ma prawo:
a. Inicjowad działania MASR PZK służące celom MASR PZK
b. Reprezentowad MASR PZK podczas łączności radiowych
c. Kontaktowad się z pozostałymi członkami MASR PZK telefonicznie; w przypadku
zagrożeo o każdej porze doby
d. Do używania emblematów MASR PZK i Zespołu SP EmCom PZK (SPEC) za zgodą
koordynatora MASR PZK
e. Mają prawo do używania znaku wywoławczego SP5MASR jeśli w ich stacji jest
przynajmniej jedne członek MASR PZK będący jednocześnie członkiem PZK
f. Mają prawo do brania udział w dyskusji o istotnych kwestiach regulujących
funkcjonowanie MASR PZK jednak nie biorą udziału w głosowaniach nad w/w
kwestiami. Niemniej ich zdanie jest brane pod uwagę w ustalaniu kierunków rozwoju
MASR PZK
g. Mają prawo do pracowania jako stacja Net Control w dwiczeniach i działaniach
kryzysowych,używając własnego znaku i formuły wywołania „TU STACJA NET
CONTROL MAZOWIECKIEJ AMATORSKIEJ SIECI RATUNKOWEJ PZK”
h. Mają prawo do inicjowania współpracy z władzami lokalnymi, prowadzącej do
podpisania umowy z MASR PZK.
15. DOKUMENTY I EWIDENCJA. Dokumenty MASR PZK są przechowywane w siedzibie. Dane
kontaktowe członków MASR PZK , o których mowa w pkt. 6 Regulaminu nie są zbierane w
formie pisemnej i przechowywane. Członkowie MASR PZK udostępniają je sobie wzajemnie.
Dane kierownika MASR PZK są przechowywane na piśmie w dokumentach MASR PZK i mogą
byd udostępniane. Każdy z członków może pozostawid swoje dane kontaktowe w
dokumentach MASR PZK .
16. MAJĄTEK MASR PZK / SP5MASR. MASR PZK nie posiada własnego majątku, nie zbiera składek
od członków. Sprzęt używany przez stację SP5MASR jest własnościa operatora /operatrów
stacji.
17. KIEROWNICTWO i KOORDYNACJA. Założycielami MASR PZK są: Hubert Anysz SP5RE, Patryk
Jasioski SQ5NWE, Piotr Sadzisz SQ5SDL. Kierownictwo klubu SP5MASR ustalane jest za zgodą
i wiedzą kierownictwa 37 Oddziału Terenowego PZK,w oparciu o głosowanie internetowe
członków klubu.
a. W zwykłych sprawach decyzję podejmuje kierownik SP5MASR /Koordynator MASR
PZK . W sprawach istotnych dla Klubu i jego członków decyzję podejmuje kierownik
klubu szanując głos większości członków MASR PZK wyrażony w elektronicznym,
jawnym głosowaniu.

b. Każda decyzja w zwykłej sprawie, którą podjął kierownik kierownik SP5MASR
/Koordynator MASR PZK samodzielnie (z pominięciem głosowania) może byd
poddana pod głosowanie na wniosek każdego z członków MASR PZK , a kierownik ma
obowiązek uszanowad głos większości i zmienid decyzję jeśli tak jest wola większości
członków.
c. Kierownik klubu i operatorzy odpowiedzialni także mogą byd zmienieni na podstawie
głosowania z zastrzeżeniem, iż nowy kierownik i nowi operatorzy odpowiedzialni
muszą byd członkami PZK.
d. Głosowanie uważa się za wiążące kierownika w podjęciu decyzji jeśli wzięło w nim
udział przynajmniej 50 % członków MASR PZK . Jako wiążący przyjmuje się
jednomyślny głos ponad 50% z uczestniczących w głosowaniu członków MASR PZK .
Zaleca się, by mailowo, publikując taka informację na oficjalnej grupie mailowej
sp5masr@googlegroups.com, informując w ten sposób wszystkich członków MASR
PZK o głosowaniu i głosy zbierad przez minimum 4 dni.
e. W przypadku braku reakcji kierownika MASR PZK na wniosek o głosowanie, rolę
kierownika w tym zakresie przejmują operatorzy odpowiedzialni tj. rozpisują
głosowanie, podają jego wyniki i podejmują decyzję.
f. Kierownik SP5MASR musi byd członkiem PZK .Może jednocześnie pełnid rolę
Koordynatora MASR PZK.
g. Koordynator MASR PZK/Kierownik SP5MASR wyznacza swoich zastępców spośród
członków MASR PZK będących jednocześnie członkami PZK
h. Koordynator MASR PZK, spośród członków MASR PZK
powiatowych i informuje SPEC o ich powołaniu

wyznacza koordynatorów

i.

Koordynator MASR PZK wspiera koordynatorów powiatowych w kontaktach z
władzami lokalnymi

j.

Koordynator MASR PZK jest odpowiedzialny za podpisywanie umów o współpracy
między władzami lokalnymi a MASR PZK na terenie woj. Mazowieckiego.

18. KOORDYNATORZY POWIATOWI. Zaleca się,aby koordynatorzy powiatowi byli członkami PZK
Do obowiązków koordynatorów powiatowych należy:
a. Nawiązanie współpracy z władzami lokalnymi, odpowiedzialnymi za zarządzanie
kryzysowe w danym powiecie. W oparciu o otrzymane od Koordynatora MASR PZK
materiały, opracowanie umów o współpracy z władzami lokalnymi,które następnie
zostaną podpisane przez władze lokalne i koordynatora MASR PZK.
b. Organizacja sieci łączności na podległym terenie i pilnowanie jej udziału w
dwiczeniach MASR PZK i SP EMCOM PZK.
c. W miarę możliwości terenowych – pozyskiwanie stacji chętnych do przystąpienia do
MASR PZK

d. Działanie w pobliskich powiatach jeśli nie występują tam lokalni koordynatorzy
e. Informowanie Koordynatora MASR PZK o stanie swoich sieci, ich możliwościach
operacyjnych i postępach we współpracy z władzami lokalnymi.
f. Jesli Koordynator Powiatowy nie jest członkiem PZK,to powinien uzyskad zgodę
Koordynatora MASR PZK na używanie identyfikacji wizualnej MASR PZK
19. USTANIE CZŁONKOSTWA. Ustanie członkostwa w MASR PZK może nastąpid w przypadku:
a. Wniosku członka o wypisanie z MASR PZK
b. Śmierci członka MASR PZK
c. Decyzji podjętej w głosowaniu opisanym w punkcie 10. Regulaminu
20. ZALECENIA. Wszystkim członkom, członkom sympatykom oraz partnerom klubowym MASR
PZK zaleca się:
a. Stosowanie częstotliwości 145,500 MHz FM do łączności związanych ze sprawami
MASR PZK .
b. Używanie internetowego forum (obecnie http://forum.potpzk.org.pl/) do wyrażania
swoich przemyśleo, opinii i głosu ( w głosowaniach) lub grupy mailowej
sp5masr@googlegroups.com (preferowane).
c. Rejestrację swoje pozycji geograficznej i przypisania do sieci w centralnej ewidencji
SPEC pod adresem https://emcom.wasr.pl/dolacz
d. Zapoznanie się ze Statutem PZK, szczególnie z częścią dotyczącą terenowych klubów
PZK jakim jest MASR PZK . Zalecenie to dotyczy szczególnie członków MASR PZK nie
będących członkami PZK, gdyż postanowienia Statutu PZK są dla MASR PZK wiążące.
e. W przypadku podpisania umów o współpracy z rządowymi lub samorządowymi
centrami zarządzania kryzysowego, stworzenie planu reagowania, czyli schematu
działao w przypadkach zagrożeo i stosowania się do niego
f. Zaangażowanie w sprawy MASR PZK , by efekty działania MASR PZK były osiągane
naszym wspólnym wysiłkiem
g. Szacunek, dla krótkofalowców i innych osób nie będących członkami MASR PZK , a
swoim działaniem wspierającymi osiąganie CELÓW jakie Klub postawił przed sobą
21. INNE POSTANOWIENIA:
a. Niniejszy Regulamin nie ogranicza członków MASR PZK co do zakresu działao
związanych z krótkofalarstwem. Ustala jedynie zasady jakimi powinni kierowad się
członkowie MASR PZK w przypadku spraw i działao związanych z tzw. łącznościami
kryzysowymi.

b. Członkowie MASR PZK mogą używając klubowego znaku wywoławczego prowadzid
inne aktywności, niż tylko związane z EmCom, ale nie powinny byd one dominującą
działalnością klubu.
c. Członkostwo w MASR PZK nie wyklucza członkostwa w innych klubach i organizacjach
krótkofalarskich.
d. Łączności wykonywane spod klubowego znaku nie są potwierdzane kartami QSL. Nie
jest to jednak wiążące. Członkowie MASR PZK biorąc udział w organizowanych przez
siebie lub przez innych krótkofalowców akcjach mogą przygotowad (na swój koszt)
klubowe karty QSL i korzystad z ich dystrybucji jaką zapewnia klubom PZK. Sugeruje
się w takich przypadkach wykorzystanie emblematów MASR PZK lub SP-EmCom.
e. MASR PZK otrzymało pisemną zgodę na wykorzystanie w swym emblemacie herbu
Województwa Mazowieckiego, loga PZK oraz zgodę autora emblematu (Macieja
SQ5EBM) na korzystanie z wykonanego przez niego utworu graficznego.
f.

Podpisanie umów z jednostkami samorządu terytorialnego lub jednostkami
wykonującymi w ich imieniu zadania (np. PSP) może rodzid obowiązki, które
akceptujący niniejszym regulamin, będą starali się wypełniad.

Warszawa, 13 czerwca 2017 r.

Maciej Muszalski
SQ5EBM

Adrian Matusik

Hubert Anysz

SQ5AM

SP5RE

