
	  
	  
	  

PROTOKÓŁ	  Z	  WALNEGO	  WYBORCZEGO	  ZGROMADZENIA	  CZŁONKÓW	  STOWARZYSZENIA	  PK-‐UKF	  
odbytego	  w	  dniu	  17	  sierpnia	  2013	  roku	  w	  Zieleńcu	  

	  
	  
W	  Walnym	  Zgromadzeniu	  uczestniczyło	  13	  członków	  rzeczywistych	  Stowarzyszenia,	  którzy	  złożyli	  swoje	  
podpisy	  na	  liście	  obecności.	  
	  
Otwarcie	  Walnego	  Zgromadzenia	  Stowarzyszenia	  PK	  UKF	  
Otwarcia	  52	  Walnego	  Zgromadzenia	  Stowarzyszenia	  PK	  UKF,	  w	  drugim	  terminie	  o	  godzinie	  10:30,	  dokonał	  
Prezes	  Stowarzyszenia	  Maciej	  Karpiński	  SP7TEE.	  
	  
Minutą	  ciszy	  uczczono	  śmierć	  prezesa	  Stowarzyszenia	  Tadeusza	  Baranowskiego	  SP7FDV.	  
	  
Wybór	  Przewodniczącego	  
Na	  przewodniczącego	  i	  prowadzącego	  obrady	  Zgromadzenia	  wybrało	  Macieja	  Karpińskiego	  SP7TEE.	  
Kandydatura	  została	  przyjęta	  jednogłośnie.	  
	  
Wybór	  protokolanta	  
Na	  protokolanta	  52	  Zgromadzenia	  wybrano	  Sławomira	  Bułajewskiego	  SP5QWJ.	  
Kandydatura	  została	  wybrana	  jednogłośnie.	  
	  
Wybór	  Komisji	  Uchwał	  i	  Wniosków	  
Do	  komisji	  Uchwał	  i	  Wniosków	  wybrano:	  
Michała	  Łaszczyńskiego	  SP2IQW	  
Tomasza	  Babuta	  SP5XMU	  
Za	  głosowało	  –	  12	  
Przeciw	  głosowało	  –	  0	  
Od	  głosu	  wstrzymało	  się	  –	  1	  
	  
Wybór	  Komisji	  Mandatowo-‐Skrutacyjnej	  
Do	  Komisji	  Mandatowo	  wybrano:	  
Jerzego	  Nowaka	  SP3TL	  
Mariana	  Sotera	  SP6FIG	  
Za	  głosowało	  –	  12	  
Przeciw	  głosowało	  –	  0	  
Od	  głosu	  wstrzymało	  się	  –	  1	  
	  
Podjęcie	  uchwały	  o	  ważności	  Walnego	  Zgromadzenia	  
Obrady	  Walnego	  Zgromadzenia	  odbywają	  się	  w	  drugim	  terminie.	  
Opłacone	  składki	  ma	  38	  członków	  Stowarzyszenia	  PK-‐UKF.	  
W	  obradach	  bierze	  udział	  13	  członków,	  co	  stanowi	  34,2%	  
Obrady	  Walnego	  Zgromadzenia	  są	  prawomocne	  w	  drugim	  terminie.	  
	  
	  
	  



Sprawozdanie	  Zarządu	  
Maciej	  Karpiński	  SP7TEE	  przedstawił	  informację	  z	  pracy	  Stowarzyszenia	  za	  okres	  między	  Walnymi	  
Zgromadzeniami.	  
W	  minionym	  okresie	  Zarząd	  Stowarzyszenia	  z	  uwagi	  na	  chorobę	  Prezesa	  Tadeusza	  Baranowskiego	  SP7FDV	  
pracował	  w	  ograniczonym	  zakresie,	  zajmując	  się	  jedynie	  sprawami	  bieżącymi.	  Wszelkie	  uzgodnienia	  w	  
sprawach	  Stowarzyszenia	  prowadzone	  były	  z	  wykorzystaniem	  korespondencji	  e-‐mail.	  Ponadto	  posiedzenia	  
zarządu	  odbywały	  się	  wirtualnie	  z	  wykorzystaniem	  programu	  Skype.	  	  
Po	  śmierci	  Prezesa	  Stowarzyszenia	  Tadeusza	  Baranowskiego	  SP7FDV,	  Zarząd	  złożył	  wniosek	  do	  Sądu	  
Rejestrowego	  w	  Łodzi,	  o	  zmianę	  składu	  we	  władzach	  Stowarzyszenia.	  
Zarząd	  Stowarzyszenia	  złożył	  wniosek	  do	  Urzędu	  Komunikacji	  Elektronicznej	  o	  wydanie	  pozwolenia	  
radiokomunikacyjnego	  w	  służbie	  amatorskiej	  na	  pracę	  stacji	  SP0UKF.	  Wniosek	  z	  UKE	  w	  Łodzi	  został	  
przesłany	  do	  UKE	  w	  Warszawie,	  gdzie	  został	  odrzucony.	  
Sprawozdanie	  zostało	  przyjęte	  
Za	  głosowało	  –	  13	  
Przeciw	  głosowało	  –	  0	  
Od	  głosu	  wstrzymało	  się	  –	  0	  
	  
Sprawozdanie	  finansowe	  
Informację	  o	  finansach	  Stowarzyszenia	  przedstawił	  skarbnik	  Bartłomiej	  Wiącek	  SP5QWB.	  
Stowarzyszenie	  nie	  ma	  żadnych	  zaległych	  płatności	  ani	  zobowiązań	  finansowych.	  
Wszystkie	  płatności	  realizowane	  były	  na	  bieżąco.	  
Sprawozdanie	  zostało	  przyjęte	  jednogłośnie.	  
Za	  głosowało	  –	  13	  
Przeciw	  głosowało	  –	  0	  
Od	  głosu	  wstrzymało	  się	  –	  0	  
	  
Sprawozdanie	  Komisji	  Rewizyjnej	  
Sprawozdanie	  przedstawił	  przewodniczący	  Komisji	  Tomasz	  Babut	  SP5XMU.	  
W	  okresie	  sprawozdawczym	  do	  Komisji	  Rewizyjnej	  nie	  wpłynął	  żaden	  wniosek.	  
Komisja	  nie	  wniosła	  zastrzeżeń	  do	  pracy	  Zarządu	  Stowarzyszenia	  i	  zarekomendowała	  udzielenie	  
absolutorium	  ustępującym	  władzom.	  
Sprawozdanie	  Komisji	  Rewizyjnej	  zostało	  przyjęte	  jednogłośnie.	  
Za	  głosowało	  –	  13	  
Przeciw	  głosowało	  –	  0	  
Od	  głosu	  wstrzymało	  się	  –	  0	  
Odbyła	  się	  krótka	  dyskusja	  nad	  sprawozdaniami.	  
	  
Głosowanie	  nad	  absolutorium	  dla	  ustępującego	  Zarządu	  
Walne	  Zgromadzenie	  jednogłośnie	  udzieliło	  absolutorium	  ustępującemu	  Zarządowi.	  
	  
Za	  głosowało	  –	  13	  
Przeciw	  głosowało	  –	  0	  
Od	  głosu	  wstrzymało	  się	  –	  0	  
	  
WYBORY:	  
Zgłaszanie	  kandydatur	  do	  władz	  Stowarzyszenia.	  	  
Przewodniczący	  Walnego	  Zgromadzenia	  zaprosił	  do	  zgłaszania	  kandydatur	  do	  Zarządu	  Stowarzyszenia.	  
Z	  sali	  zgłoszono	  następujące	  kandydatury	  do	  nowych	  władz:	  
Maciej	  Karpiński	  SP7TEE	  -‐	  zgłosił	  kandydaturę	  Krzysztofa	  Włodarczyka	  SP9CP	  
Krzysztof	  Włodarczyk	  SP9CP	  -‐	  zgłosił	  kandydaturę	  Tomasza	  Ciepielowskiego	  SP5CCC	  
Michał	  Łaszczyński	  SP2IQW	  -‐	  zgłosił	  kandydaturę	  Bartłomieja	  Wiącka	  SP5QWB	  
Marian	  Soter	  SP6FIG	  -‐	  zgłosił	  kandydaturę	  Macieja	  Karpińskiego	  SP7TEE	  
Tomasz	  Ciepielowski	  SP5CCC	  zgłosił	  kandydaturę	  Stanisława	  Ziemczonka	  SP6GWB,	  który	  nie	  wyraził	  zgody	  
na	  kandydowanie	  



Tomasz	  Ciepielowski	  SP5CCC	  zgłosił	  kandydaturę	  Andrzeja	  Niczyporuka	  SP8XXN	  
Tomasz	  Babut	  SP5XMU	  zgłosił	  kandydaturę	  Michała	  Łaszczyńskiego	  SP2IQW	  
Wszyscy	  kandydaci	  z	  wyjątkiem	  Stanisława	  Ziemczonka	  wyrazili	  zgodę	  na	  kandydowanie	  do	  władz	  
Stowarzyszenia.	  
Wobec	  braku	  nowych	  kandydatur	  Przewodniczący	  Walnego	  Zgromadzenia	  ogłosił	  zamknięcie	  listy	  
kandydatur	  do	  Zarządu	  Stowarzyszenia.	  
Przewodniczący	  Walnego	  Zgromadzenia	  zaprosił	  do	  zgłaszania	  kandydatur	  do	  Komisji	  Rewizyjnej	  
Stowarzyszenia.	  
Z	  sali	  zgłoszono	  następujące	  kandydatury:	  
Sławomir	  Bułajewski	  SP5QWJ	  
Tomasz	  Babut	  SP5XMU	  
Andrzej	  Matuszny	  SP6JLW	  
Stanisław	  Ziemczonek	  SP6GWB	  
	  
Głosowanie	  
Przegłosowano,	  że	  wybór	  władz	  i	  Komisji	  Rewizyjnej	  Stowarzyszenia	  odbędą	  się	  w	  formie	  tajnej.	  
	  
Ogłoszenie	  wyników	  
Przewodniczący	  Komisji	  Mandatowo	  Skrutacyjnej	  Marian	  Soter	  SP6FIG	  odczytał	  wyniki	  wyborów	  do	  władz	  
Stowarzyszenia.	  Do	  Zarządu	  Stowarzyszenia	  weszli:	  
Krzysztof	  Włodarczyk	  SP9CP	  
Maciej	  Karpiński	  SP7TEE	  
Tomasz	  Ciepielowski	  SP5CCC	  
Andrzej	  Niczyporuk	  SP8XXN	  
Bartłomiej	  Wiącek	  SP5QWB	  
	  
Do	  Komisji	  Rewizyjnej	  weszli:	  
Sławomir	  Bułajewski	  SP5QWJ	  
Tomasz	  Babut	  SP5XMU	  
Andrzej	  Matuszny	  SP6JLW	  
	  
Przewodniczący	  ogłosił	  15	  minutową	  przerwę	  na	  ukonstytuowanie	  się	  nowych	  władz.	  Ogłoszono	  wyniki	  
ukonstytuowania	  się	  nowego	  Zarządu	  Stowarzyszenia:	  
Prezes	  	  	  	  	  -‐	  	  Krzysztof	  Włodarczyk	  SP9CP	  
Sekretarz	  -‐	  	  Tomasz	  Ciepielowski	  SP5CCC	  
Skarbnik	  	  -‐	  	  Bartłomiej	  Wiącek	  SP5QWB	  
Członek	  	  	  	  -‐	  	  Maciej	  Karpiński	  SP7TEE	  
Członek	  	  	  	  -‐	  	  Andrzej	  Niczyporuk	  SP8XXN	  
	  
Przewodniczącym	  Komisji	  Rewizyjnej	  ukonstytuowała	  się	  w	  składzie:	  
Przewodniczący	  -‐	  	  Tomasz	  Babut	  SP5XMU	  
Członek	  –	  Andrzej	  Matuszny	  SP6JLW	  
Członek	  –	  Sławomir	  Bułajewski	  SP5QWJ	  
	  
Uchwały,	  wnioski	  
Sławomir	  Bułajewski	  SP5QWJ	  zgłosił	  wniosek	  o	  zachowanie	  w	  roku	  2014	  składki	  członkowskiej	  na	  poziomie	  
niezmienionym	  w	  stosunku	  do	  lat	  2009/2013	  tj.	  w	  wysokości	  30	  zł.	  
Uchwałę	  przyjęto	  jednogłośnie.	  
Za	  głosowało	  –	  12	  
Przeciw	  głosowało	  –	  0	  
Od	  głosu	  wstrzymało	  się	  –	  0	  
	  
Andrzej	  Matuszny	  SP6JLW	  wraz	  z	  Tomaszem	  Babutem	  SP5XMU	  zgłosili	  wniosek	  o	  dodanie	  do	  Regulaminu	  
Członkowskiego	  Stowarzyszenia	  nowego	  sposobu	  przyjmowania	  członków	  do	  Stowarzyszenia	  poprzez	  



dodanie	  możliwości	  nabywania	  członkostwa	  rzeczywistego	  Stowarzyszenia	  przez	  uzyskanie	  rekomendacji	  
dwóch	  członków	  rzeczywistych	  Stowarzyszenia.	  Zarząd	  zobowiązany	  został	  do	  szczegółowego	  
uaktualnienia	  zapisów	  Regulaminu	  Członkowskiego	  Stowarzyszenia	  w	  tym	  zakresie.	  
Uchwałę	  przyjęto	  jednogłośnie.	  
Za	  głosowało	  –	  12	  
Przeciw	  głosowało	  –	  0	  
Od	  głosu	  wstrzymało	  się	  –	  0	  
	  
Michał	  Łaszczyński	  SP2IQW	  zaproponował	  zmianę	  w	  regulaminie	  SPAC,	  która	  ma	  uwzględnić	  nowe	  pasma	  
70MHz	  oraz	  3,4GHz.	  
Uchwałę	  przyjęto	  jednogłośnie.	  
Za	  głosowało	  –	  12	  
Przeciw	  głosowało	  –	  0	  
Od	  głosu	  wstrzymało	  się	  –	  0	  
	  

Michał	  Łaszczyński	  SP2IQW	  zaproponował	  zaliczenie	  dotychczas	  przeprowadzonych	  zawodów	  SPAC	  2013	  r.	  

na	  pasmach	  70MHz	  oraz	  3,4GHz	  do	  wyniku	  rocznego.	  

Uchwałę	  przyjęto	  jednogłośnie.	  
Za	  głosowało	  –	  11	  
Przeciw	  głosowało	  –	  0	  
Od	  głosu	  wstrzymało	  się	  –	  1	  
	  
Dyskusja	  i	  głosowanie	  
W	  dyskusji	  głos	  zabrali:	  
Tomasz	  Ciepielowski	  SP5CCC	  przedstawił	  sytuację	  stowarzyszeń	  i	  organizacji	  krótkofalarskich	  w	  Polsce.	  
Bartłomiej	  Wiącek	  SP5QWB	  zgłosił	  wniosek	  o	  wybór	  nowego,	  tańszego,	  banku	  obsługującego	  
Stowarzyszenie.	  W	  chwili	  obecnej	  bank,	  w	  którym	  Stowarzyszenie	  posiada	  rachunek	  pobiera	  opłatę	  roczną	  
za	  prowadzenie	  rachunku	  w	  wysokości	  180	  zł.	  	  
Tomasz	  Babut	  SP5XMU	  wyraził	  opinie	  o	  sposobie	  zagospodarowania	  środków	  finansowych	  
Stowarzyszenia.	  
	  
Walne	  Zgromadzenia	  wyraziło	  podziękowanie	  organizatorom	  52	  Walnego	  Zgromadzenia	  Stowarzyszenia	  
UKF	  oraz	  XV	  Zjazdu	  Technicznego	  w	  szczególności	  członkom	  klubu	  SP6KBL	  oraz	  Mirosławie	  Salwie	  SP5NHF	  
za	  przygotowanie	  obu	  spotkań,	  prowadzenie	  recepcji	  oraz	  wyśmienitą	  organizację.	  
	  
Zamknięcie	  walnego	  Zgromadzenia	  
Zamknięcie	  Walnego	  Zgromadzenia	  Stowarzyszenia	  nastąpiło	  17	  sierpnia	  2013	  roku	  o	  godz.12-‐00	  
	  
protokołował	  

Sławomir	  Bułajewski	  
	  
	  
	  
	  
Zieleniec	  17	  sierpnia	  2009	  roku	  

	  

	  

	  

	  

Uwaga:	  
Obrady	  Walnego	  Zgromadzenia	  rejestrowane	  były	  w	  całości	  na	  nośniku	  cyfrowym	  przez	  Jerzego	  
Kucharskiego	  SP5BLD	  redaktora	  Radiowego	  Biuletynu	  Informacyjnego	  PZK.	  


