
Protokół 
z obrad 45 Zjazdu Stowarzyszenia Miłośników Radiowych Łączności na Falach Ultrakrótkich 

Polskiego Klubu UKF w dniu 10 czerwca 2006 r. w m. Jachimów-Mogiły k/Skierniewic 

 

 

Zjazd rozpoczął obrady o godz. 9:00. Obrady otworzył prezes kol. Jerzy SP1I, powitał zebranych, 
poinformował, że Zjazd jest zwykłym dorocznym zjazdem sprawozdawczym, złożył szczególne 
podziękowania ogranizatorom Zjazdu kol. kol. Elżbiecie SP7RFE, Tomaszowi SP7BCA, Sławkowi 
SP7FOY, chwilą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłego kol. Jacka SP7MTL również 
organizatora Zjazdu. 

 

Na przewodniczącego Zjazdu powołano jednomyślnie kol. Radka SP1O – sekratarza 

Stowarzyszenia PK UKF. 

 

Przyjęto przez aklamację zaproponowany wcześniej porządek Zjazdu. 
Na protkolantów powołano kol. kol. Mirkę SP5NHF i Jacka SP1CNV, 

Do komisji skrutacyjnej i uchwał i wniosków powołano kol. kol. Tomka SP5XMU i Jacka SP6VGJ. 

Po sprawdzeniu listy obecności stwierdzono, że w Zjeździe bierze udział 35 członków 
uprawnionych do głosowania. 
 

Sprawozdania z rocznej działalności złożyli: w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Prezes kol. Jerzy 
SP1I, sekratariatu – kol. Radek SP1O, z gospodarki finansowej skarbnik kol.Tomasz SP7BCA. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał kol. Janusz SP2CNW. W podsumowaniu postawił 
wniosek o przyjęcie uchwały o skwitowaniu Zarządu Stowarzyszenia z działaności za ostatni rok. 
Sprawozdania złożono w dokumentacji klubu. 
 

Kol. Radek SP1O odczytał sprawozdanie Managera współzawodnictwa 144MHz DX SP Activity 
Contest, kol. Stanisława SQ2EEQ. Wręczono dyplomy za zajęcie czołowych miejsc. 
 

Kol. Jacek SP6VGJ odczytał sprawozdanie-wyniki współzawodnictwa SP Activity Contest SPAC 
za rok 2005. Wręczono dyplomy za zajęcie czołowych miejsc w poszczególnych kategoriach. Jako 
specjalną nagrodę wylosowano roczną prenumeratę miesięcznika MK QTC – nagrodę otrzymał 
kol. SP3XBO. 

 

Wyniki Interconetst za rok 2005 odczytał manager współzawodnictwa kol. Krzysztof SP1MVG. 
Wręczono dyplomy za zajęcie czołowych miejsc. 
 

W dyskusji nad sprawozdaniami nie podniesiono szczególnych tematów. 
Zjazd podjął uchwałę przyjmującą sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia i udzielił absolutorium za 
ostatni rok działalności. Za przyjęciem uchwały głosowało 35 członków, głosów przeciw – 0 (zero), 

głosów wstrzymujących się – 0 (zero). 

 

Kol. Zdzisław SP6LB w swoim wystąpieniu  omówił warunki działalności ruchu krókofalarskiego 
w szerokim ujęciu, w szczególności kontekście przepisów, tj. 
– ustawy o ochronie środowiska, w szczególności zagadnienia poziomu promieniowania pól 

elektromagnetycznych i ochrony interesów krótkofalowców, 
– działalności na forum IARU, w komisji C5 zajmującej się problemami UKF, konieczności 

ścisłego współdzialania z PZK, wydelegowania stosownie umocowanego przedstawiciela PZK 
reprezentujacego interesy środowiska ultrakrótkofalowców, 

– konieczności ustanowienia silnej pozycji UKF Managera we władzach PZK, dokooptowania 
Managera Mikrofalowego do współpracy znającego zagadnieniach mikrofal,  

 



Przedstawił zagrożenia dla pracy na pasmach ze strony: 
– UWB – ultra wide band transmision – transmisji sterowania urządzeniami powszechnego 

użytku obejmujące pasmo częstotliwości od ok. 3,1GHz do ok. 10,5GHz 

– komercyjnego użytkowania częstotliwości i wynikających stąd wpływów do budżetu państwa i 
zajmowania częstotliwości pasm amatorskich, 

 

SP6LB postawił wniosek o ustanowienie funkcji Managera Mikrofalowego i dalej umocowanie jej 
jako oficjalnego przedstawiciela PZK oraz delegowanie tej osoby do współpracy w ramach IARU. 
Stwierdził, że na poziomie władz PZK problematyka UKF a tym bardziej mikrofal nie jest 

rozumiana, stąd konieczne jest powołanie osoby, która będzie reprezentowała te zagadnienia na 
forum władz PZK i wobec administracji państwowej i samorządowej. 
 

Kol. Tomek SP5CCC poparł wystąpienie SP6LB, stwierdził, że mało zwracamy uwagę na działania 
decydujące o przyszłości naszej działaności. Odejście kol. SP6LB bez wcześniejszego 
przygotowania następcy praktycznie wyeliminuje nas  z działalności. Do tego dochodzą działania 
na forum międzynarodowym, głównie IARU, dziś prowadzi je SP6LB. 
Szukanie rozwiązań poprzez zmianę szyldów jest działaniem nieskutecznym. Nie ma znaczenia jak 
nazywa się organizacja. O skuteczności decyduje osoba posiadająca skuteczne umocowania 
organizacyjne, najlepiej obu organizacji tj. PZK i Stowarzyszenia PK UKF. 

Poparł wniosek o wytypowanie osoby która może być przedstawicielem środowiska UKF-owego 

w Polsce i na forum międzynarodowym. Potrzebne są min. 2 osoby: UKF Manager i Manager 
Mikrofalowy.  

SP5CCC zgłosił swoją kandydaturę do współpracy w grupach roboczych,jednak ze względu na 

obciążenie zawodowe deklaruję współpracę, nie może jednak pełnić żadnej funkcji. 
 

SP6LB wskazał, że powinny to być 2 osoby: UKF Manager mający do pomocy/współpracy 
Managera Mikrofalowego oraz inne osoby zajmujące się wybranymi tematami. 
Zobowiązuje się do wprowadzania wskazanych osób/osoby w zagadnienia, którymi zajmować się 
powinien UKF Manager. Przewiduje, że okres przejściowy powinien trwać ok. roku. 
Dziś istotne tematy, to : 
– sprawa pasma 70MHz – opracowanie wytycznych, gdzie i na jakich warunkach można by 

uzyskać choćby tymczasowe zezwolenie na pracę w tym paśmie, nawet dla niewielkiej grupy 
stacji, 

– pasmo 3,4GHz – opracowanie nt. wpływu zakłoceń od techniki UWB, współistnienia 
z systemem Galileo 

– pasma powyżej 1GHz – opracowanie nt. współistnienia z systemem Galileo tj. braku zakłóceń 
ze strony stacji służby amatorskiej 

Opracowania te powinny przyjąć postać memoriałów w celach prezentacji na konferencjach, 
spotkaniach i dostarczeniu organom administracji  w czasie opracowywania przepisów 
i rozporządzeń administracyjnych. 
Ponadto już dziś należy przygotować wnioski : 
– na konferencję grupy C5 w Wiedniu w lutym 2007 – najpóźniej do listopada br., 
– na konferencję IARU, która odbędzie się w Chorwacji w roku 2008.  
Są to wspomniane tematy zakłóceń od systemów UWB, współistnienia z Galileo, warunków 
przydziału i obrony pasm 10, 24, 47, 70 GHz itp. 
 

Zainteresowanie natychmiastowym podjęciem pracy w paśmie 3,4GHz wyrazili. m.in. SP3JBI, 
SP6GWB i SP6MLK. 

 

Kol. Tomek SP5XMU zgodził się poprowadzić sprawy pasma 4m (70MHz) w kontaktach z 

administracją. 
 



W celu przedyskutowania poruszonych zagadnień ogłoszono przerwę. 
Obrady wznowiono ok. godz. 16-ej. 

 

Podjęto uchwałę o powołaniu zespołu doradczego UKF Managera w składzie: kol. Tomek 
SP5CCC, Tomek SP5XMU i Jacek SP1CNV oraz z urzędu Contest Manager PK UKF. 
Uchwałę przyjęto jednomyślnie, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). 
 

Zaproponowano, aby funkcję Manager Mikrofalowego objął kol. Krzysztof SP7DCS. Zapytany 
jednak nie wyraził zgody ze względu na duże zaangażowanie w sprawy techniki EME w skali 
międzynarodowej. 
 

Wobec braku konkretnych osób postanowiono, że zespół doradczy wraz z Zarządem klubu będą 
poszukiwać osoby do współpracy w konaktach bezpośrednich. 
 

Kol. Elżbieta SP7RFE poinformowała oficjalnie, że z uwagi na obowiązki rodzinne, po 15-latach, 

zmuszona jest do rezygnacji z funkcji Contest Managera UKF. 

Zaproponowała, aby stanowisko to objął kol. Andrzej SP7NJX, który w ostatnim czasie aktywnie 
współpracował przy analizach sposobów rozliczania komputerowego zawodów ukf-owych. 

Zainteresowany SP7NJX wyraził zgodę i poprosił o współpracę w okresie przejściowym z kol. 
SP7RFE i SP7BCA, o porady i wyjaśnienia wątpliwości. Pytani zgodzili się udzielić pomocy. 
Podjęto uchwałę o powołaniu kol. SP7NJX na Contest Managara PK UKF. Za przyjęciem uchwały 
oddano 30 głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 2 (dwa). 
 

W dsykusji na sposobami rozliczania zawodów ukf zebrani byli zgodni, aby : 
– dążyć do ujednolicenia zasad kontroli logów w oparciu o zalecenia IARU 

– dążyć do uzyskania logów od managerów zagranicznych, szczególnie dotyczy to rrozlicznia 
prób subregionalnych,  

– nie publikować pełnej treści dzienników przed upływem terminu ich nadsyłania, aby 
uniemożliwić nieuczciwym kolegom ewentualne poprawianie zapisów, a jedynie publikować 
znak stacji i deklarowaną liczbę punktów, 

 

SP7TEE postawił wniosek o podjęcie uchwały aby przy rozliczaniu zawodów przez krajowego 
Contest Managera łączności były rozliczane metodą krzyżową dla wszystkich łączności pomiędzy 
stacjami polskimi (SP-SP), oraz gdy dostępne będą dzienniki stacji zagranicznych dla łączności 
zagranicznych, jeśli dzienników nie można otrzymać wówczas zaliczać się wszystkie deklarowane 
łączności. 
Za podjęciem uchwały oddano 25 głosów za, głosów przeciwnych 0 (zero), głosów 
wstrzymujących się 4 (cztery), 
 

W wyniku dyskusji sformułowano wniosek o podjęcie uchwały:  w terminie, w którym należy 
wysłać dziennik zawodów (zwykle 14 dni) wysłać można tylko 1 raz dziennik, tzn. nie wolno 
dosyłać kolejnej wersji dziennika zawodów. 
Za przyjęciem uchwały oddano 14 głosów, głosów przeciwnych 8, wstrzymało się od głosu 5(pięć). 
 

SP7RFE podziękowała za 15-letnią współpracę, za życzenia i pozdrowienia. 
 

SP5CCC postawił wniosek o ustanowienie pamiątkowej plakietki Polskiego Klubu UKF dla osób 
szczególnie zasłużonych dla rozwoju UKF w Polsce, a dla PK UKF w szczególności. 
Uchwałę podjęto większością głosów, bez głosów przeciwnych, wstrzymujących się 2 (dwa). 
 

SP5CCC postawił wniosek o uhonorowanie kol. Elżbiety SP7RFE pamiątkową plakietką PK UKF. 
Uchwałe podjęto jednomyślnie, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. 



 

SP7BCA postawił wniosek o opracowanie kryterium nagradzania dyplomami kolegów pracujących 
w technice EME. Zobowiązał się poprowadzić temat i kierować klasyfikacją. 
 

SP7DCS zobowiązał się wspomagać działania klasyfikacji stacji EME, również w celu ich 
publikacji na witrynie internetowej PK UKF. 

 

SP6LB zapytał czy i kto może podjąć się rozliczenia zawodów, których formalnym organizatorem 
jest PZK, chodzi o Letnie Zawody UKF 2006, oraz Próby I Regionu IARU 50MHz w czerwcu 
2007 roku. 

 

Kol. Jerzy SP1I w imieniu Zarządu PK UKF złożył następujące oświadczenie: organizatorem w/w 
zawodów jest PZK nie PK UKF i jeżeli organizator zwróci się oficjalnie do PK UKF z wnioskiem 

o rozliczenie tych zawodów to Zarząd PK UKF wniosek rozpatrzy i rozliczy zawody. 
 

Wobec wyczerpania programu obrad i braku innych wniosków prowadzący obrady kol. SP1O 
ogłosił zakończenie obrad 45 Zjazdu Stowarzyszenia Polski Klub UKF. 

 

Na tym protokół zakończono. 
 

Jachimów-Mogiły 10 czerwca 2006 r 
 

Mirka Salwa SP5NHF 

Jacek Polański SP1CNV 


