
 

 

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA PK-UKF 
z dnia 15 sierpnia 2009 roku  

 

 

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 22 członków rzeczywistych Stowarzyszenia, 
którzy złożyli swoje podpisy na liście obecności. 
 

Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes Stowarzyszenia Tadeusz Baranowski SP7FDV. 

 

Na przewodniczącego i prowadzącego obrady Zgromadzenie wybrało:  
Tadeusza Baranowskiego SP7FDV. 

 

Na protokolanta Zgromadzenia wybrano: Sławomira Bułajewskiego SP5QWJ 
 

Do komisji skrutacyjnej i uchwał wybrano: 
- Mariana Sotera SP6FIG 

- Janusza Polaoskiego SP2CNW 

- Romę Sawicką SP6RYL 

 

Tadeusz SP7FDV przedstawił informację z pracy Stowarzyszenia za okres między 
zjazdami. 

W minionym okresie Zarząd Stowarzyszenia odbył trzy spotkania. Z każdego spotkania 
został spisany protokół, który został umieszczony na stronie internetowej. W czasie 
spotkao omawiane były sprawy bieżące i sposoby realizacji omawianych tematów. 

Zarząd zrealizował następujące uchwały, które zostały podjęte na poprzednim 

zjeździe oraz zaległe ze zjazdu w Gołuchowie.  

Poinformowano pisemnie członków PK-UKF Klubu Specjalistycznego PZK o 

zmianie zasad przynależności do Stowarzyszenia Miłośników Łączności na Falach 

Ultrakrótkich. Wynikiem przesłanego „apelu” było zgłoszenie przynależności do 
Stowarzyszenia Kolegów:  Piotra-SP9TMN, Leszka-SP1UJU, Jurka-SP3FFN, 

Marka-SP5HEJ,  Jurka-SP6BAA, Zbyszka-SP9LDB, Piotra-SP9BLX,  Andrzeja-



SP5BTN, Wojtka-SP9PT,  Antoniego-SP3JMZ, Wiesława-SP2DX,  Zygmunta-

SP5ELA;   

Opracowano i ogłoszono regulamin Prób MGM. 
Regulamin wymaga zmian, które należy wprowadzid przed kolejną turą prób.  
 

Zarząd dofinansował ze środków Stowarzyszenia naprawę radiolatarni 
(beaconu) w Śnieżnych Kotłach (SR6LHZ i SR6XHZ). Rachunek w wysokości 400 zł 
został uregulowany z Kol. Rafałem SQ4AVS.  

Bezpośrednim wykonawcą naprawy był SQ4AVS.  
 

Dokonano zmian we wpisie do KRS oraz REGON. 

Założono korzystnie nowe konto bankowe. 

 

Podjęto próbę pozyskania środków z Unii Europejskiej w celu uaktywnienie 
członków Stowarzyszenia na nowych pasmach amatorskich. W bieżącym roku 

nie było jednak to możliwe z uwagi na brak odpowiedniego ogólnopolskiego 
programu. 

Zarząd pozyskał 18 radiolinii na 23GHz.  
Zakupiony sprzęt zostanie rozprowadzony zainteresowanym członkom 
Stowarzyszenia a pozyskane środki zasilą konto Stowarzyszenia PK-UKF. 

 

Informację o finansach Stowarzyszenia przedstawił Bartek SP5QWB. 
 

Contest Menager Piotr SP5QAT przedstawił szczegóły działania nowej strony 
internetowej Stowarzyszenia PK-UKF. 

 

Informację o Konkursie na logo Międzynarodowej Ekspedycji Radiowej Howerla-

2010 przedstawił Sławek SP5QWJ: 
Na ogłoszony w grudniu 2009 roku konkurs na logo Międzynarodowej 
Ekspedycji HOWERLA-2010 zgłoszono dziewięd prac. 
Dwie prace wpłynęły z Ukrainy od kolegów UR4WG i UR5WAC. 
Sześd prac wpłynęło z Polski od kolegów SP5QWB, SP2IPK, SQ3FYK, 

SP3TLJ, SP5XSL i SP1K prowadzącego studio poligraficzne. 
Jedna praca wpłynęła ze studia poligraficznego drukującego karty QSL dla 
krótkofalowców, niezatrudniająca wśród swoich pracowników 
krótkofalowców. 
Wszystkie prace zostały wyeksponowane podczas Zjazdu w Zieleocu. 

  

Dyskusja nad projektem regulaminu nadania członkostwa honorowego. 
 Do regulaminu, na wniosek Zbigniewa SP6LB, wprowadzono poprawkę: 



w §-4 zmieniono słowo krótkofalarską na ultrakrótkofalową. 
 

Podjęcie uchwały Zgromadzenia w sprawie regulaminu: 
Za głosowało – 20 

Przeciw głosowało – 0 

Od głosu wstrzymało się – 2 

 

Tadeusz SP7FDV po zatwierdzeniu regulaminu nadania członkostwa honorowego, w 
imieniu Zarządu Stowarzyszenia PK-UKF, zgłosił do uhonorowania następujące osoby: 

Zbigniewa Bieokowskiego SP6LB 

Jerzego Mitkiewicza SP9FG 

Stanisława Sawickiego SP6BTV (pośmiertnie) 
Za głosowało – 22 

Przeciw głosowało – 0 

Od głosu wstrzymało się – 0 

 

Jacek SP1CNV zgłosił wniosek o zachowanie w roku 2009/2010 składki członkowskiej 
na poziomie niezmienionym, tj. w wysokości 30 zł.  

Za głosowało – 21 

Przeciw głosowało – 0 

Od głosu wstrzymało się – 1 

 

Piotr SP5QAT zgłosił wniosek o zaliczenie łączności przeprowadzonych podczas 
trwania zawodów, które zostały sprawdzone (cross-check) i zaliczone, jako 

spełniających kryterium uzyskania członkostwa Stowarzyszenia PK-UKF bez 

oczekiwania na karty QSL. 

Za głosowało – 20 

Przeciw głosowało – 0 

Od głosu wstrzymało się – 2 

 

Jerzy SP9FG zgłosił wniosek o zniesienie obowiązku podawania lokatora w 

zgłoszeniach do listy FIRST-SP. 

Za głosowało – 16 

Przeciw głosowało – 5 

Od głosu wstrzymało się – 1 

 

 

Piotr SP5QAT przebudował stronę internetową Stowarzyszenia PK-UKF oraz opracował 
system rozliczania logów za zawody. Uczestnicy Zgromadzenia poprosili Piotra SP5QAT 

aby opracowany system przekazał na własnośd Stowarzyszenia. Piotr SQ5QAT 

oficjalnie, podczas Zjazdu, przekazał prawa autorskie na rzecz Stowarzyszenia PK-UKF.  



Poddano głosowaniu wniosek o to, aby Stowarzyszenie PK-UKF prowadziło i 
pokrywało koszty utrzymania systemu do rozliczania logów za zawody dla wszystkich 
uczestników biorących udział w zawodach: 
 Za głosowało – 22 

Przeciw głosowało – 0 

Od głosu wstrzymało się – 0 

 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 
 

Michał SP2IQW rozliczający TOP-LIST'ę zachęcał do realnego uczestnictwa w dniach 

aktywności. Michał wyraził dezaprobatę w związku z „podwójną” pracy w zawodach 
tego samego operatora, raz jako operatora stacji klubowej oraz indywidualnej. 

Tomek SP5CCC stanął w obronie „podwójnej” pracy w zawodach uznając, że dzięki 
takim działaniom dochodzi do konkurencji między klubami a co za tym idzie do 
zwiększenia aktywności na falach ultrakrótkofalowych. Operator pracujący w 

zawodach pod dwoma znakami, nie odbiera nikomu szansy na wygraną, natomiast 

pomniejsza zdecydowanie swoje szanse.  

 

Piotr SP7OGP poddał pod dyskusję czy w regulaminie zawodów wprowadzid możemy 
dwie kategorie mocy LOW i HI. W wyniku dyskusji nie podjęto decyzji o zgłoszeniu 
propozycji Piotra SP7OGP jako formalnego wniosku. 

 

Następnie rozgorzała dyskusja w związku z informacjami, że podejmowane są próby 
organizacji rocznicowej wyprawy na Howerlę w roku 2010.  

Zarząd PK-UKF zdecydowanie potwierdził udział Stowarzyszenia w tym 
przedsięwzięciu i w porozumieniu z Zarządem Głównym PZK zaakceptował skład grupy 

reprezentującej krótkofalowców Polskich w Międzynarodowej Ekspedycji HOWERLA-

2010. 

 

Sławek SP5QWJ 
 

Zieleniec, 15 sierpnia 2009 roku 


