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Protokół
55 Zjazd Polskiego Klubu UKF w Morawie koło Stronia Śląskiego
W dniu 13 sierpnia 2016 roku o godzinie 9.30 rozpoczęły się obrady 55 Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia PK UKF.
Obrady otworzył Prezes Stowarzyszenia Maciej Karpiński SP7TEE, witając zebranych członków i przybyłych
gości.
Zebrani powierzyli prowadzenie obrad Koledze Maciejowi Karpińskiemu SP7TEE – Prezesowi Stowarzyszenia.
Sprawdzono, czy przybyli członkowie Stowarzyszenia mają opłacone składki członkowskie. Członkowie
Stowarzyszenia zalegający ze składkami dokonali wpłat na ręce skarbnika.
Protokolantem został wybrany jednogłośnie Kolega Marian Soter SP6FIG.
Do komisji Uchwał i Wniosków został wybrany Kolega Tomasz Babut SP5XMU.
Prowadzący obrady przedstawił program obrad WZC Stowarzyszenia:
- sytuacja w Stowarzyszeniu PK UKF od poprzedniego zjazdu
- informacja o spotkaniu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji,
- problemy z rozliczaniem zawodów UKF
- uproszczenie zasad rozliczania współzawodnictw sportowych w Stowarzyszeniu PK UKF oraz ograniczenie
ilości managerów współzawodnictwa.
- informacja o kapitule nagrody im. Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB
W okresie od ostatniego WZC, w MCiA miała miejsce seria spotkań przedstawicieli Stowarzyszeń związanych
z krótkofalarstwem.
Przedstawiciele Stowarzyszenia PK UKF w osobach Kolegów Macieja Karpińskiego SP7TEE, Tomasza Babuta
SP5XMU oraz Tomasza Ciepielowskiego SP5CCC uczestniczyli we wszystkich spotkaniach w MAiC.
W czasie spotkań w MAiC wysuwano wiele postulatów nawzajem się wykluczających. Z tego powodu nie
udało się wypracować wspólnego stanowiska w wielu kwestiach.
Jednym z głównych problemów były postulaty dotyczące zmian w rozporządzeniach, pozwalających np. na
zwiększenie mocy w pasmach UKF (szczególnie 50 MHz) oraz wprowadzenie emisji FM w paśmie 50 MHz.
Spotkania będą kontynuowane.
W trakcie obrad WZC przybył Prezes ZG PZK Kolega Waldemar Sznajder 3Z6AEF.
Prezes Stowarzyszenia i prowadzący obrady Kolega Maciej Karpiński SP7TEE powitał Prezesa ZG PZK.
Prezes ZG PZK przedstawił najważniejsze sprawy dotyczące PZK, omówił szczegółowo przebieg spotkań w
MAiC.
Prezes ZG PZK przedstawił też trudności z jakimi borykają się władze PZK w kwestii dalszego utrzymania
amatorskich przemienników na obiektach firmy EMITEL.
Waldemar Sznajder 3Z6AEF w nawiązaniu do faktu uczestnictwa w spotkaniu Stowarzyszenia PKUKF i
sympatyków sportów UKF z ubolewaniem poinformował, iż od pewnego czasu zauważa rozłam w
środowisku polskiego UKF.
Prezes wymienił m. innymi grupę z rejonu Bydgoszczy, oraz zwolenników utworzenia kolejnej organizacji
UKF, zaangażowanych dzisiaj w organizacje spotkań UKF w Gajowie. Ta ostatnia grupa zmierza do powołania
Klubu UKF przy PZK. Prezes ZG PZK wyraził pogląd, że wszelkie takie próby powoływania kolejnych
specjalistycznych klubów to początki rozłamu w naszym krótkofalarskim świecie i są one szkodliwe dla
środowiska krótkofalowców polskich.
Prezes Waldemar Sznajder 3Z6AEF zaproponował odbycie wspólnego spotkania władz PZK z władzami
Stowarzyszenia PK UKF oraz przedstawicielami grupy zainteresowanej powołaniem Klubu UKF przy PZK.
Celem spotkania było by omówienie tworzących się podziałów w środowisku UKF w Polsce.
Maciej Karpiński SP7TEE w imieniu Stowarzyszenia PK UKF wyraził wolę udziału w takim spotkaniu
deklarując dalszą współpracę Stowarzyszenia PK UKF Klubu z władzami Polskiego Związku Krótkofalowców.

W dalszej części obrad Zjazdu Maciej SP7TEE omówił kontrowersje związane ze sposobem publikacji
współzawodnictw prowadzonych przez Stowarzyszenie PK UKF.
Dla rozwiązania wielu istniejących w tym zakresie kontrowersji Kolega Maciej Karpiński SP7TEE
zaproponował, przejęcie współzawodnictw przez jedną osobę w miejsce dotychczasowych wielu
Managerów tych współzawodnictw.
Przedstawił wniosek o powołanie do pełnienia tej funkcji Kolegę Marka Stasiaka SP3XBO.
W wyniku głosowania WZC podjęło Uchwałę nr 1 o powołaniu Kolegi Marka Stasiaka SP3XBO na Managera
Współzawodnictw Sportowych prowadzonych przez Stowarzyszenie PK UKF.
Równocześnie WZC wyraża podziękowanie Kolegom Michałowi Łaszczyńskiemu SP2IQW, Markowi
Krzemińskiemu SP4MPB oraz Stanisławowi Ziemczonkowi SP6GWB za ich wieloletni wysiłek w prowadzeniu
współzawodnictw sportowych Stowarzyszenia.
Za przyjęciem uchwały oddano 10 głosów. Głosów sprzeciwu i wstrzymujących się nie było.
W wyniku dalszej dyskusji nad współzawodnictwami sportowymi WZC podjęło Uchwałę nr 2 zobowiązującą
władze Stowarzyszenia do wprowadzeniu jednego adresu pocztowego oraz email na który będą wysyłane
zgłoszenia do wszystkich współzawodnictw sportowych Stowarzyszenia.
Za przyjęciem uchwały oddano 12 głosów. Głosów sprzeciwu i wstrzymujących się nie było.
W dalszej części obrad zjazdu SP7TEE przedstawił problemy związane z rozliczaniem zawodów UKF.
Problemy te, to przede wszystkim opóźnienia w publikacji wyników zawodów.
Dotychczas rozliczeniami zajmował się Kolega Piotr Szołkowski SP5QAT.
Jednym z powodów opóźnień jest brak czasu w logach zgłaszanych przez wielu uczestników z zagranicy oraz
stosowaniem przez zagraniczne organizacje krajowe różnych formatów zgłaszanych logów.
Nasz „robot” (program komputerowy) rozliczający zawody ma w związku z wymienionymi wyżej faktami
problem z właściwą ocena takich logów.
Dla rozwiązania powyższych trudności a co za tym idzie do szybkiego publikowania wyników zawodów
przegłosowano uchwałę nr 3, że do rozliczenia zawodów przyjmowane są jedynie logi w formacie EDI.
Za przyjęciem uchwały oddano 11 głosów. Głosów sprzeciwu i wstrzymujących się nie było.
W związku z ograniczonym czasem Piotra SP5QAT zarząd Stowarzyszenia przekazał zakres obowiązków
rozliczania zawodów Koledze Andrzejowi Hyjkowi SP3IYM.
Na co Andrzej Hyjek wyraził zgodę na czasowe prowadzenie rozliczania zawodów. W dyskusji.
Stwierdził też, że docelowo należy poszukać osoby mającej więcej wolnego czasu i chętnej do regularnej
pracy przy rozliczaniu zawodów.
WZC postanowiło wprowadzić nowe kategorię zawodów UKF.
W tej sprawie podjęto uchwałę nr 4
WZC wprowadza nową kategorię pracy w zawodach UKF. Nowa kategoria 6H, obejmuję jedynie 6 godzinny
udział w zawodach.
Kategoria 6H będzie występowała w wersji SO (jeden operator) i MO (wielu operatorów).
Kategoria 6H może być rozliczana na maksymalnie 2 okresach. Czas pierwszej łączności jest równoznaczny ze
startem pierwszego okresu. Przerwa pomiędzy okresami uczestnictwa musi być dłuższa niż dwie godziny.
Nowe kategorie zawodów obejmują wszystkie pasma UKF.
Za przyjęciem uchwały oddano 11 głosów. Głosów sprzeciwu i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Stowarzyszenia realizując uchwałą poprzedniego WZC przedstawił Regulamin Kapituły Nagrody im.
Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB.
Regulamin odczytał Michał Łaszczyński SP2IQW. Regulamin będzie opublikowany na stronie Stowarzyszenia
PK UKF przez okres dwóch miesięcy. Czas ten jest przeznaczony na dyskusję nad przedstawionym
regulaminem. Regulamin będzie obowiązywać od 2017 roku.
W początkowym okresie Kapitułę tworzy Zarząd Stowarzyszenia a po pozyskaniu nowych chętnych do
Kapituły zarząd przekaże obowiązki nowym członkom.
W czasie obrad Kolega Janusz Tylkowski SP1TMN zasygnalizował wzrost zainteresowania startami i

przelotami balonów amatorskich.
Balony te są wyposażane w różnego rodzaju urządzenia krótkofalarskie. Są to między innymi urządzenia
APRS, przemienniki FM, nadajniki ATV.
Zdaniem referenta nasze Stowarzyszenie powinno opracować regulamin współzawodnictwa dla miłośników
balonów amatorskich.
W imieniu Stowarzyszenia PK UKF, jego Prezes Maciej Karpiński SP7TEE zaproponował Koledze Januszowi
Tylkowskiemu SP1TMN przygotował projekt takiego współzawodnictwa.
Na tym obrady zostały zakończone.
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