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Protokół 
56 Zjazdu Stowarzyszenia PK-UKF w Morawie koło Stronia Śląskiego 

 
W dniu 19.08.2017 r. o godzinie 9:30 rozpoczęły się obrady 56 Walnego Zgromadzenia Członków 
Stowarzyszenia PK-UKF. 

Obrady otworzył kolega Tomasz Ciepielowski SP5CCC. Poinformował zebranych, że Maciej 

Karpiński SP7TEE z ważnych powodów osobistych nie może uczestniczyć w obradach Walnego 

Zgromadzenia Członków (WZC). 

Przekazał on na ręce Tomasza Ciepielowskiego SP5CCC list, który został odczytany. W liście Maciej 
Karpiński SP7TEE zaproponował, aby w jego imieniu obrady otworzył i poprowadził (do czasu 

wyboru prowadzącego obrady) Tomasz Ciepielowski SP5CCC. 

Zebrani na WZC członkowie Stowarzyszenia wyrazili zgodę na propozycję.  

Tomasz Ciepielowski SP5CCC powitał zaproszonych gości w osobach:  
- prezesa ZG PZK Waldemara Sznajdera 3Z6AEF 

- sekretarza ZG PZK Piotra Skrzypczaka SP2JMR 

- nestora ultra-krótkofalowców polskich Leszka Kowalskiego SP6CT 

        

Prowadzący obrady poinformował, że zaproszenie do udziału w WZC Stowarzyszenia PK UKF 

wystosowane zostało też do Stanisława Kastelika SP6MLK, który zaproszenia nie przyjął z powodów 
osobistych. 

 

Prezes ZG PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF krótko omówił sytuację w Polskim Związku 
Krótkofalowców. 

Stwierdził, iż środowisko krótkofalowców polskich jest bardzo zróżnicowane i powstaje wiele 

klubów, stowarzyszeń o profilu krótkofalarskim. Zdaniem Prezesa tego typu oddolne inicjatywy są 
godne popierania. Zawieranie wielostronnych umów między takimi organizacjami jest dobra drogą 
do rozwoju krótkofalarstwa. 

Prezes PZK podziękował za zaproszenie oraz życzył udanych wyborów nowych władz 
Stowarzyszenia PK UKF. 

W nawiązaniu do wypowiedzi gościa Tomasz Ciepielowski SP5CCC podkreślił, że również przed 

wojną środowisko polskich krótkofalowców było zróżnicowane i istniały różne koncepcje organizacji 
ruchu krótkofalarskiego. Zaapelował o jedność podkreślając, że powinnością każdego polskiego 

krótkofalowca jest przynależność do PZK. 

To PZK reprezentuje wszystkich krótkofalowców wobec organów administracji państwowej oraz na 
arenie międzynarodowej.  
 

Na wniosek Tomasza Ciepielowskiego SP5CCC, chwilą ciszy uczczono pamięć Kolegów zmarłych 

w okresie od poprzedniego zjazdu Stowarzyszenia. 

 

Kolejnym punktem było wybranie prowadzącego obrady WZC Stowarzyszenia PK UKF. 

Na przewodniczącego obrad zgłoszono kandydaturę Tomasza Ciepielowskiego SP5CCC, który 

wyraził zgodę na kandydowanie.  
Wyniki głosowania: za 20 osób, wstrzymało się 0, przeciw 0. 

Prowadzącym obrad został wybrany Tomasz Ciepielowski SP5CCC. 
 

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie Program obrad WZC Stowarzyszenia PK UKF. 
W wyniku głosowania program obrad przyjęto. 
Wyniki głosowania: za 20 osób, wstrzymało się 0, przeciw 0. 

 

 



Kolejnym punktem obrad było powołanie protokolanta, Komisji Skrutacyjnej oraz 

Komisji Uchwał i Wniosków. 
Na protokolanta WZC został zaproponowany Marian Soter SP6FIG na co wyraził on zgodę. 
W wyniku głosowania na protokolanta przyjęto kandydaturę Mariana Sotera SP6FIG. 

Wyniki głosowania: za 19 osób, 1 osoba wstrzymała się i 0 przeciw. 

 

Wybrano Komisję Mandatowo Skrutacyjna w składzie: 
Jerzy Jacek Masłowski SP6OPN, 
Leszek Przybylak SP6CIK, 

Jakub Kulczyński SP2IPT 

Za Komisją w wyżej wymienionym składzie oddano 18 głosów, wstrzymało się 2 osoby, przeciw 0. 

 

 

Wybrano Komisje Uchwał i Wniosków w składzie: 

Tomasz Babut SP5XMU, 

Bogdan Machowiak SP3IQ, 

Krzysztof Berlik SQ2LX 

Za Komisją w wyżej wymienionym składzie oddano 18 osób, wstrzymało się 2 osoby, przeciw 0. 

 

Komisja Mandatowo Skrutacyjna zweryfikowało listę uczestników WZC z listą opłaconych składek 
członkowskich Stowarzyszenia PK UKF przedstawiona przez skarbnika - Bartłomieja Wiącka 
SP5QWB. Stan składek na liście aktualizowany na dzień 19.08.2017r. 

Komisja stwierdziła, że uprawnionych do głosowania jest 45 osób. W obradach uczestniczy 23 
uprawnione osoby, co stanowi 51,1% uprawnionych do głosowania. 
Komisja stwierdziła, że WZC Stowarzyszenia PK UKF jest uprawnione do podejmowania decyzji. 

 

Tomasz Ciepielowski SP5CCC przedstawił kandydaturę Leszka Kowalskiego SP6CT do tytułu 
Członka Honorowego Stowarzyszenia. 
Leszek Kowalski urodził się we Lwowie w roku 1936. Krótkofalarstwem zainteresował się w czasie 
nauki we Wrocławiu. Od samego początku był aktywny w tworzeniu polskiego ruchu UKF.  Jest 

jednym z kilku jeszcze żyjących pionierów ruchu UKF w Polsce. Jest posiadaczem wielu rekordów 

UKF w tym pierwszych łączności na 144 MHz między Polską a stacjami z Anglii, Norwegii, Holandii, 

Szwajcarii oraz Belgii. Leszek Kowalski mimo wieku jest dalej czynnym krótkofalowcem i nadal jest 

aktywny na pasmach KF i UKF. 

Tomasz Ciepielowski SP5CCC zaproponował nadanie Leszkowi Kowalskiemu SP6CT tytułu 
Członka Honorowego Stowarzyszenia PK UKF. 

Propozycja została przyjęta przez aklamację. 
Głosowało 23 osoby. Wszystkie głosowały za nadaniem tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia 
PK UKF. 

Leszek Kowalski SP6CT podziękował, za docenienie jego wkładu w rozwój UKF w Polsce i tak 
wysokie wyróżnienie. Zrobiono pamiątkowe zdjęcie. 

 

W następnym punkcie obrad prowadzący odczytał sprawozdanie ustępujących władz 
Stowarzyszenia PK-UKF. 

Działania ustępującego Zarządu były nakierowane na: 

-współpracę z MAiC oraz UKE, 

-batalią o pozyskanie dodatkowych 100 kHz w pasmie 4 m 

-promocji Stowarzyszenia między innymi w spotkanie krótkofalowców ŁOŚ, na którym 
zorganizowano stoisko Stowarzyszenia PK UKF, 

-poprawę w kwestiach dotyczących rozliczania przez Stowarzyszenie zawodów UKF i regularną 
publikację tych wyników. Spraw tych nie udało się w pełni rozwiązać. 
 



-pozyskanie nowych członków. Szeregi Stowarzyszenia PK UKF powiększyli w mijającej kadencji 
Koledzy SP2JMR, SP3IQ, SP4ELF, SP5MX, SQ2LX, SQ6POM 

-członkowie władz Stowarzyszenia PK UKF uczestniczyli w dyskusji dotyczącej powstania nowej 
organizacji Ogólnopolskiego Klubu UKF. Władze Stowarzyszenia PK UKF są za jednością ruchu 
UKF w Polsce i usuwaniem podziałów wewnątrz naszego środowiska. 
Stowarzyszenie jest otwarte na rozmowy ze wszystkimi grupami sympatyków UKF w Polsce. 

 

Skarbnik Bartłomiej Wiącek SP5QWB przedstawił sprawozdanie finansowe. 
Stowarzyszenie PK UKF nie ma żadnych nieuregulowanych zobowiązań finansowych. 
Na dzień 11.08.2016 r. (termin obrad poprzedniego WZC, na koncie Stowarzyszenia było   8.796,36 
złotych. 
Aktualnie na dzień 19.08.2017 r. Stowarzyszenie PK UKF podsiada na koncie kwotę 10.120,23 
złotego. 
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego. 
W wyniku głosowania przyjęto sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia. 

Wyniki głosowania: za przyjęciem sprawozdania finansowego było 21 osób, 0 wstrzymała się i 0 
przeciw. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył sprawozdanie z działalności KR Stowarzyszenia. 
KR okresowo sprawdzała pracę władz Stowarzyszenia. W minionej kadencji do KR nie wpłynęła 

żadna sprawa do rozpatrzenia. 

Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia PK UKF. 

 

Dyskusja nad sprawozdaniem ustępujących władz Stowarzyszenia PK UKF. 

WZC przyjęło do wiadomości sprawozdanie ustępujących władz Stowarzyszenia PK UKF. 
W dyskusji nad sprawozdaniem nikt z uczestników WZC nie zabrał głosu. 
Odbyło się głosowanie za przyjęciem sprawozdanie prezesa Stowarzyszenia. 
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 19 osób, 1 głos wstrzymujący się i 0 przeciw. 

 

Przystąpiono do głosowania o udzielenie absolutorium dla ustępującego zarządu. 
Za udzieleniem absolutorium głosowało 20 osób, 2 wstrzymały się i 0 przeciw. 
 

W obradach WZC Stowarzyszenia uczestniczył Pan Kosma Bieńkowski – syn nieżyjącego już 
członka Stowarzyszenia Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB. Pan Kosma Bieńkowski podziękował 
za zaproszenie na WZC Stowarzyszenia i docenienie osoby zmarłego ojca przez utworzenie 
Nagrody im. Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB.  
 

Prowadzący obrady Tomasz Ciepielowski przypomniał zebranym o szczegółach regulaminu 
Nagrody im. Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB. 

W czasie tych obrad WZC została powołana Kapituła Nagrody im. Zdzisława Bieńkowskiego 
SP6LB. W skład Kapituły weszli: 
Kosma Bieńkowski 
Mirosława Salwa SP5NHF 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 

 

W dyskusji nad Nagrodą zwrócono między innymi uwagę na fakt, iż każdy laureat Nagrody staje 
się automatycznie członkiem Kapituły. 
Przypominano, iż kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać kluby, stowarzyszenia, organizacje i 
krótkofalowcy indywidualni. Osoba zgłaszana do Nagrody nie musi być członkiem Stowarzyszenia 

PK UKF. 

Nagroda może być m. innymi przyznana za działania na rzecz jedności w polskim ruchu UKF. 

Mirosława Salwa SP5NHF   zauważyła, że po dziesięciu latach Kapituła może już liczyć 13 osób. 



Andrzej Matuszny SP6JLW stwierdził, że duża liczba członków Kapituły oznacza. iż będzie to duże 
grono doświadczonych i kompetentnych w sprawach UKF osób. 

Grzegorz Rotter SP6IX zaproponował do Kapituły Leszka Kowalskiego SP6CT. Leszek Kowalski 

podziękował za zaufanie, lecz odmówił udziału tłumacząc się wiekiem i stanem zdrowia. 

 

Pan Kosma Bieńkowski przedstawił WZC Stowarzyszenia ofertę nieodpłatnego przekazania ponad 

100 instrukcji radiotelefonów i innych urządzeń tłumaczonych na język polski.  Wszystkie 

instrukcje są w wersji elektronicznej. 
Ponadto Pan Kosma Bieńkowski przekazał prawa do korzystania z filmów krótkofalarskich 
nakręconych przez jego ojca. 

Zebrani członkowie Stowarzyszenia PK UKF postanowili, że instrukcje urządzeń w wersji 

elektronicznej powinny służyć wszystkim krótkofalowcom polskim. Uznano w związku z tym, iż 
powinny być w dyspozycji PZK. 

Prezes ZG PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF i Tomasz Ciepielowski SP5CCC podziękowali Panu 

Kosmie Bieńkowskiemu za cenną darowiznę. 
 

Prowadzący obrady WZC Tomasz Ciepielowski SP5CCC przedłożył propozycję pozostawienia 

składki rocznej Stowarzyszenia PK UKF na dotychczasowym poziomie, tj. 30 zł. 
Odbyło się głosowanie nad pozostawieniem składki członkowskiej na poziomie 30 złotych rocznie. 

Wyniki głosowania: za pozostawieniem składki w wysokości 30 złotych rocznie było 21 osób, 0 

wstrzymała się i 0 przeciw. 
 

Prowadzący WZC przedstawił opracowaną nową elektroniczną propozycję logo Stowarzyszenia PK 
UKF. Odbyła się dyskusja. 
Zdzisław Pachuta SP6HED zaproponował dodanie do logo Stowarzyszenia PK UKF, roku 

założenia PK UKF. 
Tomasz Ciepielowski SP5CCC jako historyk krótkofalarstwa w Polsce stwierdził, że za rok 

powstania PK UKF przyjąć należy rok 1963. 

 

WZC zobowiązało nowe władze Stowarzyszenia do uzupełnienia logo Stowarzyszenia PK UKF o 
rok założenia tj. 1963. 
 

Andrzej Matuszny SP6JLW -zastanawia się czy znaczek PZK powinien się znajdować w logo 

Stowarzyszenia? 

Tomasz Ciepielowski SP5CCC - stowarzyszenie ma porozumienie z ZG PZK w sprawie współpracy. 
W tym porozumieniu są określone zasady współdziałania. 

Waldemar Sznajder 3Z6AEF - nowy Zarząd Stowarzyszenia PK UKF oraz ZG PZK dokona 
przeglądu porozumienia i ureguluje sprawę używania znaczka PZK wraz z logo Stowarzyszenia PK 

UKF. 

Marek Kuliński SP3AMO - uważa ze logo PZK jest prawnie chronione i w związku z tym 
Stowarzyszenie musi wystąpić o zgodę na użytkowanie logo PZK. 
Tomasz Ciepielowski SP5CCC - WZC zobowiąże nowy Zarząd Stowarzyszenia do uregulowania 
zasad używania logo PZK w znaku graficznym Stowarzyszenia. 

 

Wybory Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej. 
Do Zarządu Stowarzyszenia PK UKF zaproponowano następujące osoby:  

1. Tomasz Ciepielowski  SP5CCC 

2. Bartłomiej Wiącek  SP5QWB 

3. Andrzej Niczyporuk  SP8XXN 

4. Krzysztof Włodarczyk SP9CP 

5. Jacek Polański  SP1CNV 

6. Krzysztof Berlik  SQ2LX 



Wszystkie wymienione wyżej osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do Zarządu. 
 

Do Komisji Rewizyjnej zaproponowano: 

1. Tomasz Babut  SP5XMU 

2. Tomasz Kopacz          SP8UFT 

3. Michał Leszczyński SP2IQW 

4. Andrzej Matuszny SP6JLW 

Wszystkie wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej: 

 

Komisja Mandatowo Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania. 
 

Wnioski i dyskusja w sprawach różnych. 
Marian Soter SP6FIG - co z problemem rozliczania zawodów? 

Tomasz Ciepielowski SP5CCC - problem rozliczania zawodów nie jest w pełni rozwiązany już drugą 
kadencję. Oprogramowanie używane dotychczas jest ambitną próbą kompleksowego rozliczania 

wyników zawodów. Niestety, oprogramowanie to nadal wykazuje wiele niedostatków. 

W ostatnich dniach zostały przeprowadzone rozmowy z Markiem Niedzielskim SP7DQR, który 

zaoferował pomoc w rozwiązaniu problemów dotyczących oprogramowania. 

Zarząd jest też otwarty na inne rozwiązania programowe w powyższych kwestiach. Wnioski i 
propozycje są mile widziane.  
Zarząd jest w stanie pokryć koszty związane z opracowaniem oprogramowania do rozliczania 
zawodów. Jeśli jednak nie wpłyną do zarządu takie propozycje to zrealizowana zostanie wersja przy 

współpracy z Markiem Niedzielskim SP7DQR. 

Pan Kosma Bieńkowski proponuje poszukać rozwiązań w innych organizacjach krótkofalarskich, 
które stosują podobne programy.  

Tomasz Ciepielowski SP5CCC stwierdził, że będzie o tych sprawach rozmawiał z przedstawicielami 

innych organizacji krótkofalarskich w czasie wrześniowej Konferencji IARU. 

 

Sprawy różne. 
-Zdzisław Pachuta SP6HED przedstawia propozycję, aby kolejne Zjazdy Stowarzyszenia 

organizować na Spotkaniu Krótkofalowców ŁOŚ. 
-Piotr Skrzypczak SP2JMR propozycja Zdzisława może być zrealizowana w prosty sposób – 

postawienie dodatkowego namiotu, gdzie mógłby się odbyć Zjazd PK UKF. 
-Marian SP6FIG - na spotkaniu ŁOŚ jest wielu krótkofalowców, którzy mogli by poznać tematykę 

UKF. Pozostaje problem przyjazdu gości z zagranicy i ich zakwaterowania.  

-Tomasz Kopacz SP8UFT - był Zjazd w Stalowej Woli, na tym Zjeździe był brak reprezentantów z 
odległych rejonów kraju (SP1, SP6 oraz SP4). Zastanawiał się nad organizacją Zjazdu 

Stowarzyszenia w rejonie Lublina i doszedł do wniosku, że należy jednak organizować zjazd w 

centrum kraju. Taka lokalizacja pozwoli na przyjazd uczestników z wszystkich rejonów Polski. 

Pozostaje kwestia znalezienia osób chętnych do pracy przy organizowania takiego zjazdu. 

-Stanisław SP6GWB - poinformował, że tzw. „grupa kłodzka” wycofuje się z dalszego organizowania 

zjazdów Stowarzyszenia PK UKF i chce się skupić jedynie na organizacji Zjazdów Technicznych 

UKF. 

-Tomasz Ciepielowski SP5CCC - rolą Zarządu Stowarzyszenia jest m. innymi organizowanie 

zjazdów i wybór ich miejsca. Zarząd będzie musiał zmierzyć się z tym problemem. W tym roku 

podczas spotkania ŁOŚ było stoisko Stowarzyszenia PK UKF, w którym można było pozyskać 
wszelkie informacje dotyczące UKF. 

 

Uchwały. 
Komisja Uchwał i Wniosków nie otrzymała żadnych wniosków i uchwał. 
Tomasz Ciepielowski SP5CCC zwrócił uwagę, że tzw. „Grupa Kłodzka”, która od lat organizowała 

WZC Stowarzyszenia i Zjazdy Techniczne poinformowała, że chce się skupić tylko na organizacji 



zjazdów technicznych. 

Członkowie Stowarzyszenia są wdzięczni za dotychczasowy wkład pracy Kolegów z „Grupy 

Kłodzkiej” i wyrażają całej grupie podziękowanie w formie poniższej uchwały. 
 

„Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia PK UKF wyraża wdzięczność i podziękowanie 
dla Kolegów: 

śp. Stanisława Sawickiego SP6BTV 

Stanisława Ziemczonka SP6GWB 

Andrzeja Matusznego SP6JLW 

Stanisława Kastelika SP6MLK 

Jerzego Jacka Masłowskiego SP6OPN 

za kilkunastoletnią organizację Zjazdów Technicznych UKF oraz zjazdów Stowarzyszenia PK UKF.” 

 

Przeprowadzono głosowanie za przyjęciem powyższej uchwały. 
Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 17 osób, 3 wstrzymało się od głosu, 0 przeciw. 

 

Wyniki wyborów do władz Stowarzyszenia 

W głosowaniu do Zarządu Stowarzyszenia wzięło udział 23 członków Stowarzyszenia PK UKF. 
Oddano dwa głosy nieważne. Kandydaci do Zarządu uzyskali ilości głosów jak niżej: 

1. Tomasz Ciepielowski SP5CCC - 19 

2. Bartłomiej Wiącek SP5QWB - 19 

3. Andrzej Niczyporuk SP8XXN - 18 

4. Jacek Polański SP1CNV - 18 

5. Krzysztof Berlik SQ2LX – 18 

6. Krzysztof Włodarczyk SP9CP    - 12 

 

W głosowaniu do Komisji Rewizyjnej wzięło udział 23 członków Stowarzyszenia PK UKF. 
Oddano dwa głosy nieważne. Kandydaci do KR otrzymali ilości głosów jak niżej: 

1. Michał Leszczyński SP2IQW   - 21 

2. Tomasz Kopacz SP8UFT    - 20 

3. Tomasz Babut SP5XMU - 18 

4. Andrzej Matuszny SP6JLW      - 2 

Protokół Komisji Mandatowo Skrutacyjnej w załączeniu. 
 

Odbyły się pierwsze robocze spotkania Zarządu Stowarzyszenia PK UKF oraz Komisji Rewizyjnej. 

Dokonano wyboru Zarządu Stowarzyszenia w składzie: 
Prezes – Tomasz Ciepielowski SP5CCC 

Sekretarz – Jacek Polański SP1CNV 

Skarbnik – Bartłomiej Wiącek SP5QWB 

Członek Zarządu – Andrzej Niczyporuk SP8XXN 

Członek Zarządu – Krzysztof Berlik SQ2LX 

 

Dokonano też wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w składzie: 
Przewodniczący – Tomasz Babut SP5XMU 

Sekretarz – Tomasz Kopacz SP8UFT 

Członek – Michał Łaszczyński SP2IQW 

 

Tomasz Ciepielowski SP5CCC zaproponował, aby dla usprawnienia prac nowych władz 
Stowarzyszenia adres do korespondencji ustalić na adres nowo wybranego Prezesa. 
 

WZC Stowarzyszenia przyjęło do wiadomości, że nowy adres do korespondencji ze 

Stowarzyszeniem będzie jak niżej: 



Tomasz Ciepielowski 

ul. Marszałkowska 26 

05-200 Wołomin 

 

W związku z powyższą zmianą adresu, nowe władze Stowarzyszenia powiadomią o tym fakcie: 

Starostę Wieluńskiego, US, KRS oraz zlecą Urzędowi Pocztowemu w Wieluniu przekierowywanie 

wszelkiej poczty napływające na adres Stowarzyszenia w Wieluniu na nowy adres. 

 

Wykonano wspólne zdjęcie uczestników WZC Stowarzyszenia PK UKF i na tym zakończono 
obrady Zjazdu. 

 

 

 

Protokołował    
 

 

 

Marian Soter   SP6FIG 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  


