
Protokół 
40 Zjazdu Polskiego Klubu UKF PZK w Międzyzdrojach

W dniu 15 czerwca 2001 o godz. 10:15 (drugim terminie) rozpoczął obrady 40 Zjazd PK UKF PZK.

Obrady otworzył przewodniczący Komitetu organizacyjnego kol. Jerzy Łukasz SP1EOI, przywitał zebranych 
i przedstawił gości Zjazdu:
- pana Romana Leżajskiego - Dyrektora Urzędu Regulacji Telekomunikacji Oddziału w Szczecinie,
- pana Marka Ambroziaka SP5IYI - przedstawiciela Zarządu Krajowego Urzędu Regulacji Telekomunikacji,
- kol. Jana Gimińskiego SP2BMX - przedstawiciela Zarządu Głównego PZK,

Następnie głos zabrał przewodniczący PK UKF kol. Zdzisław Bieńkowski SP6LB przedstawił porządek 
Zjazdu jednocześnie poinformował, że składał się on będzie z dwu części:
 -  Zjazdu sprawozdawczego ustępującego Zarządu i zakończenia działalności Klubu w obecnej formie
    organizacyjnej - piątek 15.06
  - zebrania, które ma na celu powołanie Polskiego Klubu UKF w formie stowarzyszenia - sobota 16.06

Przyjęto jednogłośnie następujący porządek obrad Zjazdu:

l.     Część wstępna

1.    Otwarcie Zjazdu, powitanie gości,
2.    Wybór protokolantów,
3.    Wystąpienia gości Zjazdu,
4.    Wystąpienie przewodniczącego PK UKF,
5.    Zatwierdzenie porządku obrad,
6.    Powołanie Komisji Mandatowej,
7.    Powołanie prezydium Zjazdu,
8.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
9.    Sprawozdanie Komisji Mandatowej,
10.  Sprawozdanie ustępującego Zarządu PK UKF PZK,
11.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

II.    Dyskusja i podejmowanie uchwał

1.    Uchwała o nadanie tytułu członka honorowego,
2.    Uchwała o przyjęciu do wiadomości zakończenie działalności PK UKF PZK i apel o powołanie
       Stowarzyszenia kontynuującego działalność PK UKF PZK,
3.    Uchwała o przekazaniu środków dysponowanych przez PK UKF PZK,
4.    Uchwała o przekazaniu dokumentów historycznych PK UKF PZK,
5.    Zakończenie Zjazdu sprawozdawczego PK UKF PZK.

Chwilą ciszy zebrani uczcili  pamięć dwóch kolegów, którzy odeszli  na zawsze: kol.  Tadeusza Matusiaka 
SP6XA,  oraz  kol.  Jerzego  Zboruckiego  SP6BSB.  Ich  sylwetki  przypomniał  kol.  Tomasz  Ciepielowski 
SP5CCC.

Przedstawiciel  URT  Oddziału  w  Szczecinie  pan  Roman  Leżajski  podziękował  za  zaproszenie,  złożył 
życzenia owocnych obrad, podkreślił dobrą współpracę Urzędu ze środowiskiem krótkofalowców.

Przedstawiciel ZG PZK kol. Jan Gimiński SP2BMX, równocześnie członek PK UKF przedstawił dokonania 
i kondycję Polskiego Związku Krótkofalowców.

Jednomyślnie  powołano  protokolantów  Zjazdu  w  osobach:  kol.  Elżbiety  Wizy  SP7RFE  oraz  Jacka 
Polańskiego SP1CNV.

Powołano Komisję Mandatową w składzie: 
-   Mirosława Salwa SP5NHF 
-   Stanisław Leszczyna SQ2EEQ 
-   Jan Kmita SP1GPY
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Powołano Komisję Uchwal l Wniosków w składzie:
-   Tomasz Ciepielowski SP5CCC
-   Tomasz Babut SP5XMU
-   Mirosława Salwa SP5NHF

Komisja Mandatowa, w imieniu której protokół odczytał SP1GPY, po sprawdzeniu listy obecności ogłosiła, że 
Zjazd jest prawomocny, bowiem na 64 członków rzeczywistych mających na bieżąco opłacone składki, na 
sali obecnych jest 36 osób, co stanowi 56,2% uprawnionych do głosowania.

Sprawozdanie  z  działalności  ustępującego  Zarządu  przedstawili  kol.  Zdzisław  Bieńkowski  SP6LB 
-Przewodniczący, kol. Elżbieta Wiza SP7RFE - Sekretarz, kol. Tomasz Wiza SP7BCA - Skarbnik, pozostałe 
osoby pełniące  funkcje  we władzach  Klubu  złożyły  sprawozdania  w formie  pisemnej  -  sprawozdania  w 
dokumentach Zjazdu.

SP6LB -  w  uzupełnieniu  sprawozdania  przedstawił  zarys  historyczny  sytuacji  prawnej  w  szczególności 
dotyczącej klubów specjalistycznych w świetle aktualnie obowiązującego statutu PZK. Omówił też  sprawy 
organizacyjne  reprezentowania  środowiska  ultrakrótkofalowców,  w  tym  PK  UKF,  we  władzach  PZK. 
podkreślił, że dzisiaj formalnie taka reprezentacja nie istnieje. Podejmuje się próby modyfikacji statutu PZK, 
tak, aby kluby specjalistyczne miały z urzędu prawo głosu we władzach PZK.
Najlepsze stacje, najlepszy sprzęt, stacje zajmujące czołowe miejsca w zawodach to członkowie  klubów 
specjalistycznych.  Środowisko  UKF-owców  to  ok.  5  -  6  tys.  licencji  II  kategorii  w  sposób  naturalny 
związanych z UKF, poza tym wiele osób posiadających licencje kategorii l a interesujących się łącznością na 
UKF.
Pasmo 70 MHz - wysłano 5-krotnie konspekt pism do stosownych władz poprzez PZK. Decyzji o podziale 
tego zakresu częstotliwości nie ma, jednak dla nas wniosek, to to, że sprawa nie jest przez  środowisko 
dostatecznie intensywnie monitorowana, w tym i w URT.
Zawody Sudeckie  -  pozytywnie  zaakceptowany został  przez  ZG PZK wniosek  o  podniesienie  do  rangi 
zawodów międzynarodowych, jednak dalsze działania w praktyce pozostają już w rękach środowiska UKF-
owców.
Zakończył konkluzją, że w obecnej sytuacji zachodzi konieczność powołania stowarzyszenia kontynuującego 
działalność  PK  UKF  -  uzyskania  tym  samym  właściwego  statusu  prawnego  reprezentacji  naszego 
środowiska.

Następnie  kol.  Andrzej  Włodarczyk  SP1JX,  przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  PK  UKF  przedstawił 
sprawozdanie  oraz  postawił  wniosek  o  przyjęciu  uchwały  o  udzielenie  absolutorium  ustępującemu 
Zarządowi.

Uchwała nr 1/40/2001
40 Zjazd Polskiego klubu UKF w Międzyzdrojach po wysłuchaniu sprawozdania ustępującego Zarządu oraz 
Komisji Rewizyjnej kadencji za lata 1998-2001 postanawia udzielić absolutorium ustępującemu Zarządowi z 
wykonania obowiązków.

Uchwałę o udzieleniu absolutorium przyjęto w głosowaniu jawnym: za przyjęciem uchwały oddano 
36 głosów, głosów przeciwnych 0 (zero), wstrzymujących się 0 (zero).

W  dalszej  części  obrady  poświęcono  sprawom  sportowym  i  podejmowaniu  uchwał  związanych  z 
zakończeniem działalności Klubu w obecnej formie.

SP1MVG kol.  Krzysztof  Janczarek  wręczył  dyplomy  za  udział  w  współzawodnictwie  Intercontest  2000, 
Zawody Sudeckie 2000 oraz za Próby Subregionalne.

SP7BCA kol. Tomasz Wiza przedstawił wniosek zgłoszony do Zarządu Klubu przez kol. SP7RFE i SP7BCA, 
o nadanie tytułu członka honorowego wszystkim żyjącym i nieżyjącym (pośmiertnie) założycielom Polskiego 
Klubu UKF PZK. wszystkim, którzy do tej pory nie otrzymali tytułu chłonka honorowego i potwierdzenie tego 
faktu dyplomem.
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Uchwała nr 2/40/2001 
40 Zjazdu Polskiego klubu UKF w Międzyzdrojach

Za pionierskie konstrukcje urządzeń nadawczych i odbiorczych, urządzeń pomiarowych i anten, za wiele 
dalekich i pierwszych OSO dla SP, za podjęcie trudu zespolenia UKF-owców polskich, 40 Zjazd PK UKF w 
Międzyzdrojach przyznaje członkostwo honorowe kolegom założycielom Polskiego Klubu UKF Polskiego 
Związku Krótkofalowców. Są to:

Edward Piotrowski SP9WY (ex SP1WY)
Alfred Jankowski SP3PJ
Wiktor Chojnacki SP50U (pośmiertnie)
Stefan Gajda SP6EG (pośmiertnie)
Zdzisław Bieńkowski SP6LB
Bogdan Gołębiowski SP6ZG
Józef Saliński SP7AAU
Andrzej Openchowski SP7FO
Jerzy Niewada SP7HF (pośmiertnie)
Kazimierz Gaszczyk SP9AFI
Józef Lichecki SP9AGV
Czesław Sabasz SP9AIP
Ginter Kuczera SP9AIR
Józef Ryszka SP9AKW
Jan Różycki SP9ANH
Edward Sanecki SP9ANI
Jacek Roykiewicz          SP9DI
Ludwik Cichecki SP9DU
Wiktor Wichura SP9DW
Ludwik Kaczmarek SP9EB
Mieczysław Florczyk SP9GO
Sylwester Widuch SP9IQ (pośmiertnie)
Krzysztof Mirosław SP9MM
Antonii Haydoń SP9QZ

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym: za przyjęciem uchwały oddano 36 głosów, głosów przeciwnych 0 
(zero) wstrzymujących się 0 (zero).

Prowadzenie Zebrania przejął kol. Jerzy Łukasz SP1EOI.
Stwierdził, że w oparciu o poprzednie statuty PZK, przewidujące istnienie Klubów Specjalistycznych
(np. §47 w statucie PZK z 1997r), utworzony został w 1993 roku Polski Klub UKF.
Statut  PZK  uchwalony  w  2000  roku  w  Kołobrzegu  nie  przewiduje  istnienia  w  ramach  PZK  klubów 
specjalistycznych, a jedynie umożliwia Stowarzyszeniom posiadającym osobowość prawną wstąpienie  na 
członka wspierającego PZK,  przy czym Stowarzyszenie  o charakterze  klubu specjalistycznego  uzyskuje 
dodatkowe uprawnienia  wynikające z §7 pkt.  7  statutu  PZK,  pozwalające  na „przedstawianie  wniosków 
dotyczących spraw techniczno-organizacyjnych i uzyskiwanie mandatu do reprezentowania PZK w ramach 
specjalizacji klubu".
l dalej zapoznał zebranych z treścią uchwały o przyjęciu do wiadomości zakończenia działalności Polskiego 
Klubu UKF Polskiego Związku Krótkofalowców i konieczności powołania Stowarzyszenia - tj. przekształcenia 
40  Zjazdu  w  zebranie  założycielskie,  oraz  uchwały  w  sprawie  dalszych  losów  posiadanych  środków 
finansowych i dokumentacji historycznej PK UKF PZK:

Uchwała nr 3/40/2001 
o konieczności powołania Stowarzyszenia

W związku z powstałą sytuacją zebrani na 40 Zjeździe Polskiego Klubu UKF PZK przyjmują do wiadomości  
utratę podstaw prawnych do dalszego istnienia PK UKF jako Klubu Specjalistycznego w ramach Polskiego 
Związku Krótkofalowców.
Jednocześnie przekształcają 40 Zjazd PK UKF PZK w Zjazd założycielski  Stowarzyszenia,  które będzie 
kontynuowało działalność dotychczasowego PK UKF PZK.

Uchwałę  przyjęto  w  głosowaniu  jawnym:  za  przyjęciem  uchwały  oddano  35  głosów,  głosów  
przeciwnych 1, wstrzymujących się 0 (zero).

Uchwała nr 4/40/2001 
w sprawie przekazania środków finansowych PK UKF PZK

Zebrani na 40 Zjeździe PK UKF PZK w Międzyzdrojach w związku z zakończeniem działalności PK UKF 
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PZK postanawiają,  aby  środki  finansowe,  dysponowane  przez  PK UKF PZK zostały  przekazane  nowo 
powstającemu Stowarzyszeniu,  a  w  przypadku  jego  nie  powstania  podczas  tego  zgromadzenia  zostały 
przekazane do PZK z przeznaczeniem wyłącznie na potrzeby działalności UKF.

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym: za przyjęciem uchwały oddano 33 głosy, głosów 
przeciwnych 1, wstrzymujących się 2.

Uchwała nr 5/40/2001 
w sprawie przekazania dokumentacji historycznej PK UKF PZK

Zebrani na 40 Zjeździe PK UKF PZK w Międzyzdrojach w związku z zakończeniem działalności Polskiego 
Klubu UKF PZK postanawiają, aby bieżące dokumenty historyczne PK UKF PZK zostały przekazane nowo 
powstającemu Stowarzyszeniu,  a  w  przypadku  jego  nie  powstania  podczas  tego  zgromadzenia  zostały 
zdeponowane u kol. Tomasza Ciepielowskiego SP5CCC. Dokumentacja ta obejmuje w szczególności:

1.    Księga wieczysta PK UKF
2.    Księga Zjazdów PK UKF
3.    Kronika Fotograficzna PK UKF
4.    Lista członków honorowych PK UKF

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym: za przyjęciem uchwały oddano 36 głosów, głosów 
przeciwnych 0 (zero), wstrzymujących się 0(zero).

Prowadzący obrady SP1EOI podziękował zgromadzonym za udział i zaprosił na dzień następny na zebranie 
założycielskie,  którego  celem  ma  być  powołanie  stowarzyszenia  kontynuującego  działalność  Polskiego 
Klubu UKF.

Na tym zakończono pierwszy dzień Zjazdu.

Protokołowali:
Jacek PolańskiSP1CNV
Elżbieta Wiza SP7RFE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja uzupełniająca – dokument ten jest tekstem odtworzonym ze skanu oryginalnego dokumentu. Zawiera minimalne poprawki  
w zakresie ewidentnych błędów (np. poprawiony numer okręgu), stylistyki, interpunkcji, układu dokumentu, została dodana numeracja 
stron, nie zmieniające w żaden sposób przekazu dokumentu.

Gdynia 2019.08.17
Michał SP2IQW
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W dalszej części skan

oryginalnego protokołu

40 Zjazdu

Polskiego Klubu UKF – PZK

w Międzyzdrojach
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