
Protokół 
z obrad 46 Zjazdu Stowarzyszenia Miłośników Radiowych Łączności na Falach Ultrakrótkich 

Polskiego Klubu UKF w dniu 8 września 2007 r. w m. Gołuchów k/Kalisza 
 

 

Zjazd rozpoczął obrady o godz. 9:30. Obrady otworzył prezes kol. Jerzy Łukasz SP1I, powitał 
zebranych, w szczególności prezesa PZK kol. Piotra Skrzypczaka SP2JMR, poinformował, że 
Zjazd jest zjazdem sprawozdawo-wyborczym, złożył szczególne podziękowania ogranizatorom 
Zjazdu kol. Zenkowi Musielakowi SP3JBI. 

 

Na przewodniczącego Zjazdu powołano jednomyślnie kol. Radosława Soroko SP1O – sekretarza 

Stowarzyszenia PK UKF. 

 

Przyjęto przez aklamację zaproponowany wcześniej, w materiałach Zjazdu porządek obrad. 
 

Prowadzący Zjazd kol. Radek SP1O poprosił prezesa PZK kol. Piotra SP2JMR o przedstawienie 

informacji o działalności Polskiego Związku Krótkofalowców. 
 

SP2JMR omówił działania Polskiego Związku Krótkofalowców w związku z przygotowaniami do 
zjazdu krajowego, stan współpracy PZK z organami administracji państwowej, w szczególności 
z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, aktualną sytuacją przydziału nowych pasm dla działalności 
krótkofalarskiej, przedstawił zakres działań związany ze szkoleniami młodzieży zainteresowanej 
krótkofalarstwem. 
 

Na protkolantów i Komisję Uchwał i Wniosków powołano jednomyślnie kol. kol. Jacka 

Polańskiego SP1CNV i Stanisława Leszczynę SQ2EEQ 

Do Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej kol. kol. Tomka Ciepielowskiego SP5CCC i Macieja 

Karpińskiego SP7TEE i Michała Łaszczyńskiego SP2IQW. 
Komisja mandatowa po sprawdzeniu listy obecności oraz statusu członka Stowarzyszenia 
stwierdziła, że Stowarzyszenie posiada 41 członków spełniających warunki członkostwa, 
w Zjeździe bierze udział 36 członków uprawnionych do głosowania. Zatem Zjazd jest władny do 
podejmowania prawomocnych uchwał. 
 

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

Prezes kol. Jerzy SP1I wręczył koleżance Elżbiecie Wiza SP7RFE pamiątkową plakietkę w uznaniu 
zasług i szczególnego wkładu w rozwój PK UKF. Była to realizacja uchwały 45 Zjazdu klubu. 
 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał kol. Janusz Polański SP2CNW. W podsumowaniu 
złożył wniosek o przyjęcie uchwały o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 
 

Sprawozdania na piśmie złożono do dokumentacji Stowarzyszenia. 
 

 

W dyskusji nad sprawozdaniami podniesiono następujące tematy. 
 

SP5CCC kol. Tomasz stwierdził, że ciągle krótkofalowcy mają problemy z rozumieniem, kto jest 
członkiem PK UKF. Pokutuje przekonanie, że członek byłego PK UKF jako klubu PZK pozostaje 
nadal członkiem Stowarzyszenia PK UKF, a przecież tak nie jest i to ze względów prawnych. 
Postulował, aby nowy Zarząd przygotował odpowiedni dokument/informację wyjaśniający aktualny 

stan prawny. Stowarzyszenie PK UKF jest osobnym podmiotem prawnym i każdy, kto chce należeć 
do PK UKF musi złożyć stosowne oświadczenie woli zgodne w wymaganiami prawa. 



 

SP2JMR powiedział, że taka sytuacja jest echem Zjazdu PZK w Kołobrzegu, gdzie postulowano, 

aby PZK było organizacją stowarzyszeń, nie osób fizycznych. Dlatego też PK UKF, jak i SPDXC 
zmieniły swój status i dziłają jako odrębnie zarejestrowane stowarzyszenia. 
 

SP1O oświadczył, do dnia Zjazdu deklarację wstąpienia do PK UKF złożyły w sumie 83 osoby, 

Jednak nie wszystkie na dzień Zjazdu spełniają wymogi członkostwa na podstawie statutu, w tym 
opłacenie składki członkowskiej, co potwierdza infromacja Komisji Mandatowej Zjazdu. 
 

SP5CCC powiedział, że fakt niezrozumienia wymogów członkowskich wynika z konkretnej 

rozmowy, jakiej był świadkiem. Są jednak osoby, które nie do końca chcą wiedzieć jaki jest stan 
prawny, różnie interpretując sytuację prawną członkostwa. 
 

SP2CNW zaproponował, aby Zarząd podjął akcję informacyjną, np. umieścił na stronie 

internetowej PK UKF stosowne informacje, jednak bez obciążania budżetu klubu 

 

Nie wniesiono uwag do treści przedstwionych sprawozdań. 
 

Zjazd odrębnie głosował na poszczególnymi sprawozdaniami. Głosowali w sposób jawny tylko 
członkowie posiadający mandaty wyborcze obecni na sali. I tak: 

 

Zjazd podjął uchwałę o przyjęciu sprawozdania Zarządu. Oddano 25 głosów, za przyjęciem 
uchwały głosowało 24 członków, głosów przeciwnych 1 (jeden), głosów wstrzymujących się  
0 (zero). 

 

Zjazd podjął uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego. Oddano 25 głosów, za przyjęciem 
uchwały głosowało 25 członków, głosów przeciwnych 0 (zero), głosów wstrzymujących się 
0 (zero). 

 

Zjazd podjął uchwałę o przyjęciu sprawozdania Komisju Rewizyjnej. Oddano 25 głosów, za 
przyjęciem uchwały głosowało 22 członków, głosów przeciwnych 0 (zero), głosów 
wstrzymujących się 3 (trzy). 
 

Zjazd podjął uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi. Oddano 25 głosów, za 
przyjęciem uchwały głosowało 21 członków, głosów przeciwnych 1 (jeden), głosów 
wstrzymujących się 3 (trzy). 
 

 

Prowadzący zebranie kol. Radek SP1O zaprosił zebranych do zgłaszania kandydatur do nowych 
władz Stowarzyszenia. 
W wyniku dyskusji ustalona została następująca lista kandydatów do nowego Zarządu klubu: 
SQ2EEQ, SP2MKO, SP7FDV, SP7TEE, SP7NJX, SP5QWB, SP5XMU. 

Wszyscy kandydaci osobiście złożyli oświadczenie, że wyrażają zgodę na kandydowanie. 
W związku z kandydowaniem w wyborach kol. SP7TEE wycofał się z pracy w Komisji 
Skrutacyjnej. 

 

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przygotowała kartki wyborcze z wpisanymi znakami 
wywoławczymi osób kandydujących w wyborach. Kartki rozdano członkom posiadającym mandaty 
wyborcze i wg listy obecności. Poinformowano głosujących, że wybierany jest Zarząd 5 osobowy 
i aby głos był ważny należy skreślić minimum 2 osoby, pozostawiając nieskreślone maksymalnie 
nie więcej niż 5 osób. 
 



Po zebraniu kartek wyborczych i podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki 
wyborów. I tak: oddano 30 głosów, głosów ważnych 29, 1 głos nieważny, przy czym otrzymali 

głosów: 
 SQ2EEQ 12 

 SP2MKO 14 

 SP7FDV 26 

 SP7TEE 26 

 SP7NJX 21 

 SP5QWB 22 

 SP5XMU 22 

W wyniku wyborów do Zarządu weszli kol. Kol. SP7FDV, SP7TEE, SP7NJX, SP5QWB, 
SP5XMU.  

 

Nowo wybrany Zarząd udał się na zebranie, na którym podjął decyzje o ukonstytuowaniu się.  
Podział funkcji przedstawia się następująco: 
 Tomasz Baranowski SP7FDV - prezes 

 Bartłomiej Wiącek SP5QWB  - skarbnik 

 Tomasz Babut SP5XMU   - sekretarz 

 Maciej Karpiński SP7TEE   - członek 

 Andrzej Pająk SP7NJX   - członek 

 

Przewodniczący Zjazdu poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej. 
Po dyskusji kandydatami zostali: SP6FIG, SQ2EEQ, SP2CNW, SP1CNV. Kandydaci osobiście 
wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Komisja Skrutacyjna przygotowała kartki do głosowania. Poinformowała zebranych, że wybierana 
jest 3-osobowa Komisja Rewizyjna, zatem należy skreślić conajmniej 1 osobę, pozostawiając nie 
więcej jak 3 osoby nieskreślone. 
W wyborach oddano 30 głosów, z czego 26 głosów ważnych. Otrzymali głosów: 
 SP6FIG 21 

 SQ2EEQ 18 

 SP2CNW 26 

 SP1CNV 12 

Do Komisji Rewizyjnej weszli: 

 Janusz Polański SP2CNW - przewodniczący 

 Stanisław Leszczyna SQ2EEQ 

 Marian Soter SP6FIG 

 

W dalszej dyskusji podjęto tematy związane z regulaminami współzawodnictwa sportowego, oraz 
regulaminami zawodów. 
 

SP6LB kol. Zdzisław stwierdził, że regulaminy istnieją na piśmie, jednak są one często niespójne i 
nie przystają do zmieniających się warunków. Proponował otwarcie dyskusji na szczeblu Zjazdu i 
aby Zarząd na tej podstawie opracował np. do końca roku 2007 i ogłosił na stronie internetowej 

uaktualnione wersje regulaminów. Należy również brać pod uwagę głosy w dyskusji w grupie 
internetowej klubu. 

 

SP9FG kol. Tadeusz uważa, że przedstawiony przez Krzysztofa SP1MVG w materiałach 
zjazdowych regulamin Intercontestu jest dobry i należy go przyjąć w tej wersji. 
 

SQ2EEQ zaproponował poprawkę do regulaminow zawodów, w myśl której w czasie zawodów 
startujący w kategorii Single Operator nie może pracować w tym samym czasie na więcej niż 
jednym nadajniku. 



 

SP7NJX preferuje, aby przy ocenie stacji w Interconteście brać pod uwagę również ilość zdobytych 
punktów, a nie tylko zajęte miejsce w klasyfikacji zawodów. 
 

SP6BTV kol. Stanisław stwierdził, że regulaminy muszą być proste, krótkie i aby nie ograniczały 
rozwoju nowych technik łączności. 
 

SP5CCC zaproponował podjęcie uchwały Zjazdu, w której wyrażone zostanie podziękowanie 
wszystkim, którzy wnieśli wkład w konstrukcję i instalację amatorskich radiolatarni. 
 

 

Komisja Uchwał przedstawiła pod głosowanie następujące uchwały: 
 

Zjazd zobowiązuje Zarząd do szerokiego poinformowania społeczności członków PK UKF, jak i 
byłych członków klubu o zasadach uzyskiwania i utrzymywania członkostwa w Stowarzyszeniu PK 
UKF z uwzględnieniem aktualnych wymogów prawnych i statutowych. Zjazd zaleca wybranie 

formy informowania nie obciążający budżetu PK UKF. 
W głosowaniu oddano 26 głosów, z czego za przyjęciem uchwały 25 głosów, głosów przeciwnych 
1 (jeden), wstrzymujących się 0 (zero). 
 

 

Zjazd Stowarzyszenia dziękuje członkom Stowarzyszenia oraz sympatykom naszego hobby, którzy 
wnieśli wkład w projektowanie konstrukcji i instalacji amatorskich radiolatarni uznając ich istotny 
wkład w rozwój amatorskiego ruchu ultrakrótkofalowego. 
W głosowaniu oddano 26 głosów, z czego za przyjęciem uchwały 25 głosów, głosów przeciwnych 

1 (jeden), wstrzymujących się 0 (zero). 
 

 

Zjazd zobowiązuje Zarząd PK UKF do przeprowadzenia dyskusji na temat regulaminów 
współzawodnictw i zawodów subregionalnych w oparciu o już nadesłane propozycje oraz do 
opracowania wersji ostatecznej tych regulaminów i opublikowania do końca 2007 roku. 
Regulaminy te powinny określać osoby prowadzące te współzawdonictwa. 
W głosowaniu oddano 26 głosów, z czego za przyjęciem uchwały 25 głosów, głosów przeciwnych  
0 (zero), wstrzymujących się 1 (jeden). 
 

 

Wobec wyczerpania programu obrad i braku innych wniosków prowadzący obrady kol. SP1O 
pogratulował nowo wybranym władzom i ogłosił zakończenie obrad 46 Zjazdu Stowarzyszenia 
Polski Klub UKF. 

 

Na tym protokół zakończono. 
 

Gołuchów, 8 września 2007 r 
 

 

Jacek Polański SP1CNV 

 

 

Stanisław Leszczyna SQ2EEQ 


