
 
 

 

Protokół 50  (13)  Zjazdu Stowarzyszenia PKUKF 
odbytego w Zieleńcu w dniu 20-21 sierpnia 2011 roku. 

 

Zjazd otworzył w drugim terminie Prezes Stowarzyszenia Tadeusz Baranowski SP7FDV. 
Przywitał zebranych w tym Prezesa ZG PZK Piotra Skrzypczaka SP2JMR oraz przedstawił 
program zjazdu. 

W głosowaniu jednogłośnie przyjęto program zjazdu.  
(17 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących) 

Na protokolanta zebrania wybrano jednogłośnie Tomasz Ciepielowskiego SP5CCC.  
(17 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących) 

Na przewodniczącego obrad wybrano  jednogłośnie Tadeusza Baranowskiego SP7FDV.  
(16 głosów za, 1 wstrzymujący). 

Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w skład której weszli: Jerzy Najda SP1JPQ oraz Artur 
Krawczyk SP1QY.                                                               Wybór jednogłośny (17 głosów za). 
 

Tadeusz Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac zarządu za okres od ostatniego zjazdu. 
Poinformował, że Andrzej Walczyk SP5BTN zobowiązał się wykonać do końca bieżącego 
roku dział techniczny na stronie Stowarzyszenia PKUKF. 
Zarząd Stowarzyszenia opracowuje sposoby celem zdobycia środków na nagrody za zawody 
UKF. Nagrody te mają zwiększyć ilość stacji uczestniczących w zawodach. 
Zarząd pod kierunkiem skarbnika zweryfikował składki członków Stowarzyszenia. Zgodnie 
ze Statutem zaktualizowano listę członkowską na stronie internetowej Stowarzyszenia. 

Prezes omówił też, w jaki sposób w okresie od ostatniego zjazdu realizowano program 
wspomagania rozwoju radiolatarni. Przedstawił komu i jakie środki przekazano. 
Prezes omówił jakie działania podejmował Zarząd Stowarzyszenia w sprawie przyznania 

pasm 3,4 GHz oraz 70 MHz. 

 

Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik  Bartłomiej Wiącek SP5QWB. 
Na zjeździe 49 w Warszawie stan konta wynosił 3843,14 złotych. 
Stowarzyszenie na bieżąco reguluje  zobowiązania i nie ma żadnych zaległości finansowych. 

W stosunku do ostatniego zjazdu stan konta Stowarzyszenia wzrósł i wynosi na dzień dniu 
10.08.2011 -  4611,20 złotych. 
 

Po sprawozdaniu skarbnika głos zabrał  Prezes ZG PZK - Piotr Skrzypczak SP2JMR. 

Podziękował członkom Stowarzyszenia  za współpracę z PZK. 
Szczególnie gorąco podziękował Tadeuszowi Baranowskiemu SP7FDV za kierowanie  
Stowarzyszeniem w trudnym dla krótkofalarstwa  polskiego okresie. Podziękował również 
Koledze  Tomaszu Babutowi SP5XMU za jego zaangażowanie w kontaktach z UKE. 
Kolega Piotr Skrzypczak poinformował o pracach, jakie prowadzi ZG PZK w tym o 

planowanym posiedzeniu ZG PZK w dniu 3.09.2011 roku i planowanym terminie zjazd 

nadzwyczajny PZK w dniu 4.10.2011. 

 

 



 
Minutą ciszy uczczono Koleżanki i Kolegów, którzy odeszli w okresie od poprzedniego 

zjazdu. 

Szczególnie wspomniano Henryka Pachę SP6ARR, który, mimo, że nie był członkiem PK-

UKF troszczył się o jego promocję. 
 

W dyskusji głos zabrali: 
Radosław Soroka SP1O zabrał głos w dyskusji na temat nagród za zwody proponując, aby 

Zarząd samodzielnie przyznawał nagrody dla uczestnika zawodów. 
Roman Futoma SP6GZZ poprosił o wyjaśnienie dotyczące wykluczenia go z ostatniej edycji 
zawodów letnich. 
Odpowiedział na to Piotr Szołkowski SP5QAT. Wyjaśnił, że opóźnienie w udzieleniu 
odpowiedzi w powyższej sprawie spowodowane było jego wyjazdem  na urlop. Odpowiedź 
nie zadowoliła Kolegi Romana Futomy. 
Tadeusz Baranowski SP7FDV zaproponował, aby kopie reklamacji związanych z logami za 
zawody kierować też do niego. Wtedy zainteresowani otrzymają odpowiedź od Tadeusza. 

Michał Łaszczyński SP2IQW poprosił o zrozumienie sytuacji Piotra SP5QAT, który włożył 
wiele pracy w stworzenie elektronicznego programu rozliczającego zawody. Wszyscy 
działamy społecznie i mamy też prawo do odpoczynku i urlopu.  
Radosław Soroka SP1O stwierdził, że odpowiedź w sprawie logów SP6GZZ można było 
przeczytać na stronie Stowarzyszenia, gdzie było zamieszczone wyjaśnienie Piotra 
Szołkowskiego SP5QAT. 
Tomasz Babut SP5XMU zaproponował, aby szczegółowo opisać sposób funkcjonowania 
robota rozliczającego zawody. Pozwoli to lepiej zrozumieć sytuacje podobne do tej, która 
spotkała Romana SP6GZZ. 
Tomasz Babut SP5XMU poinformował, że jest opracowywana  ( zaawansowanie w 80% ) 
podstrona na stronie Stowarzyszenia, gdzie będą przedstawiane odpowiedzi na najczęstsze 
pytania dotyczące rozliczania zawodów. 
Trwała dyskusja w sprawie liczenia punktów za zawody, w której uczestniczyli:  Andrzej 
Jarząbkowski SP8NR, Tomasz Babut SP5XMU, Piotr Szołkowski SP5QAT, Radosław 
Soroka SP1O, Roman Futoma SP6GZZ, Jerzy Najda SP1JPQ, Tomasz Ciepielowski 

SP5CCC. 

Piotr Szołkowski SP5QAT poprosił, aby składać na jego adres propozycje dodatków i zmian 
na stronie Stowarzyszenia. 

Roman Futoma SP6GZZ zaproponował opracowanie poradnika korzystania z ON4KST i 
opublikowanie go na stronie Stowarzyszenia. 

 

Przegłosowano wnioski odczytane przez członka Komisji Uchwał i Wniosków Jerzego Najda 
SP1JPQ. 

Wniosek o utrzymanie składki na rok 2012 składki wysokości z roku 2011. Wniosek przyjęto 
jednogłośnie.                                                                                                         (18 głosów za) 
Wniosek  o zatwierdzenie uchwały o programie wsparciu rozwoju radiolatarni w SP 

opracowane przez Zarząd Stowarzyszenia. 
Szczegółowy program w posiadaniu Zarządu PKUKF, odczytany został przez Jerzego Najdę 
SP1JPQ.  Program przyjęto jednogłośnie.                                                            (18 głosów za) 
Zjazd podjął uchwałę o nagradzaniu w zawodach dyplomami w postaci elektronicznej. 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.                                                                            (18 głosów za) 



 
Jerzy Najda odczytał wniosek o usuniecie ze Stowarzyszenia Kolegi Zdzisława Pachuty 
SP6HED za niesportowe i nieetyczne zachowania. 

W dyskusji w sprawie tego wniosku zabrał Radosław Soroka SP1O. Był przeciwny usunięciu 
z szeregów, bo każdy ma prawo do odmiennego głosu. 
Roman Futoma SP6GZZ jest za usunięciem ze Stowarzyszenia SP6HED bo jego postawa jest 

niezgodna z dobrymi obyczajami. Miedzy innymi nagminnie nadaje na częstotliwości 
wywoławczej 144.300 MHz. 
Tomasz Babut SP5XMU głosuje za  usunięciem. Kolega Zdzisław SP6HED mógł przyjechać 
na zjazd, ale mimo bliskiej odległości nie zjawił się.  
Podobnie za usunięciem opowiada się Michał Łaszczyński SP2IQW. 
Tomasz Ciepielowski SP5CCC stwierdził, że Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia PK UKF 
nie może usunąć członka Stowarzyszenia. Sprawa usunięcia leży w kompetencji Zarządu 
Stowarzyszenia. 

W konsekwencji powyższego wyjaśnienia wniosek dot. Kolego Zdzisława Pachuty SP6HED 
został  wycofany przez wnioskodawcę  Jerzego Najdę SP1JPQ i złożony do Zarządu 
Stowarzyszenia. 

Jacek Polański SP1CNV zaproponował wysłać  informacje o dyskusji jaka się toczyła w 
sprawie wniosku o usuniecie z szeregów Stowarzyszenia do zainteresowanego, tj. Kolegi 
Zdzisława Pachuty SP6HED. Decyzja w tej sprawie leży w gestii Zarządu Stowarzyszenia. 
 

Przedstawiono wniosek o wprowadzenie do regulaminu zawodów czerwcowych 
dodatkowego sformułowania w  „zawody MICROVAWE odbywają się od 23 cm wzwyż”. 
Celem tej zmiany jest precyzyjne określenie na jakich częstotliwościach odbywają się te 
zawody. 

Jerzy Mitkiewicz SP9FG zwrócił uwagę, że tydzień później mamy zawody w paśmie 6 m. 
Roman Futoma SP6GZZ proponuje zmianę  nazwy zawodów na „zawody UKF” 

Tadeusz Baranowski SP7FDV podsumował dyskusję stwierdzając, że mamy dwie propozycje 
w sprawie - zmiana nazwy zawodów lub bez zmiany nazwy,ale z doprecyzowanie pasm w 
regulaminie. 

Piotr Szolkowski SP5QAT - te zawody są już rozliczane w Interkontescie. Sprawa się 
komplikuje, bo zmienimy reguły rozliczeń w trakcie trwania rocznego okresu 
współzawodnictwa. Proponuje pozostawić regulamin niezmieniony, tak jak jest, ale z 
wyłączeniem wyników z pasma  70 cm z Interkontestu. 
Radosław Soroka SP1O optuje za  wnioskiem Romana FutomySP6GZZ. 
Jerzy Łukasz SP1I stwierdził - mikrofale kiedyś nie istniały ze względu na trudności 
techniczne. Dzisiaj na 6 m pracować może każdy. Nie zgadzam się na nazwę zawody  
Mikrofalowe bo nie są to już  zawody UKF. 
Tomasz Babut SP5XMU jest za zmianą nazwy zawodów na „Zawody UKF”. 
Po zakończeniu dyskusji poddano pod glosowanie 3 wnioski w sprawie nazwy zawodów: 
1. Wniosek Jerzego Najdy SP1JPQ (za wnioskiem 6 głosów, 11 przeciw, 1 wstrzymał się) 
2. Wniosek Romana Futomy SP6GZZ i Krzysztofa Włodarczyka SP9CP o zmianę nazwy na 

„Zawody Mikrofalowe i UKF”.                             (za wnioskiem 15 głosów, przeciw 3 głosy) 
Kolejny wniosek Jerzego Najdy SP1JPQ dotyczący pasywnego korzystania z dx clasterów 
oraz forum elektronicznego ON4KST i podobnych. Wniosek zabrania też tzw. „selfspotingu”. 
Radosław Soroka SP1O stwierdza, że na ON4KST każdy tam zalogowany ma automatycznie 
podany lokator. 



 
Jerzy Mitkiewicz SP9FG nasze uchwały mogą dotyczyć tylko członków PK UKF a inni 
uczestnicy zawodów nie musza się do nich stosować. 
Jacek Polański SP1CNV popiera wniosek Jerzego Najdy SP1JPQ. 

Tomasz Babut SP5XMU wniosek Jerzego Najdy SP1JPQ jest nieprecyzyjny i powinien być 
dopracowany. 

Piotr Szołkowski SP5QAT, jako uczestnik konferencji IARU stwierdził, że w czasie 
konferencji większość managerów z krajów członkowskich IARU była przeciwna zapisowi 
proponowanemu przez Jerzego Najdę SP1JPQ. 
W głosowaniu wniosku Jerzego Najdy odrzucono go większością głosów. (za wnioskiem 1 
głos, przeciw wnioskowi 14 głosów, 3 wstrzymały się) 
Wniosek Jerzego Najdy  SP1JPQ dotyczący zdefiniowania co oznacza kategoria „single 
operator”.  
Single operator oznacza wg wnioskodawcy, że wszystkie czynności od początku do końca 
zawodów wykonuje jedna i ta sama osoba. Po krótkiej dyskusji wnioskodawca wniosek 
wycofał. 
Kolejny wniosek Kolegi Jerzego Najdy SP1JPQ  dotyczy  zatwierdzenie regulaminu i 

wprowadzenie do kalendarza nowych zawodów - zawodów prowadzonych emisjami 
cyfrowymi.  

W wyniku głosowania wniosek przyjęto.  
                                                     (za wnioskiem 15 głosów, przeciw 1 głos, wstrzymało się 2) 
Kolega Jerzy Najda SP1JPQ podziękował Stanisławowi Ziemczonkowi SP6GWB za uwagi 
do regulaminu zawodów emisjami cyfrowymi. 
Wniosek Jerzego Najdy SP1JPQ zmianę definicji stałej lokalizacji na pracę w obrębie 90 km 
od miejsca zarejestrowania jak w zezwoleniu. 

Radosław Soroka SP1O - w listach osiągnięć popieram wniosek,  w zawodach nie popieram 
tego wniosku. 

Piotr Skrzypczak SP2JMR stwierdza, że wykładnie UKE nie mówią nic o potrzebie  mowy o 
łamania znaku przez numer okręgu.  
Piotr Szołkowski SP5QAT stwierdził, że w zawodach SPAC były przypadki błędów w 
punktacji  stacji pracującej z dwóch różnych lokatorów. 
W innych współzawodnictwach mamy w  większości kwalifikacje wyników końcowych 
prowadzone dla znaku stacji a nie dla lokatora. 

Top Lista dopuszcza wiele lokatorów dla jednego operatora. 

Wniosek nie został przyjęty.                (Przeciw 12 głosów, 2 wstrzymało się, 1 za wnioskiem) 
Radosław Soroka SP1O proponuje anulowanie uchwały o stałej lokalizacji  podjętej na 
zjeździe w Wadowicach. Po dyskusji wnioskodawca wycofał wniosek. 
Stanisław Kastelik SP6MLK proponuje utworzyć forum dyskusyjne dla członków PK-UKF. 

Tylko dla członków. 
Andrzej Filipski SP9XUD - można to zrobić na naszym forum Stowarzyszenia wprowadzając 
filtry dopuszczające tylko członków Stowarzyszenia. 
Zakończono obrady o godzinie 18:20. 
 

Protokołował 
Tomasz Ciepielowski 

 

 


