Protokół
z 43 Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Stowarzyszenia Miłośników Radiowych Łączności na Falach Ultrakrótkich
Polskiego Klubu UKF
Załęcze Wielkie k/Wielunia, 12 – 13 czerwca 2004 r.
Zjazd otworzył o godz 10.15 Prezes PK UKF kol. Jerzy SP1I – powitał zaproszonych gości,
v-ce Prezesa PZK d/s sportowych kol. Wojciecha SP9P, Przewodniczącego Głównej Komisji
Rewizyjnej PZK kol. Macieja SP9DQY, Prezesa SP DX Klubu kol. Tomka SP5CCC oraz
wszystkich uczestników Zjazdu. Szczególne słowa powitania wyraził Komitetowi
Organizacyjnemu Zjazdu pod przewodnictwem kol. Tadeusza SP7FDV.
Prezes przedstawił następujący porządek Zjazdu:
1. Otwarcie Zjazdu – powitanie gości i uczestników.
2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu.
3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej i protokolanta.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu za rok 2003.
6. Sprawozdanie finansowe za 2003r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PK UKF.
8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwał zatwierdzających przedstawione sprawozdania.
10. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi.
11. PK UKF a nowe uwarunkowania prawne.
12. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
13. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
14. Przedstawienie wyników Intercontestu UKF.
15. Przedstawienie projektu zmiany wysokości składek członkowskich.
16. Podjęcie uchwały w sprawie składek.
17. Sprawa wydawania dyplomów SP VHF, zmiana managera dyplomu.
18. Zmiany w regulaminie członkowskim PK UKF.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie członkowskim.
20. Omówienie propozycji aby połączyć Zjazdy Sprawozdawcze z Spotkaniami
Technicznymi.
21. Podjęcie uchwały w wyżej wymienionej sprawie.
22. Intercontest a Puchar Polski, wyjaśnienia i dyskusja.
23. Dni Aktywności stacji SP np. w terminie NAC – wyjaśnienia i dyskusja.
24. Wypracowanie stanowiska PK UKF w sprawie prób rozdrobnienia naszego
Stowarzyszenia / Klub 6 metrowców, Klub mikrofalowy itp./
25. Wytypowanie kandydata PK UKF na stanowisko UKF Managera PZK.
26. Podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
27. Wolne wnioski – dyskusja.
28. Zakończenie obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
ad 2) Prezes zaproponował na prowadzącego Zjazdu PK UKF kol. Zenka SP3JBI, którego
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zebrani członkowie zaakceptowali jednogłośnie.
Prowadzenie Zjazdu przejął kol. Zenon SP3JBI.
ad 3) Wobec braku chętnych kandydatów z sali na protokolanta zgłosił się kol. Tomek
SP7BCA – jednogłośnie powierzono mu obowiązki protokolanta.
Do komisji skrutacyjno – mandatowej wybrano:
Mirkę – SP5NHF
Zbyszka – SP7MTU
Po zapoznaniu się i sprawdzeniu listy obecności komisja stwierdza że w Zjezdzie
bierze udział 26 członków uprawnionych do głosowania.
ad 4) Do komisji uchwał i wniosków wybrano:
Krzysztofa – SP1MVG
Stanisława – SQ2EEQ
ad 5) Sprawozdanie Zarządu przedstawił Prezes PK UKF kol. Jerzy SP1I, który wymienił
sprawy jakimi zajmował się Zarząd w mijającej kadencji, były to:
- zakończenie procesu rejestracji Stowarzyszenia
- realizacja uchwał 42 Zjazdu
- prowadzenie biura / SP1O /
- otwarcie i prowadzenie konta bankowego / SP7BCA /
- pozyskiwanie nowych pasm i emisji
- podpisanie porozumienia z PZK
- współpraca z innymi klubami
- współpraca z administracją lokalną i państwowa
- prowadzenie list współzawodnictwa/ SP1MVG, SP6GWB, SP7RFE,
SP2DDX, SP5DED /
- prowadzenie strony Internetowej / SP5XMU /
- koordynacja radio-latarni / SP3JBI /
- prowadzenie dni aktywności / SQ2EEQ /
- organizacja spotkań technicznych / SP6GWB, SP6MLK /
- organizacja 43 Zjazdu PK UKF / SP7FDV /.
ad 6) Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik SP7BCA , który podał że stan
finansów PK UKF wynosi 3202,09 złotych.
ad 7) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PK UKF przedstawił jej przewodniczący
kol. Janusz SP2CNV. Komisja stawia wniosek o udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi PK UKF.
ad 8) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
Głos w dyskusji zabierali kolejno:
SP9P – V-ce Prezes PZK d/s sportowych przekazał pozdrowienia i wyraził
uznanie dla działalności PK UKF w imieniu ZG PZK. Stwierdził, że ZG PZK widzi
PK UKF w swoich strukturach mając na uwadze to, że nie wszyscy członkowie

3
Stowarzyszenia są członkami PZK. Zadeklarował swoje wstąpienie do PK UKF.
SP9DQY – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PZK w swoim wystąpieniu
wyjaśnił co dalej ze Statutem PZK /został złożony do Sądu Rejestrowego/.
Następne szczególne działanie ZG PZK to wniosek o uznanie PZK za stowarzyszenie
pożytku publicznego co wiąże się z rozwiązaniem problemów finansowych oraz
integracja całego ruchu krótkofalarskiego w SP.
SP5NHF – czy i tym razem PZK chce znów zmieniać podejście do byłych Klubów
Specjalistycznych. Czy znów za 3 – 4 lata będzie tendencja na coś innego.
SP6LB – stwierdził, że w Międzyzdrojach forsował sprawę powstania Stowarzyszenia
PK UKF i rejestrację w sądzie bo tak stanowił Statut PZK, który wykreślił ze swego
grona Kluby Specjalistyczne PZK. Miałem wtedy na uwadze ciągłość istnienia grupy
UKF.
Ponieważ dyskusja rozwinęła się nie na temat, prowadzący
przerwał dyskusję – do czasu rozpatrywania pkt.11 porządku obrad.
ad 9) Głosowanie nad przedstawionymi sprawozdaniami:
- za przyjęciem sprawozdania Zarządu głosowało 18 członków, przeciw 0,
wstrzymało się 1 członek.
- za przyjęciem sprawozdania finansowego było 23 członków, przeciw 0,
wstrzymało się 0 członków.
ad 10) Ponieważ Komisja Rewizyjna PK UKF podała wniosek o udzielenie absolutorium,
przewodniczący Zjazdu zarządził głosowanie.
Zjazd przyjął uchwałę nr 1 w następującej treści :
Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
Stowarzyszenia Miłośników Radiowych Łączności na Falach Ultrakrótkich ( PK
UKF ) za kadencję 2001 – 2004.
za oddano - 21 głosów
przeciw - 0 głosów /zero/
wstrzymał się - 1 głos.
ad 11) PK UKF a nowe uwarunkowania prawne – powrócono do przerwanej dyskusji na ten
temat. Głos zabrali:
SP5CCC – Prezes Stowarzyszenia SP DX Klubu, członek także naszego
Stowarzyszenia – uważa że Statut PZK uchwalony przez Zjazd PZK w Kołobrzegu
uratował PZK. Nie niszczmy domu /Stowarzyszenia/ które sami stworzyliśmy.
Zgłaszam wniosek o pozostawienie Stowarzyszenia PK UKF w dotychczasowe
formie.
SP6LB – zgłosił z kolei wniosek o podjęcie następującej uchwały:
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1. Członkowie PK UKF zebrani na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia
/43 Zjezdzie/ w związku ze zmianami w statucie PZK postanawiają
powrócić w struktury PZK jako Ogólnopolski Klub UKF PZK.
uzasadnienie:
PK UKF powstał w 1962 roku jako Klub Specjalistyczny PZK. W 2000
roku w Kołobrzegu został zmieniony statut PZK, który wykreślił ze swoich
struktur Kluby Specjalistyczne. W związku z tym dla kontynuowania
działalności PK UKF na 40 Zjezdzie PK UKF w Międzyzdrojach w 2000
roku postanowiono przekształcić się w Stowarzyszenie PK UKF.
PZK dokonał w 2004 roku/Rynia/ zmiany w statucie przywracając w
swoich strukturach miejsce dla klubów specjalistycznych.
2. Członkowie PK UKF zobowiązują nowo wybrany Zarząd do wykonania
działań koniecznych dla powrotu do struktury PZK oraz rozwiązania
Stowarzyszenia PK UKF.
SP9P –ponownie zabrał głos i mówił o integracji środowiska krótkofalowców.
SP9DQY – Statut PZK uchwalony w Ryni widzi Kluby Specjalistyczne i ZG PZK
zrobi wszystko aby wspierać ich działalność.
SP1O - nasze Stowarzyszenie integruje także nie członków PZK, gdy przestaniemy
być Stowarzyszeniem nie będą się z nami utożsamiać. Jestem za pozostaniem
w obecnej formie.
SP6LB – ponownie zabrał głos – w statucie PZK jest zapisane że PZK reprezentuje
służbę amatorską, przedstawiciel Ogólnopolskiego Klubu PK UKF który
powstanie będzie obecny z urzędu na posiedzeniach ZG PZK.
SP7BCA – popieram wniosek kol. SP5CCC, nie niszczmy tego co sami zbudowaliśmy, mamy podpisane porozumienie z PZK
Prowadzący Zjazd zarządził głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami.
Zjazd przyjął do realizacji uchwałę nr 2 w następującej treści:
Zjazd po wysłuchaniu informacji o zmianie Statutu PZK podejmuje uchwałę o
kontynuowaniu działalności jako samodzielne Stowarzyszenie Miłośników
Radiowych Łączności na Falach Ultrakrótkich ( PK UKF ) w dotychczasowej
formule organizacyjnej.
za oddano - 20 głosów
przeciw
- 1 głos
wstrzymało się - 2 głosy.
Wobec takiego wyniku głosowania wniosek kol. SP6LB został wyeliminowany.
ad 12) Do Zarządu na 3 letnią kadencję zgłosili się lub zostali zgłoszeni następujący członko-
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wie PK UKF:
1. Jerzy ŁUKASZ
2. Radosław SOROKA
3. Krzysztof JANCZAREK
4. Zenon MUSIELAK
5. Mirosława SALWA
6. Tomasz WIZA

-

SP1I
SP1O
SP1MVG
SP3JBI
SP5NHF
SP7BCA

Wobec zgłoszenia koleżanki Mirosławy SP5NHF jako kandydatki do składu Zarządu
Jej miejsce w Komisji Skrutacyjnej zajął kol. Marek SP2MKO.
Do Komisji Rewizyjnej PK UKF na 3 letnią kadencję zostali zgłoszeni:
1. Janusz POLAŃSKI
2. Marian SOTER
3. Jerzy MITKIEWIC

- SP2CNW
- SP6FIG
- SP9FG

ad 13) W głosowaniu tajnym poszczególni kandydaci do Zarządu PK UKF na 3 letnią
kadencję uzyskali następującą ilość głosów i weszli w skład Zarządu
Tomasz WIZA
Zenon MUSIELAK
Krzysztof JANCZAREK
Radosław SOROKA
Jerzy ŁUKASZ

-

SP7BCA 20 głosów
SP3JBI
17 głosów
SP1MVG 17 głosów
SP1O
16 głosów
SP1I
11 głosów

Mirosława SALWA

-

SP5NHF 10 głosów –nie weszła do Zarządu

Ze względu że na liście kandydatów do 3 osobowej Komisji Rewizyjnej są tylko
3 osoby postanowiono nie przeprowadzać tajnego głosowania.
Za składem Komisji Rewizyjnej w zaproponowanym składzie oddano 18 głosów,
wstrzymały się – 2 głosy.
W skład Komisji na 3 letnią kadencję weszli:
Janusz POLAŃSKI SP2CNW - Przewodniczący Komisji
Marian SOTER
SP6FIG - Członek Komisji
Jerzy MITKIEWICZ SP9FG - Członek Komisji
Nowo wybrany Zarząd PK UKF na pierwszym posiedzeniu przydzielił następujące funkcje:
Prezes PK UKF - Jerzy ŁUKASZ SP1I
Sekretarz
- Radosław SOROKA SP1O
Skarbnik
- Tomasz WIZA SP7BCA
Członek
- Krzysztof JANCZAREK SP1MVG
Członek
- Zenon MUSIELAK SP3JBI.
ad 14) Kol. SP1MVG przedstawił wyniki Intercontestu UKF 2003 i wręczył zdobyte
dyplomy.
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ad 15) Skarbnik zgłosił propozycję aby składka pozostała na tym samym poziomie 30 zł.
Nie przewiduję większych wydatków do czasu następnego Zjazdu, zmieniłem konto
bankowe na tańsze.
ad 16) Zjazd przyjął do realizacji uchwałę nr 3 w następującej treści:
Składka członkowska ( roczna ) Stowarzyszenia pozostaje bez zmian
i wynosi 30 złotych.
za oddano 19 głosów
przeciw
0 głosów/zero/
wstrzym. 0 głosów/zero/
ad 17) Zjazd przyjął do realizacji uchwałę nr 4 w następującej treści:
Upoważnia się Zarząd Stowarzyszenia do opracowania nowego regulaminu
„Dyplomu SP – VHF”. Zjazd powierza obowiązki Award Managera tego
dyplomu koledze Krzysztofowi JANCZAREK – SP1MVG oraz zobowiązuje go do wydania zaległych dyplomów według poprzednio obowiązującego regulaminu.
za oddano
przeciw
wstrzym.

20 głosów
0 głosów/zero/
0 głosów/zero/

ad 18) Zmiany w regulaminie członkowskim.
Kol. Krzysztof SP1MVG zaproponował zmianę w regulaminie wydawania dyplomu,
proponując 4 pkt za EME i 1 pkt za satelity.
Kol. Krzysztof SP7DCS pracujący poprzez odbicia od Księżyca zaproponował aby
zwiększyć ilość punktów – bo łączności EME są bardzo trudne.
ad 19) Zmiany w regulaminie członkowskim poddano pod głosowanie.
Zjazd przyjął do realizacji uchwałę nr 5 w następujacej treści:
Zjazd podjął uchwałę o wprowadzeniu do regulaminu członkowskiego
Stowarzyszenia ( PK UKF ) następującej, dodatkowej punktacji
- łączności EME
- 8 pkt.
- łączność satelitarna - 2 pkt.
za oddano 19 głosów
przeciw
1 głos
wstrzym.
2 głosy.
ad 20) Omówiono propozycję organizacji Zjazdów sprawozdawczych w połączeniu z spotkaniami technicznymi.
SP9P – proponuje aby Zjazd techniczny zorganizować w Słubicach aby umożliwić
udział UKF-owców z Niemiec.
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ad 21) Zjazd przyjął do realizacji uchwałę nr 6 w następującej treści:
Obecni na Zjezdzie członkowie Stowarzyszenia ( PK UKF ) proponują,
aby Zarząd Stowarzyszenia ( PK UKF ) zmierzał do organizacji zjazdów
sprawozdawczych wspólnie ze zjazdami technicznymi.
za oddano
przeciw
wstrzym.

18 głosów
0 głosów/zero/
2 głosy.

ad 22) Wnioskodawca tego punktu prosił o wycofanie tego punktu z obrad Zjazdu.
za zdjęciem głosowało 18 osób, wstrzymały się 2 osoby.
ad 23) Dni aktywności stacji SP.
SQ2EEQ, SP1O, SP1MVG – proponują aby uaktywnić stacje polskie na pasmach
UKF, przyjąć model skandynawski i pracować w kolejne wtorki na poszczególnych
pasmach:
1 wtorek miesiąca - pasmo 144 MHz
2 wtorek miesiąca - pasmo 430 MHz
3 wtorek miesiąca - pasmo 1,3 GHz
4 wtorek miesiąca - pasma najwyższe.
Zadaniem Zarządu PK UKF będzie wypracowanie decyzji w tej sprawie
i podanie jej do wiadomości wszystkim UKF-owcom w SP.
ad 24) SP1O – jak mamy reagować na próby powstania grupy 6 metrowców, bydgoskiej
grupy mikrofalowej itp.
SP9P – Stowarzyszenie powinno mieć sekcje tematyczne.
SP5CCC – przejawy aktywności nie możemy torpedować lecz wspierać, ale
w ramach PK UKF.
Zjazd przyjął do realizacji uchwałę nr 7 w następującej treści:
Zjazd zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia ( PK UKF ) do udzielania
pomocy wszystkim krótkofalowcom zainteresowanym nowymi technikami i pasmami UKF poprzez:
- umożliwienie prezentacji nowych technik w czasie spotkań
Stowarzyszenia(PK UKF)
- pomoc w kontaktach z organami administracji państwowej
- wsparcie administracyjne w wyżej wymienionych działaniach
- udostępnienie witryny Internetowej Stowarzyszenia.
za oddano
przeciw
wstrzymało się

17 głosów
0 głosów/zero/
0 głosów/zero/.

8

ad 25) UKF Manager PZK.
SP1O- uważam że w nowej sytuacji musimy zastanowić się nad udzieleniem
rekomendacji osobie UKF Managera PZK.
SP7BCA – ja widzę to trochę inaczej, nikt nie pozbawił ani nie zgłaszał chęci
pozbawienia kolegi Zdzisława SP6LB stanowiska UKF Managera PZK. Kolega Zdzisław jest
jedynym godnym zaufania naszym przedstawiciele na forum krajowym jak i poza granicami
RP. Stawiam wniosek aby w dalszym ciągu był rekomendowany przez nasze Stowarzyszenie
na to stanowisko.
ad 26) Zjazd przyjął do realizacji uchwałę nr 8 w następującej treści:
Zjazd rekomenduje kolegę Zdzisława BIEŃKOWSKIEGO –SP6LB
do pełnienia funkcji UKF Managera Polskiego Związku Krótkofalowców.
za oddano
przeciw
wstrzymało się

18 głosów
0 głosów/zero/
0 głosów/zero/.

ad 27) Wolne wnioski – dyskusja.
SP7DCS – proszę aby PK UKF zobaczył nareszcie tych wszystkich którzy zajmują się
pracą EME. Proponuję do współzawodnictwa wprowadzić stacje pracujące EME.
Zjazd przyjął do realizacji uchwałę nr 9 w następującej treści:
Zjazd przyjął wniosek o wprowadzenie do współzawodnictwa
Intercontest UKF wyników zawodów EME.
Za oddano
Przeciw
Wstrzymało się

18 głosów
0 głosów/zero/
0 głosów/zero/.

Wobec braku chętnych do dalszych wystąpień oraz póżnej godziny/ 18.30/, zakończono
obrady w dniu 12 czerwca 2004 roku.
Na uroczyste zakończenie 43 Zjazdu Zarząd PK UKF i Komitet Organizacyjny zaprosił na
dzień jutrzejszy przy ognisku na godz. 09.00 rano po śniadaniu.
ad 28) O godz. 9.00,13.06. 2004 r. przy ognisku nastąpiło zakończenie 43 Zjazdu PK UKF.
Prezes kol. Jurek SP1I podziękował wszystkim obecnym za udział w Zjezdzie, życząc
wszelkiej pomyślności w codziennym życiu oraz w pracy na rzecz PK UKF.
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Serdecznie podziękował Komitetowi Organizacyjnemu za przygotowanie w tak
pięknym miejscu i tak dobrze zorganizowanego Zjazdu, dziękujemy i życzymy
wszystkiego najlepszego . Kolego Tadeuszu SP7FDV gospodarzu dziękujemy!

Przewodniczący Zjazdu

Protokolant

.....................................
Z. Musielak SP3JBI

................................
T. Wiza SP7BCA

