
Protokół
Zebrania założycielskiego

Polskiego Klubu UKF - Stowarzyszenia Miłośników Radiowych Łączności
na Falach Ultrakrótkich

odbytego w dniu 16.06.2001 w Międzyzdrojach.

Zebranie  otworzył  kol.  Jerzy  Łukasz  SP1EOI  przewodniczący Komitetu  Organizacyjnego zgromadzenia. 
Zaprosił do prezydium kol. Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB i Tomasza Ciepielowskiego SP5CCC.
Przedstawił podstawowy temat obrad - podjęcie decyzji powołania do życia stowarzyszenia, bądź podjęcie 
innej decyzji co do formy istnienia, lub dalszej działalności środowiska UKF-owców.

Kolejno głos zabierali:

Mirosława Salwa SP5NHF  -  czy  musimy się  rozwiązywać  jako  PK  UKF PZK,  czy  istnieje  inna  forma 
działalności  organizacyjnej  niż  stowarzyszenie,  forma,  która  pomoże przeczekać,  czy  musimy już  teraz 
powoływać Stowarzyszenie, może zawiesić działalność i poczekać.

Antoni  Kramarz  SP9ACI  -  poparł  idee  powołania  Stowarzyszenia,  później  można  robić  sukcesywnie 
zmiany.  Najgorszym  rozwiązaniem  byłby  stan  tymczasowości,  oznaczałoby  to  praktycznie  rozpad 
środowiska.

Jerzy Łukasz SP1EOI  - zadał pytanie, co my zyskujemy przez rejestrację, jak unikać zbędnych kosztów, 
nasze  działania  organizacyjne  mają  służyć  umożliwieniu  realizacji  naszego  podstawowego  celu  tj. 
nawiązywaniu łączności radiowych.

Stanisław Leszczyna SQ2EEQ  -  postawił wniosek o przyjęcie nazwy stowarzyszenia: Polski Klub UKF - 
Stowarzyszenie Miłośników Radiowych Łączności na Falach Ultrakrótkich.

Zdzisław  Bieńkowski  SP6LB  -  odpowiedział  na  zadane  pytania:  będąc  stowarzyszeniem  stajemy  się 
podmiotem prawnym i partnerami instytucji państwowych. Jeśli się nie skonsolidujemy, to będziemy niczym, 
nie  będziemy  istnieć,  nie  będziemy  mogli  skutecznie  działać.  Statut  PZK  aktualnie  obowiązujący  nie 
przewiduje istnienia jednostek organizacyjnych takich jak kluby Specjalistyczne, jedynym rozwiązaniem aby 
stać się partnerem dla PZK jest powołanie organizacji w formie stowarzyszenia.

Tworząc stowarzyszenie będziemy mogli:
-   posiadać konto bankowe,
-   prawo do występowania do innych instytucji,
-   możemy oficjalnie protestować,
-   oddawać sprawy do Sądu.
Obciążenia:
-   sprawozdania finansowe do Urzędu Skarbowego,
-    nr REGON i NIP.
Procedury związane z założeniem nie są skomplikowane, spotkać się musi grupa osób zainteresowanych, 
należy określić kryteria uzyskania członkostwa, powołać komitet założycielski, wypełnić formularze i zgłosić 
rejestrację do Sądu.

Tomasz Ciepielowski SP5CCC - stwierdził, że stowarzyszenie wbrew obawom nie jest straszne, w niczym 
nie  ogranicza  dotychczasowego  zakresu  działalności.  Dopóki  stowarzyszenie  nie  prowadzi  działalności 
gospodarczej to koszty pozostaną na dotychczasowym poziomie. Stowarzyszenie nie musi mieć głównego 
księgowego, nie musi składać comiesięcznych sprawozdań do Urzędu  Skarbowego - wystarczy pismo do 
US  o  zwolnienie  ze  sprawozdań  miesięcznych,  jeśli  tylko  działalność  finansowana  jest  ze  składek 
członkowskich  i  nie  jest  prowadzona  działalność  gospodarcza.  Przedstawił  zarys  historyczny  struktur 
organizacji krótkofalarskich w okresie międzywojennym.

Jacek Polański SP1CNV  - określił,  że wszystko, co będzie nas kosztowało, to to samo co dotychczas. 
Staniemy się  jednak kimś,  kogo zlekceważyć nie  można,  W związku z powyższym jest  za powołaniem 
stowarzyszenia.

Zdzisław Bieńkowski SP6LB - zwrócił uwagę na podstawowe zagadnienie obrony pasm amatorskich. Jako 
stowarzyszenie możemy występować oficjalnie do stosownych urzędów.
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Jerzy Łukasz SP1EOI - stwierdził, że to jaką pozycję ma grupa UKF jest wyłącznie jej zasługą. To PZK jest  
jedyną organizacją do reprezentacji  krótkofalarstwa, zatem musimy wspierać PZK, nie kłócić się między 
sobą zatem proponuje nie przesadzać z rejestracją.

Radosław Soroka SP1EOM - postawił pytanie, czy na tej sali jest grupa osób, które chcą pracować i objąć 
funkcje w nowym Zarządzie.  To,  że PZK źle nas reprezentuje,  jest  naszą winą, nie musimy powoływać 
stowarzyszenia,  lecz  założyć  klub  UKF,  dla  samego  „Intercontestu"  stowarzyszenie  nie  jest  potrzebne. 
Musimy jednak postawić sobie pytanie, na które w zasadzie otrzymaliśmy odpowiedź: do czego potrzebne 
jest stowarzyszenie?

Tomasz  Ciepielowski  SP5CCC -  boimy  się,  nie  jesteśmy  pewni  co  będzie,  nie  tworzymy  nowej 
administracji,  struktury nadal będą takie same. Jako klub nie uzyskujemy nic, nie mamy żadnego prawa 
głosu.

Mirosława Salwa SP5NHF - czy PZK jest nam potrzebne, dlaczego mamy być członkiem PZK?

Zdzisław Bieńkowski SP6LB - przypomniał, że w statucie PZK -  §7 pkt. 7 - jest zapis o pozycji członka 
wspierającego  będącego  klubem  specjalistycznym,  jest  to  prawo  do  uzyskiwania  mandatu  do 
reprezentowania PZK w ramach specjalizacji klubu.

Radosław Soroka SP1EOM - myślę, że. na tej sali  nie ma takiej osoby, która nie chce stowarzyszenia. 
Chcemy być doceniani, to musimy być silni. Chcemy wzmocnienia PZK, a szczególnie pozycji grupy UKF,  
aby ZG PZK liczył się z naszym przedstawicielem. Nic nie zrobimy, jeśli nie będzie ludzi, którzy chcą to robić  
- robić społecznie.

Tomasz Wiza SP7BCA - przypomniał, że wczoraj kol. SP6LB zadeklarował, że chce pracować w nowym 
zarządzie, ale nie przewodniczyć, więc jest już jeden kandydat do nowych władz. SP7BCA stawia swoją  
osobę do dyspozycji, może nadal pełnić funkcje skarbnika, jeśli oczywiście zebrani tego sobie życzą. Wraz z 
małżonką SP7RFE  - jako Contest Managerem naszego nowego stowarzyszenia, deklaruje jej pomoc.

Stanisław Ziemczonek SP6GWB - poparł utworzenie stowarzyszenia, które zastąpi Klub Specjalistyczny, 
zadeklarował chęć dalszego prowadzenia tego co do tej pory tj. współzawodnictwa i list osiągnięć (pierwsze 
QSO).

Roman  Pałczyński  SP2DDX -  zadeklarował  swoja  osobę  do  dalszej  pracy,  chce  dalej  prowadzić 
współzawodnictwo osiągnięć tzw. Top lista

Tomasz Babut SP5XMU - także deklaruje dalsze prowadzenie witryny internetowej Stowarzyszenia.

Jerzy  Mitkiewicz  SP9FG  i  Andrzej  Włodarczyk  SP1JX -  zadeklarowali  dalszą  działalność  w  komisji 
rewizyjnej Stowarzyszenia.

Janusz Polański SP2CNW - także zadeklarował się do pracy w ramach Komisji Rewizyjnej.

Zdzisław Bieńkowski SP6LB - zauważył, że są chętni do pracy, sam potwierdził swoją chęć pracy jako 
członek Zarządu. Reasumując zaproponował kandydatów do składu nowego zarządu:

SP1EOI,
SP1EOM,
SP1MVG,
SQ2EEQ,
SP7BCA,
SP6LB.

Jan Kmita  SP1GPY -  dodał,  że  trzeba  w  ramach  klubu  zająć  się  sprawami  „Packet  Radio".  On  sam 
zaoferował, że może działać w tym zakresie.

Zdzisław Bieńkowski SP6LB - odpowiedział, że problematyka „Packet Radio" prowadzona jest zasadniczo 
w ramach PK RVG, niecelowe jest  dublowanie  dziedziny działalności  poprzez wprowadzanie  zapisu do 
statutu, choć można oczywiście powołać Managera do tych spraw.

Jan Gimiński  SP2BMX -  dodał,  że w ramach PZK odpowiedzialny za sprawy „Packet  Radio"  jest  kol. 
Krzysztof Hłuchyj SP3GVL.
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Dla przedyskutowania przedstawionych  kandydatur,  wpisania  się  chętnych  na  listę  członków założycieli, 
prowadzący obrady Jerzy Łukasz SP1EOI ogłosił przerwę.

Na listę członków założycieli wpisali się:
  1.  Jacek Polański SP1CNV
  2.  Jerzy Łukasz SP1EOI
  3.  Radosław Soroka SP1EOM
  4.  Andrzej Włodarczyk SP1JX
  5.  Jan Kmita SP1GPY
  6.  Krzysztof Janczarek SP1MVG
  7.  Jan Gimiński SP2BMX
  8.  Janusz Polański SP2CNW
  9.  Roman Pałczynski SP2DDX
10.  Grzegorz Zimny SP2OFF
11.  Janusz Muniak SP2FKE
12.  Wiesław Janicki SP2NJI
13.  Stanisław Leszczyna SQ2EEQ
14.  Ireneusz Freda SP2JXN
15.  Stefan Prawniczak SP3SFN
16.  Tomasz Napieralski SP3SXX
17.  Jerzy Cichy SP3BEK
18.  Marek Krzemiński SP4MPB
19.  Tomasz Ciepielowski SP5CCC
20.  Mirosława Salwa SP5NHF
21.  Kazimierz Targalski SP5CKH
22.  Bartłomiej Wiącek SP5QWB
23.  Sławomir Bułajewski SP5QWJ
24.  Tomasz Babut SP5XMU
25.  Zdzisław Bieńkowski SP6LB
26.  Stanisław Ziemczonek SP6GWB
27.  Andrzej Matuszny SP6JLW
28.  Jerzy Masłowski SP6OPN
29.  Elżbieta Wiza SP7RFE
30.  Tomasz Wiza SP7BCA
31.  Piotr Raczkowski SP7OGP
32.  Czesław Stępień SP7JSG
33.  Zbigniew Gniotek SP7MTU
34.  Robert Karaś SP8RHP
35.  Jerzy Mitkiewicz SP9FG
36.  Edward Piotrowski SP9WY
37.  Ryszard Suski SP9QZS
38.  Antoni Kramarz SP9ACI
39.  Jan Gawlik SP9HVV

W dalszej części rozpatrywano treść statutu Stowarzyszenia, w tym ustalenia nazwy, określenia siedziby, 
kadencji władz Stowarzyszenia.

Stanisław Leszczyna SQ2EEQ - zaproponował przyjęcie nazwy stowarzyszenia w następującym brzmieniu:

Polski Klub UKF - Stowarzyszenie Miłośników Radiowych Łączności na Falach Ultrakrótkich   

Innych  propozycji  nie  było,  w  związku  z  tym  Prowadzący  zebranie  Jerzy  Łukasz  SP1EOI  poddał  pod 
głosowanie wniosek o przyjęcie nazwy stowarzyszenia jw.

Zatwierdzenia nazwy stowarzyszenia dokonano w głosowaniu jawnym. Za przyjęciem proponowanej nazwy 
oddano 39 głosów, przeciw – 0 (zero), wstrzymujących się 0 (zero).

Tomasz Ciepielowski SP5CCC - rozważał problem siedziby Stowarzyszenia, mogłaby być to Warszawa, 
jednak  praktyczniej  -  szybsze  procedury  rejestracyjne,  jest  aby  było  to  miasto  nowo  powołanego 
Przewodniczącego. Wyraził pogląd, że dla usprawnienia działania dobrze, aby Przewodniczący i Sekretarz 
Stowarzyszenia pochodzili z tego samego miasta.
Postanowiono, że siedziba Stowarzyszenia zostanie ustalona po dokonaniu wyborów i ukonstytuowaniu się 
Zarządu Stowarzyszenia.
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W związku z wolą zgromadzonych kontynuowania działalności w formie stowarzyszenia, ustalono chętnych 
do składu Komitetu Założycielskiego, którzy wpisali się na listę i podpisem wyrazili zgodę na udział w nim.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2001

Zgromadzeni w dniu 16 czerwca 2001 roku w Międzyzdrojach postanawiają:

1.  powołać stowarzyszenie pod nazwą ”Polski Klub UKF - Stowarzyszenie Miłośników Radiowych Łączności
  na  Falach  Ultrakrótkich"  jako  historycznego  następcę  Polskiego  Klubu  UKF  Polskiego  Związku
     Krótkofalowców o 39-letniej tradycji.

2. Zebranie założycielskie przyjmuje statut Stowarzyszenia o treści ustalonej na Zebraniu jako dokument
     wyjściowy.

3.  Zebranie  założycielskie  powołuje  Komitet  Założycielski  w  składzie  16-osobowym  do  opracowania
   ostatecznej  wersji  statutu  Stowarzyszenia  oraz  upoważnia  go  do  wszelkich  działań  niezbędnych  do
      rejestracji Stowarzyszenia.

W skład Komitetu wchodzą:
 1.  Jerzy Łukasz SP1EOI
  2.  Radosław Soroka SP1EOM
  3.  Tomasz Wiza SP7BCA
  4.  Zdzisław Bieńkowski SP6LB
  5.  Stanisław Leszczyna SQ2EEQ
  6.  Roman Pałczyński SP2DDX
  7.  Tomasz Babut SP5XMU
  8.  Stanisław Ziemczonek SP6GWB
  9.  Jan Kmita SP1GPY
10.  Krzysztof Janczarek SP1MVG
11.  Jerzy Mitkiewicz SP9FG
12.  Andrzej Włodarczyk SP1JX
13.  Elżbieta Wiza SP7RFE
14.  Mirosława Salwa SP5NHF
15.  Jan Gimiński SP2BMX
16.  Janusz Polański SP2CNW

Uchwałę  podjęto  w  głosowaniu  jawnym.  Za  przyjęciem  uchwały  oddano  38  osób,  głosów  
przeciwnych 0 (zero), wstrzymujących się 1.

Załączniki: lista Komitetu Założycielskiego, treść statutu.

Uchwała nr 2/2001
Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia PK UKF upoważnia Komitet Założycielski do złożenia dokumentów 
do Sądu i podjęcie wszelkich niezbędnych działań do uzyskania rejestracji Stowarzyszenia.

Uchwałę  podjęto  w  głosowaniu  jawnym.  Za  przyjęciem  uchwały  oddano  39  osób,  głosów  
przeciwnych 0 (zero), wstrzymujących się 0 (zero).

Zarządzono przerwę w obradach.

Po przerwie kol. Jerzy  Łukasz SP1EOI - po konsultacjach z kolegami przedstawił kandydatów do nowego 
Zarządu i  Komisji  Rewizyjnej.  Wszyscy kandydaci  wyrazili  osobiście  zgodę na kandydowanie do składu 
władz Stowarzyszenia. Poddał pod głosowanie następujące uchwały:

Uchwała nr 3/2001
Zebranie  założycielskie  Stowarzyszenia  PK UKF w dniu  16.06.2001 w Międzyzdrojach powołało Zarząd 
Stowarzyszenia w składzie:

Jerzy Łukasz SP1EOI,
Radosław Soroka SP1EOM,
Stanisław Leszczyna SQ2EEQ,
Zdzisław Bieńkowski SP6LB,
Tomasz Wiza SP7BCA.

Wyboru dokonano w głosowaniu jawnym na cały przedstawiony skład kandydatów do Zarządu. Za wyborem 
oddano 38 głosów, głosów przeciwnych - 0, wstrzymujących się 1. W wyniku głosowania wszyscy w/w weszli  
w skład Zarządu.
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Uchwała nr 4/2001
Zebranie założycielskie w dniu 16.06.2001 w Międzyzdrojach powołało Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia w 
składzie:

Andrzej Włodarczyk SP1JX,
Jerzy Mitkiewicz SP9FG,
Janusz Polański SP2CNW.

Wyboru  dokonano w głosowaniu  jawnym na  cały  przedstawiony skład Komisji  Rewizyjnej.  Za wyborem 
przedstawionych kandydatów oddano 36 głosów, głosów przeciwnych – 0 (zero), wstrzymujących się 3. W 
wyniku głosowania wszyscy w/w weszli w skład Komisji Rewizyjnej.

Zarządzono 15-minutową przerwę.

Po  przerwie  prowadzący  obrady  ogłosił  funkcje  w  wyniku  ukonstytuowania  się  Zarządu  w  sposób 
następujący:

Jerzy Łukasz SP1 EOI - prezes - przewodniczący
Radosław Soroka SP1EOM - sekretarz
Tomasz Wiza SP7BCA - skarbnik
Zdzisław Bieńkowski SP6LB - członek zarządu
Stanisław Leszczyna SQ2EEQ - członek zarządu 

Komisja Rewizyjna:
Andrzej Włodarczyk SP1JX - przewodniczący
Jerzy Mitkiewicz SP9FG – członek
Janusz Polański SP2CNW - członek

Prowadzący zebranie SP1EOI w realizacji wcześniejszego postanowienia zebranych poddał pod głosowanie 
proponowaną siedzibę stowarzyszenia tj. miasto POLICE.
Zatwierdzenia  siedziby stowarzyszenia  miasto  POLICE dokonano w głosowaniu  jawnym.  Za  przyjęciem 
proponowanej nazwy oddano 37 głosów, przeciw – 2 (dwa), wstrzymujących się 0 (zero).
W związku z powyższym Prowadzący zebranie stwierdził, że do treści statutu zostanie wpisana jako siedziba 
miasto POLICE.

Zebranie zatwierdziło jednogłośnie managerów klubowych, są to:
Elżbieta Wiza SP7RFE                          - contest manager
Roman Pałczyński SP2DDX                  - manager d/s osiągnięć (top lista)
Tomasz Babut SP5XMU                        - manager d/s witryny internetowej
Krzysztof Janczarek SP1MVG               - manager d/s intercontestu
Stanisław Ziemczonek SP6GWB           - manager d/s współzawodnictwa (lista rekordów, pierwsze

QSO) 
Jan Kmita SP1GPY                               - manager d/s packet radio

Wszyscy potwierdzili swoją zgodę na pełnienie powierzonych im funkcji managerów. 

Dalszy ciąg dyskusji i propozycje uchwał:

SP7BCA - powiedział, że Zjazd sprawozdawczy przyjął uchwałę o nadaniu tytułów honorowych członków
PK UKF PZK, proponuje wszystkim nowym członkom honorowym PK UKF wydać dyplom stwierdzający 
nadanie takiego tytułu.
Powiadomić  wszystkich  członków  PK  UKF  PZK  o  przekształceniu  się  w  stowarzyszenie.  Wszystkich 
członków figurującym na liście wieczystej poprosić o pisemne zadeklarowanie się czy chcą kontynuować 
działalność w nowym Stowarzyszeniu.

W  dalszej  części  prowadzono  dyskusję  nad  Regulaminem  Członkowskim  Stowarzyszenia  bazując  na 
projekcie podanym w materiałach zebrania:

SP1EOI - opowiedział się za zachowaniem dotychczasowych zasad.

SQ2EEQ - poparł wersję II - nowy sposób obliczania punktacji za osiągnięcia.

SP2JXN - zauważył brak wstępujących młodych członków.

SP7BCA - ostatni rok, to 16 nowych członków, dawniej było 1-2 rocznie, klub musi stawiać wymagania, musi 
być elitarny.
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SP5CCC - porównał PK UKF z SPDXC, oraz do organizacji międzynarodowych o wysokich wymaganiach - 
podał  przykład Polskiej  Akademii  Nauk.  W PK UKF zachowajmy kandydatów i  członków rzeczywistych, 
poparł wersję II.

SP6LB - popiera II wersję.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt Regulaminu Członkowskiego Stowarzyszenia PK UKF 
w formie uchwały:

Uchwała nr 5/2001
Zebrani przyjmując Statut Stowarzyszenia Polskiego Klubu UKF uchwalają Regulamin Członkowski o treści 
następującej:
1.   KANDYDATEM na członka może być radioamator posiadający własną stację radiową, który zgłosił na 
piśmie przystąpienie do PK UKF i opłacił składkę członkowską.
2.   CZŁONKIEM RZECZYWISTYM może zostać radioamator posiadający własną czynna stacje radiową 
UKF  (powyżej  30MHz),  opłacił  składkę  członkowską  i  uzyskał  w  sumie  co  najmniej  100  punktów  za 
potwierdzone kartami  QSL łączności  z  różnymi  WW LOC na dowolnych  pasmach UKF,  niezależnie  od 
sposobu  propagacji,  w  tym  przez  przemienniki  naziemne  i  satelitarne  (liczy  się  sumę  punktów  z 
poszczególnych pasm, lecz każdy LOC zalicza się tylko jeden raz niezależnie od pasma) według poniższego 
punktowania:
Nowy średni (4-znakowy) WW LOC w paśmie: 
    50MHz             0,5 pkt
  144MHz   1 pkt
  432MHz   2 pkt
1296MHz   4 pkt
2320MHz   6 pkt
5600MHz   8 pkt
      10GHz 10 pkt
      24GHz i wyżej 20 pkt

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za przyjęciem uchwały oddano 18 głosów, głosów
przeciwnych 6 wstrzymujących się 1.

Uchwała nr 6/2001
Zgromadzeni na Zebraniu Założycielskim Polskiego Klubu UKF w Międzyzdrojach w dniu 16 czerwca 2001 
roku uchwalają składkę członkowską w stowarzyszeniu na rok 2001 i 2002 w w wysokości 20,- zł płatną w 
terminach;
-     na rok 2001 do 31.08.2001
-     na rok 2002 do 31.03.2002

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za przyjęciem uchwały oddano 39 głosy, głosów
przeciwnych 0 (zero), wstrzymujących się 0 (zero)

Uchwała nr 7/2001
Zgromadzeni na Zebraniu Założycielskim Polskiego Klubu UKF w Międzyzdrojach w dniu 16 czerwca 2001 
roku postanawiają zgłosić Polski Klub UKF - Stowarzyszenie Miłośników Radiowych Łączności na Falach 
Ultrakrótkich  jako  członka  wspierającego  Polskiego  Związku  Krótkofalowców  i  upoważnić  PZK  do 
reprezentowania interesów Stowarzyszenia na forum Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej IARU.

Uchwałę  podjęto  w  głosowaniu  jawnym.  Za  przyjęciem  uchwały  oddano  33  głosy,  głosów  
przeciwnych 1, wstrzymujących się 0 (zero).

Uchwała nr 8/2001
Zgromadzeni na Zebraniu Założycielskim Polskiego Klubu UKF w Międzyzdrojach w dniu 16 czerwca 2001 
roku zobowiązują Zarząd Stowarzyszenia PK UKF do:
1.    Zachowania ciągłości prowadzonych dotychczas przez PK UKF PZK:

-  Kroniki Zjazdów, w tym kroniki fotograficznej
-  List członków
-  Rejestrów osiągnięć technicznych i sportowych w zakresie UKF.

2.    Opracowania i opublikowania uaktualnionych regulaminów współzawodnictw.
3.    Powołania managerów prowadzących poszczególne współzawodnictwa w terminie do 31.12.2001.

Uchwałę  podjęto  w  głosowaniu  jawnym.  Za  przyjęciem  uchwały  oddano  39  głosów,  głosów  
przeciwnych 0 (zero), wstrzymujących się 0 (zero).
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W  dalszej  części  dyskusji  -  prowadzonej  przez  SP1MVG -  poruszono  temat  sposobu  rozliczania 
współzawodnictwa Intercontest począwszy od roku 2002. Postanowiono uwzględnić pracę w paśmie 50MHz, 
oraz dokonać zmiany sposobu obliczania punktów za zajęte miejsca w zawodach.

Uwzględnienie  pasma  50MHz  do  współzawodnictwa  Intercontest  UKF  przegłosowano  w  sposób 
następujący:

za oddano 20 głosów, głosów przeciwnych 2 wstrzymało się 2
W związku z tym poddano pod głosowanie regulamin następującej treści:

Regulamin Intercontestu UKF (od roku 2002)
Na podstawie logów i wyników ogłoszonych przez Contest Managera PK UKF, ustala się ilości punktów, 
którą operator uzyskuje w danych zawodach. Współzawodnictwo prowadzi się w pasmach 50, 144, 432, 
1296 MHz i wyżej.

Punkty przyznawane są według klucza:
    1  miejsce 100 pkt
    2 miejsce   99 pkt
    3 miejsce   98 pkt itd.
  99 miejsce     2 pkt
100 miejsce     1 pkt
powyżej 100-go miejsca każdy operator uzyskuje 1 punkt.
Wynik końcowy Intercontestu uzyskuje się jako sumę z najwyżej czterech najlepszych wyników punktowych 
dla danego operatora, za poszczególne zawody na danym paśmie w ciągu jednego roku kalendarzowego. 
Manager Intercontestu UKF prowadzi rozliczenie automatycznie dla wszystkich stacji polskich, które wzięły 
udział w zawodach w danym roku co najmniej 30-krotnie. Na specjalne życzenie mogą być uwzględniane  
także stacje, które wzięły udział w zawodach na danym paśmie tylko dwa razy, a także, na życzenie, stacja  
może być w ogóle nie klasyfikowana. 
Klasyfikacja:
-   na poszczególnych pasmach - jeden operator (SO)
-   pozostali i kluby (MO).

Przy Interconteście tworzona jest tabela największych osiągnięć w zawodach: suma punktów/liczba QSO 
[km/QSO] dla poszczególnych pasm.

Zawody zaliczane do INTERCONTESTU
I Test IARU (50, 144 MHz i wyżej) - marzec
II Test IARU (50,144 MHz i wyżej) - maj 
Zawody mikrofalowe (1,3GHz i wyżej) - czerwiec 
Zawody 50MHz IARU - czerwiec
III Test IARU (50,144 MHz i wyżej) - lipiec 
Zawody Sudeckie (50,144 MHz i wyżej) - sierpień 
Zawody IARU VHF (144 MHz) - wrzesień 
Zawody IARU UHF (432 MHz i wyżej) - październik 
Zawody Marconi Contest (144 MHz CW) - listopad

Regulamin przyjęto w głosowaniu jawnym. Za przyjęciem regulaminu w przedstawionej treści oddano 17 
głosów, głosów przeciwnych 2 wstrzymało się 6.

W dalszej części dyskusji zabierali głos:

SP7BCA - wszystkich żyjących członków honorowych zawiadomić o powołaniu stowarzyszenia odrębnymi 
pismami, członkostwo nadane na 40 Zjeździe w Międzyzdrojach proponuje potwierdzić dyplomami.

SP5CCC - w  świetle dokonanych ustaleń stwierdził,  że PK UKF nadal istnieje i  będzie prowadził  swoją 
działalność.

SP6GWB -  powiadomił,  że  regulamin  wymaga  weryfikacji  osiągnięć  kartą  QSL  w  ciągu  2  lat.  Nie 
zweryfikowane łączności sprzed 1980r już nie będą weryfikowane.

SP1EOI - zaproponował, aby podać do wiadomości w Krótkofalowcu Polskim (MK QTC) oraz w Świat Radio, 
oraz na stronie internetowej PK UKF informacji o powołaniu Stowarzyszenia. 
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Zaproponował,  aby  Managerowie  najpóźniej  do  początku  września  przedstawili  aktualne  regulaminy 
współzawodnictwa z propozycjami ewentualnych modyfikacji.

Na zakończenie zabrali głos:

SP2BMX - pogratulował nowemu zarządowi, życzył owocnej pracy, zobowiązał się do popierania współpracy 
między stowarzyszeniami.

SP6LB  -  podziękował organizatorom za wzorową organizację Zjazdu,  Kolegom za zajęcie się sprawami 
poważnymi, co pozwoliło zachować ciągłość działania PK UKF.

SP9QZS - zaproponował organizację 41 Zjazdu w roku 2002 w Międzybrodziu k/Żywca. 

SP1EOI - podziękował uczestnikom, zachęcał do korzystania z klimatu Międzyzdrojów. 

Na tym protokół zakończono.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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

Zebrania Założycielskiego

Polskiego Klubu UKF 

Stowarzyszenia Miłośników Radiowych Łączności

–

na Falach Ultrakrótkich
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