
Protokół
obrad 58 Walnego Zgromadzenia Członków 

Stowarzyszenia PK UKF

Fojutowo 13 kwietnia 2019 r.

Zgromadzenie otworzył Prezes Stowarzyszenia kol. Tomasz Ciepielowski SP5CCC.

Przywitał zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty 
jednogłośnie.

Na przewodniczącego Zgromadzenia, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wybrano kol. Tomasza 
Ciepielowskiego SP5CCC, natomiast na protokolanta kol. Jacka Polańskiego SP1CNV.

Przewodniczący zaproponował powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wniosków 
w składzie: Michał SP2IQW, Andrzej SP2FRY, Przemysław SQ2SAT.
Skład Komisji przegłosowano i przyjęto jednogłośnie.

Prezes kol. Tomasz SP5CCC złożył sprawozdanie z działania Stowarzyszenia w okresie między 
Zjazdami. Szczególną uwagę zwrócił, na uruchomienie nowej strony internetowej (pk-ukf.pl) oraz 
stron związanych z rozliczaniem zawodów (vhfcontests.pk-ukf.pl) oraz aktywności SPAC 
(spac.pk-ukf.pl)
Podkreślił, że jednym z celów działania Stowarzyszenia PK UKF jest integracja środowiska UKF 
w  Polsce  poprzez  współdziałanie ze wszystkimi zainteresowanymi działalnością na falach 
ultrakrótkich.
Dodał, że na WZC w Fojutowie zaproszono Prezesa ZG PZK. W imieniu ZG PZK na obrady 
przybył przedstawiciel PZK w osobie V-ce Prezesa PZK - Jana Dąbrowskiego SP2JLR.
Prezes serdecznie przywitał przedstawiciela ZG PZK.
Na WZC zaproszono  także  kol.  Stanisława SP6MLK, jednak Kolega  Stanisław w ogóle  nie 
odpowiedział na zaproszenie.

Sprawozdanie Skarbnika odczytał kol. Barłomiej SP5QWB – skarbnik Stowarzyszenia.
Sprawozdanie finansowe przyjęto jednogłośnie  w głosowaniu jawnym –  uchwała nr 1/WZC-
58/2019.

Uchwałą nr 2/WZC-58/2019 zatwierdzono wysokość składek członkowskich na 2020 rok 
w niezmienionej wysokości 30 zł.

Głos zabrał gość Zgromadzenia, przedstawiciel PZK, kol. Jan SP2JLR:
• złożył informację o działaniach PZK, podał, że planowane jest posiedzenie ZG PZK 

w czerwcu 2019 w Warszawie, oraz Nadzwyczajny Zjazd PZK w maju 2019,
• przedstawił bieżące informacje o biurze rachunkowym,
• omówił przewidywany zakres działania w perspektywie NKZD PZK.

Ogłoszono 10 minutową przerwę.
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Na podstawie listy obecności,  oświadczenia Skarbnika o opłaconych składkach  oraz protokołu 
Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Uchwał i Wniosków stwierdzono, że na Zgromadzeniu, 
z ogólnej liczby 45 członków  Stowarzyszenia, obecnych  jest  25  osób  mających ważne 
członkostwo w Stowarzyszeniu.
Walne  Zgromadzenie  Członków  rozpoczęło się  w drugim terminie. W zaistniałej sytuacji WZC 
uprawnione jest do podejmowania prawomocnych uchwał.

Komisję ds. Regulaminów poproszono o sprawozdanie z prac Komisji.
W imieniu  Komisji  głos zabrał kol. Stanisław Leszczyna SQ2EEQ szczegółowo  przedstawił 
wnioski podkreślając, że są to jego osobiste przemyślenia i zaproponował:

• oddzielną klasyfikację modów  maszynowych (MGM) wg zasad  opracowanych  przez 
DL6NA,

• modyfikacje treści Regulaminu Członkowskiego PK UKF,
• poprawienie statutu Stowarzyszenia PK UKF,
• przedstawił wersję regulamin Letnich Zawodów im SP6LB,

Przewodniczący, kol. SP5CCC zapoczątkował dyskusję  nad  sprawozdaniem  Komisji  ds. 
Regulaminów.
Dodał, że statut Stowarzyszenia nie wymaga zmian  w  związku  z  propozycjami  Komisji  ds. 
Regulaminów.  Wszelkie  zmiany  statutu wiążą się z uciążliwą procedurą administracyjną. 
Dokonane zostały jedynie korekty redakcyjne związane z właściwą nazwą jaka figuruje w KRS.
Ewentualną  dalszą  dyskusję  nad  regulaminem  zaproponował  kontynuować  poza Walnym 
Zgromadzeniem i przesyłać korespondencję do Kolegi Stanisława SQ2EEQ.

Kol. Tomasz SP5XMU stwierdził,  że  nie  powinno  się  wprowadzać  zmian  w  regulaminach 
zawodów w ciągu roku. Trzeba to robić z dużym wyprzedzeniem.

Kol. Maciej SP7TEE powiedział,  że  to  Komisja powinna przedstawić  nowy regulamin, 
szczególnie Zawodów Letnich.

Kol. Stanisław  SQ2EEQ  zaproponował, aby jako obowiązujący przyjąć  regulamin zawodów 
IARU R1 dla wszystkich zawodów rozliczanych przez PK UKF.

Podjęto uchwałę - nr 3/WZC-58/2019 -  o przyjęciu regulaminu IARU R1 jako obowiązującego 
we wszystkich zawodach organizowanych i rozliczanych przez Stowarzyszenie PK UKF.

W dalszej części dyskusji kol. Stanisław SQ2EEQ omówił proponowane zmiany w Regulaminie 
Członkowskim PK UKF. Zaproponował:

• §5 punkty 2a do 2d, pozostawić bez zmiany.
• §5 usunąć punkt 2e,

Zapis Regulaminu Członkowskiego z tymi zmianami został odczytany w całości.

Uchwałą nr 4/WZC-58/2019 przyjęto zmieniony regulamin członkowski Stowarzyszenia 
PK UKF.

Kol. SQ2EEQ zaproponował,  aby  przyjęto nazwę Zawodów Letnich odbywających się w 
pierwszy pełny weekend sierpnia na Zawody Letnie im. Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB.

Ze względu na to, że Zawody Letnie  są prowadzone przez PK UKF we współpracy z PZK, 
postanowiono wystąpić do PZK o zaaprobowanie zmiany nazwy tych zawodów. Zobowiązano 
Zarząd do wystąpienia do PZK o zmianę nazwy zawodów jw. - uchwała nr 5/WZC-59/2019.
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Kol. Przemysław SQ2SAT wskazał na sposoby rozliczania aktywności SPAC, proponował, aby 
oddzielić do osobnej klasyfikacji stacje zagraniczne w kategorii OPEN.
Wymagać to będzie poprawki oprogramowania.

Postanowiono – uchwała nr 6/WZC-58/2019 – o wprowadzeniu odrębnego rozliczania osiągnięć 
stacji z modach generowanych maszynowo.

Kol. Tomasz Babut SP5XMU – złożył sprawozdanie z okresu pełnienia funkcji UKF Managera 
PZK.
Przedstawił powody, dla których z dniem 5 lipca 2018 r.  zdecydował się złożyć rezygnacje z 
funkcji pełnionej w PZK. Jako podstawowe powody podał:

• brak  kontaktu  oraz  odpowiedzi  na  jego  korespondencję  kierowaną  do  Prezesa  PZK 
dotyczącą wypracowania stanowiska PZK w sprawach UKF na konferencje WRC2019,

• email  Prezesa  PZK  z  dnia  5.07.2018  roku  skierowany  do  UKF  Managera  PZK  ze 
szczególnym podkreśleniem punktu 2 powyższego emaila brzmiącego:
"Niezgłaszanie  się  do  Stowarzyszenia  PK-UKF  z  prośbą  "o  zajęcie  stanowiska
i zapotrzebowania środowiska UKF w Polsce", a "zwrócenie się" do Stowarzyszenia PK-
UKF  z  prośbą  "o  opinię  i  ewentualne  postulaty  Stowarzyszenia  PK-UKF"  
w przedmiotowej  sprawie.  Albowiem  Stowarzyszenie  PK-UKF  nie  reprezentuje  
"środowiska UKF w SP", a tylko swoich członków." (dosłowny cytat z email-a).

Biorąc pod uwagę powyższe Kolega Tomasz SP5XMU zdecydował się na złożenie rezygnacji. 
Kolega Tomasz SP5XMU przekaże też do protokołu kopię pisma o rezygnacji z funkcji UKF 
Managera PZK.
W nawiązaniu  do  współpracy  PZK  z  UKE,  Kolega  Tomasz  SP5XMU  zapytał  obecnego  na 
posiedzeniu V-ce Prezesa PZK, czy ze strony PZK przesłane zostało jakiekolwiek stanowisko 
PZK do UKE. Jan SP2JLR odpowiedział, że nie ma żadnej wiedzy na ten temat.

Kol. Jerzy HF1D (Przewodniczący GKR PZK) – zreferował stan spraw realizowanych przez PZK 
i IARU. Stwierdził, że Prezes PZK nigdy nie odpowiedział na maile ze strony IARU.

Kol. Tomasz SP5CCC podkreślił, że Stowarzyszenie PK UKF działa i będzie zawsze działało na 
rzecz jedności  środowiska  UKF  w  Polsce. Jeśli zajdzie  taka  konieczność to Stowarzyszenie 
PK UKF będzie  występowało samodzielnie w obronie praw UKF  przyznanych  polskim 
krótkofalowcom.

W dalszej części obrad wręczono nowe dyplomy członkowskie członkom PK UKF obecnym na 
Walnym  Zgromadzeniu.  Dyplomy  dla  nieobecnych  członków  Stowarzyszenia  przekazano 
kolegom, którzy mogą przekazać je osobiście zainteresowanym.

Ogłoszono decyzję Kapituły Nagrody  SP6LB  o przyznaniu Nagrody im. Zdzisława 
Bieńkowskiego  SP6LB kolegom Leszkowi Kowalskiemu SP6CT oraz Jerzemu Mitkiewiczowi 
SP9FG. Odczytano życiorysy krótkofalarskie osób nagrodzonych. Ze względu na zaawansowany 
wiek nagrodzonych nie byli oni obecni na WZC. Nagrody zostaną im przekazane osobiście przez 
Prezesa Stowarzyszenia.

Na tym wyczerpano program Zgromadzenia, w związku z tym Przewodniczący kol.  SP5CCC 
zakończył obrady.

Protokołował Jacek Polański SP1CNV.
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