
 
 

 

Protokół 51  (14)  Zjazdu Stowarzyszenia PK-UKF 
odbytego w Jaworznie w dniu 26 maja 2012 roku. 

 

 Zjazd otworzył w drugim terminie o godz. 14-20 Prezes Stowarzyszenia PK-UKF 

Tadeusz Baranowski SP7FDV. 

Przywitał zebranych w tym Prezesa ZG PZK Piotra Skrzypczaka SP2JMR oraz przedstawił 
program zjazdu. 

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

Na protokolanta zebrania wybrano jednogłośnie Sławomira Bułajewskiego SP5QWJ.  

(14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących) 
Na przewodniczącego obrad wybrano jednogłośnie Tadeusza Baranowskiego SP7FDV.  

(14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących). 

Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w skład której weszli: Zbigniew Gniotek  SP7MTU 

oraz Wiesław Janicki  SP2FH (dawniej SP2NJI).               Wybór jednogłośny (14 głosów za). 
Stwierdzono ważność Zjazdu i podejmowanych na nim uchwał. 
Tadeusz Baranowski SP7FDV przedstawił sprawozdanie z prac zarządu za okres od 
ostatniego zjazdu. Poinformował o realizacji zapisów protokołu z poprzedniego Zjazdu. 

Omówił robocze spotkanie UKE - PZK, które odbyło się 9 grudnia we Wrocławiu w sprawie 
pozwoleń kat. V  (stacji bezobsługowych). W spotkaniu z UKE uczestniczyli: SP7FDV, 

SP6LB i SP5QAT.  Stowarzyszenie dofinansuje w wysokości 450 zł naprawę byłej 
radiolatarni  SRØCWK, ( zmiana znaku na zgodny z obecnymi ustaleniami ) 

Dzięki staraniom Piota-SP5QAT udało się doprowadzić do właściwego funkcjonowania 
program rozliczający zawody organizowane przez Stowarzyszenie.   
Andrzej Walczyk SP5BTN zgodnie z podjętym zobowiązaniem zamieścił na stronie 
Stowarzyszenia wiele "nowości technicznych". 
W okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana managera TOP EME. Zarząd na majowym 
posiedzeniu powołał Marka Krzemińskiego SP4MPB. 
 

Sprawozdanie finansowe przygotowane przez Bartłomieja Wiącka SP5QWB z powodu 

nieobecności skarbnika odczytał Tadeusz Baranowski SP7FDV. 

Stowarzyszenie na bieżąco reguluje zobowiązania i nie ma żadnych zaległości finansowych. 
 

W dyskusji głos zabrali: 
 

Stanisław SP6MLK zgłosił wniosek o stworzenie forum dyskusyjnego wyłącznie dla 
członków Stowarzyszenia PK-UKF, na którym możliwe byłoby wypracowanie wspólnego 
zdania w nurtujących nasze środowisko tematach. Na obecnym forum PK-UKF założonym na 
YAHOO GROUPS dochodzi do nieporozumień z osobami z poza Stowarzyszenia.   

 

Piotr SP5QAT stwierdził, że jest możliwe utworzenie forum w ramach naszej strony www, do 
którego logować się będą mieli prawo jedynie członkowie Stowarzyszenia. 
 



 
Przegłosowano wnioski odczytane przez członka Komisji Uchwał i Wniosków Zbigniewa 

Gniotka  SP7MTU:  

 

Wniosek o utrzymanie składki na rok 2013 składki wysokości z roku 2012.  

Wniosek przyjęto jednogłośnie. (14 głosów za) 
Wniosek o stworzenie forum dyskusyjnego dostępnego dla zalogowanych członków 
Stowarzyszenia PK-UKF.                                  Wniosek przyjęto jednogłośnie. (14 głosów za) 
 

Zjazd Stowarzyszenia PK-UKF zobowiązał zarząd do zmiany regulaminu rozliczania 
zawodów UKF w zakresie rezygnacji z rozliczania czasu łączności w celu dostosowania do 
regulaminów IARU. 
 

Obrady zakończono o godzinie 15:20. 

 

 

 

 

 

Protokołował: 
 

Sławomir Bułajewski-SP5QWJ 

 


