Protokół
z Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Lubelskiego Oddziału terenowego PZK
odbytego w Dominowie w dniu 13 marca 2016 r.
Zebranie rozpoczęło się w II terminie o godzinie 10:30. W zebraniu wzięło udział 40 członków
OT-20 (lista obecności w załączeniu).
Porządek obrad:
1. Powitanie członków zebrania i gości;
2. Wybór przewodniczącego i protokolantów Zebrania;
3. Wybór Komisji – Mandatowej;
4. Stwierdzenie quorum Zebrania – Komisja Mandatowa;
5. Informacja o ilości członków OT20 w OSEC oraz ilości delegatów i zastępców delegatów
wybieranych na walnym zebraniu - Komisja Mandatowa;
6. Przyjęcie porządku obrad zebrania i regulaminu zebrania;
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej;
8. Sprawozdanie Zarządu Oddziału za okres listopad 2014 - luty 2016;
9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej za okres listopad 2014 – luty 2016;
10. Wystąpienie zaproszonych gości i przedstawiciela ZG PZK;
11. Wręczenie dyplomów uznania i wyróżnień;
12. Wybór delegatów i Zastępców Delegatów na XXII Krajowy Zjazd Delegatów PZK;
13. Dyskusja, składanie wniosków do Walnego Zebrania oraz głosowania nad złożonymi
wnioskami;
14. Ogłoszenie wyników wyborów delegatów i zastępców delegatów na Krajowy Zjazd
Delegatów;
15. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków;
16. Zamknięcie obrad.
Ad. 1 Zebranie otworzył Prezes Zarządu OT-20 kol. Jerzy Kowalski SP8HPW witając
przybyłych członków OT-20 oraz gościa w osobie Sekretarza Generalnego PZK kol. Tadeusza
Pamięty SP9HQJ.
Ad. 2 Prowadzący odczytał proponowany porządek obraz oraz zaproponował kandydaturę
swojej osoby na Przewodniczącego Zebrania i kandydaturę kol. Andrzeja Bojana na protokolanta
jak również zapytał o propozycje innych kandydatur. W związku z tym, że z sali nie padła żadna
nowa kandydatura, prowadzący przeprowadził głosowanie jawne, w wyniku którego
przewodniczącym zebrania jednogłośnie został wybrany kol. Jerzy Kowalski SP8HPW. W drugim
jawnym głosowaniu na protokolanta jednogłośnie wybrany został kol. Andrzej Bojan SP8AB.
Ad. 3 Do komisji mandatowej zostali zaproponowani: kol. Tomasz Kopacz SP8UFT, kol.
Stanisław Gąsior SP8LLB i kol. Edward Budzyński SP8EB. W głosowaniu jawnym Komisja
Mandatowa została wybrana jednogłośnie w proponowanym składzie. Komisja Mandatowa spośród
swojego składu wybrała Przewodniczącego Komisji w osobie kol. Tomasza Kopacza SP8UFT.
Ad 4. i 5. Komisja Mandatowa sprawdziła listę obecności i przeliczyła obecnych, po czym
sporządziła protokół (w załączniku). Przewodniczący Komisji odczytał protokół stwierdzając
ważność zebrania w drugim terminie. Na 176 członków OT-20 w zebraniu uczestniczyło 39 osób
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co stanowi 22,15%. Przewodniczący Komisji poinformował również, iż w związku z tym, że w
bazie OSEC jest zarejestrowanych 176 członków oddziału i zgodnie z Ordynacją Wyborczą Walne
Zebranie będzie wybierać dwóch delegatów i dwóch zastępców delegatów na Krajowy Zjazd
Delegatów PZK.
Ad. 6 Po stwierdzeniu ważności zebrania przez Komisję Mandatową, przewodniczący zebrania
zapytał zebranych o propozycje rozszerzenia porządku obrad. Jako, że nie padły żadne propozycje
zmiany lub rozszerzenia porządku, przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad.
Zebranie w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęło zaproponowany porządek. Przewodniczący
zaproponował regulamin zebrania (w załączeniu) oraz poinformował przybyłych o możliwych
dwóch sposobach wyboru delegatów: 1) dwa odrębne głosowania, najpierw na delegatów, a później
na ich zastępców; 2) jedno głosowanie w wyniku którego dwie osoby, które uzyskają najwięcej
głosów zostają delegatami i dwie kolejne ich zastępcami.
Ad. 7 Do składu Komisji Skrutacyjnej zaproponowano członków Komisji Mandatowej, która
zakończyła swoją pracę po stwierdzeniu ważności zebrania tj.: kol. Tomasza Kopacza SP8UFT,
kol. Stanisława Gąsiora SP8LLB i kol. Edwarda Budzyńskiego SP8EB. W głosowaniu jawnym
Komisja Skrutacyjna zostały wybrana z jednym głosem wstrzymującym. Przewodniczącym
Komisji Skrutacyjnej został kol. Tomek SP8UFT.
Podczas składania kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono kandydaturę kol.
Michał Radzika SQ8JMC i kol. Krzysztofa Jareckiego SP8GNF. Skład Komisji Uchwał i
Wniosków został przegłosowany jednogłośnie. Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków
został kol. Krzysztof SP8GNF.
Ad. 8 Prezes Lubelskiego Oddziału Terenowego PZK kol. Jerzy Kowalski SP8HPW przedstawił
sprawozdanie Zarządu Oddziału za okres sprawozdawczy od 23 listopada 2014 r. do końca lutego
2016 r. (w załączeniu). Podczas sprawozdania chwilą ciszy na stojąco zostali uczczeni członkowie
OT-20, którzy na zawsze opuścili nasze grono w ostatnim czasie. Byli to: Adolf SP8CGS, Marian
SP8BWP, Krzysztof SP8GVM, Andrzej SP8DYY i Andrzej SP8NCJ. Drugą część sprawozdania finansową – przedstawił Skarbnik kol. Ryszard Winiarski SP8ONZ.
Ad. 9 Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej kol. Zbigniew Ulanowski SQ8MFB
przedstawił sprawozdanie komisji za okres sprawozdawczy (w załączeniu).
Ad. 10 Przewodniczący zebrania odczytał okolicznościowe adresy od gości zaproszonych na
zebranie, którzy nie mogli na zebranie przybyć. Byli to: Dyrektor Lubelskiej Delegatury UKE Pan
Władysław Zwierzchowski, Pani Hanna Malinowska Dyrektor Wojewódzkiej Organizacji LOK i
Prezes PZK kol. Jerzy Jakubowski SP7CBG.
Przybyły na zebranie gość w osobie Sekretarza Generalnego PZK Tadeusza Pamięty SP9HQJ w
swoim wystąpienie odniósł się do najpilniejszej sprawy, którą musi się zająć Krajowy Zjazd
Delegatów, a jest nią dostosowanie Statutu PZK do wymogów znowelizowanej ustawy o
stowarzyszeniach. Poinformował także o toczących się dyskusjach dotyczących przyszłości PZK
oraz osobowości prawnej oddziałów i klubów PZK. Dyskusje te toczą się na internetowych forach
dyskusyjnych i na łamach czasopism krótkofalarskich. Nie zawsze są to dyskusje merytoryczne i
dość często dyskredytują dotychczasowe działania PZK. Rzeczywistość jego zdaniem jest jednak
znacznie inna, a do głosów tzw. „hejterów” należy się odnosić z dużym dystansem. Jego zdaniem
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najlepsza atmosfera i najlepsza działania są w klubach. Tam jest dużo aktywnych ludzi robiących
dobrą robotę.
Ad. 11 Prezes Zarządu OT-20 kol. Jerzy Kowalski SP8HPW i Sekretarz Generalny PZK
Tadeusz SP8HQJ wręczyli dyplomy uznania kolegom zaangażowanym w pracę na rzecz oddziału.
Dyplomy otrzymali: SQ8MFR, SQ8LUL, SP5KP, SQ8MFB, SQ8JCB, SP8DIP, SP8ISJ, SP5IKO,
SP8AB, SP8UFT, SQ8MXS, SQ8MXN, SP8ONZ, SP8HPW i SP8TK. Dyplomy otrzymali również
osoby nie związane bezpośrednio z OT-20, a wspierające lubelskie krótkofalarstwo, Pani Hanna
Malinowska i Pan Władysław Zwierzchowski. Z uwagi, że te osoby nie było obecne na zebraniu
SP8HPW zobowiązał się jak najszybciej dostarczyć je pod właściwe adresy.
Ad. 12 Przewodniczący zebrania przeprowadził głosowanie nad sposobem wyboru delegatów na
Zjazd Krajowy, zaproponowanym w regulaminie zebrania. W przeprowadzonych głosowaniach
pierwsza propozycja, przeprowadzenia odrębnych głosowań nie uzyskała żadnego głosu za, był
jeden głos wstrzymujący, pozostałe były przeciwne. Druga propozycja przeprowadzenia jednego
głosowania została przyjęta jednogłośnie.
Na delegatów i ich zastępców zostały zgłoszone kandydatury:
1) kol. Andrzej Bojan – SP8AB,
2) kol. Marek Sikora – SQ8MXS,
3) kol. Andrzej Dzierzkowski – SP8LBK,
4) kol. Ryszard Winiarski – SP8ONZ,
5) kol. Michał Radzik – SQ8JMC.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili wolę kandydowania.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali członkom oddziału karty do głosowania, na których
należało wpisać znaki wszystkich kandydatów oraz zakreślić kwadraty przy wybieranych
kandydaturach - od dwóch do czterech. Po czasie niezbędnym do dokonania wyboru komisja
zebrała karty i przystąpiła do liczenia głosów, po czym przewodniczący zebrania zarządził
kilkunastominutową przerwę, niezbędną do policzenia głosów przez komisję i przygotowanie
protokołu.
Ad. 13 W dyskusji jako pierwszy głos zabrał kol. Jerzy Miśkiewicz SP8TK. W swoim
wystąpieniu SP8TK poruszył następujące zagadnienia:
1) Sprawa ostatniego spotkania w ministerstwie, dlaczego nie zostało spotkanie zainspirowane
przez PZK tylko przez OPOR?
2) Przydzielanie znaków przez UKE. Występuje zbyt duża samowola w przydzielaniu znaków,
bez karencji na sufiksy po zmarłych krótkofalowcach szczególnie zasłużonych dla krótkofalarstwa,
takie same sufiksy mogą być przydzielane w różnych okręgach. Jest wiele różnych prefiksów i
można to zorganizować, bez dublowania sufiksów i z zachowaniem 5 letniej karencji na znaki po
zmarłych.
Nie ma zapisów zabraniających na przydzielanie sufiksów powszechnie uznawanych za
obraźliwe. W wielu krajach m.in. w Australii jest to prawnie zakazane. PZK wraz z innymi
organizacjami ZHP i LOK powinny razem wystąpić do ministerstwa o prawne usankcjonowanie
tych zasad.
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3) Pasmo 5 MHz w listopadzie 2014 r. zostało przydzielone na zasadzie drugorzędności.
Dlaczego do tej pory polscy krótkofalowcy nie mogą pracować w tym paśmie?
4) Łączność kryzysowa. W wielu krajach, m.in. w USA są wspólne ćwiczenia krótkofalowców ,
służb kryzysowych i wojska. W Polsce takiej współpracy nie ma. Uważam, że na majowym
zjeździe ta sprawa powinna być poruszona. Jest zawarte porozumienie w sprawie łączności
kryzysowej, lecz nie ma żadnych informacji jak ta współpraca przebiega.
5) Powinna być nawiązana stała współpraca pomiędzy PZK, LOK i ZHP. Stwierdził, że te
organizacje są zainteresowane taką współpracą. Taki wniosek wysunął po rozmowie z szefem LOK,
generałem Jarząbkiem.
6) Powołanie Komisji Historycznej przy PZK i przy oddziałach do spisywania historii
krótkofalarstwa na swoim terenie. W archiwum państwowym w Warszawie jest cała dokumentacja
PZK z lat 1946 – 1950 r., - tutaj przywołał treść kilku dokumentów z tego archiwum, która może
być wykorzystana przez komisję. Komisja powinna na bieżąco współpracować z oddziałami.
Dodał, że jeżeli chodzi o lata przedwojenne, to razem z SP5HS skompletowali przedwojenne
egzemplarze Krótkofalowca Polskiego.
7) Oddział nasz jest jednym z większych oddziałów, lecz odznak honorowych jest bardzo mało.
Zarząd Oddziału powinien częściej występować do ZG PZK i prezydium o przyznawanie odznak
honorowych. Na naszym terenie jest wielu krótkofalowców zasłużonych dla oddziału i PZK.
Na pytania kol. Jerzego SP8TK odpowiedział kol. Andrzej SP8LBK.
1) Nasze prawo jest takie samo dla organizacji dużych jak i małych, a kontakty z UKE zostały
popsute przez kilku krótkofalowców, którzy domagali się literalnego przestrzegania prawa.
Przydzielanie znaków podlega rozporządzeniu, na którego kształt PZK nie miało większego
wpływu i dlatego jest taka dobrowolność w wyborze znaku. W rozporządzeniu brak jest również
zapisów dotyczących podziału na okręgi i wybór okręgu zależy tylko od składającego wniosek o
wydanie pozwolenia.
2) Pasmo 5 m powinno być udostępnione krótkofalowcom do końca br.
Następnie głos zabrał Sekretarz Generalny PZK Tadeusz SP8HQJ uzupełniając wypowiedź
Andrzej SP8LBK.
1) Relacje z LOK, PZK, ZHP i UKE są bardzo dobrze ukształtowane od wielu lat. Jest jednak
jedna osoba, która te relacje nam psuje.
2) Jeżeli chodzi o ostatnie spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji to Prezes PZK SP8CBG
zaproponował spotkanie uzgodnieniowe stowarzyszeń krótkofalarskich przed kolejnym spotkaniem
w Ministerstwie. Na zaproszenie nikt nie odpowiedział.
3) W sprawie łączności ratunkowej jest wiele inicjatyw lokalnych oddziałów i klubów, które
podpisują porozumienia z Wydziałami Zarządzania Kryzysowego znajdującymi się przy
Wojewodach i prowadzą aktywną współpracę na tym polu.
4) Odnośnie powołania komisji Historycznej to związku jest naczelny kronikarz PZK
kol. Tomek SP5CCC, który tą działalność prowadzi. Proponuję podjęcie stosownej uchwały
dotyczącej powołania Komisji Historycznej. Jest wielu ludzi dokumentujących działania PZK, jak
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SP4BBU, czy też Ja.
Kol. Jerzy SP8TK.
Wolałbym aby propozycja spotkania w Ministerstwie wypłynęła z PZK, a nie z OPOR.
Powinniśmy wcześniej reagować i wyprzedzać tego typu działania.
Świadectwa operatorskie. Dlaczego przy odnawianiu pozwoleń musimy występować o nowe
świadectwa operatorskie. Sądzę, że spowodowane jest to bałaganem w UKE. Może dojść do
sytuacji, gdy krótkofalowiec z kilkudziesięcioletnim będzie musiał z powrotem zdawać egzamin.
Komisje Historyczne były tworzone od 1965 r. Jak przekazywałem w 1990 r. dokumenty PZK
nowym władzom to były w nich teczki Komisji Historycznych, gdzie te teczki są. SP5CCC ma wile
dokumentów lecz nic z nimi nie robi. Oryginały dokumentów powinny być przechowywane przez
PZK, a osoby tworzące dokumentację na ich podstawie powinny posługiwać się kopiami tych
dokumentów.
Pytania egzaminacyjne na świadectwa operatorski są nieprzystające do dzisiejszej
rzeczywistości. Na egzaminie powinno być więcej pytań dotyczących operatorstwa i właściwych
zachowań przy pracy na radiostacji, a nie radiotechniki i to na poziomie szkoły zawodowej lub
średniej. Kol. Ryszard SP8HKT przytoczył pytanie z radiotechniki, na które odpowiedź – zgodnie z
aktualnym zakresem pytań - nie jest prawidłowa.
Kol. Marek SQ8MXS
Należałoby wyposażyć delegatów na zjazd w odpowiednie stanowiska Walnego Zebrania, w
szczególności dotyczące zapisów statutu PZK takich jak:
Czy PZK ma być stowarzyszeniem osób fizycznych, czy prawnych? Stoję na stanowisku, że
PZK powinno być stowarzyszenie osób fizycznych. PZK nie powinno być federacją. Osobowość
prawną mogą mieć tylko oddziały działające w oparciu o statut PZK. Nie może być oddziałów i
klubów PZK działających w oparciu o inny statut, gdyż stwarza to możliwość przejęcia przez takie
stowarzyszenia władzy w PZK, co może skutkować podjęciem przez zjazd uchwał niekorzystnych
dla PZK, np. uchwały o rozwiązaniu PZK.
Powinna być także podjęta uchwała o nieprzystępowaniu PZK do Federacji Organizacji
Proobronnych.
Głos kolejnego uczestnika zebrania.
W oddziałach z osobowością prawną mogą pojawić się osoby posiadające duże zasoby
finansowe, co pozwoli im na dominującą rolę w PZK i będą a stanie przeforsowywać rozwiązania
niekoniecznie korzystne dla krótkofalowców.
Ad. 14 Przewodniczący komisji skrutacyjnej przedstawił wyniki głosowania na delegatów na
Krajowy Zjazd Delegatów. Na delegatów zostali wybrani (protokół z wyborów w załączeniu):
Kol. Andrzej SP8AB – otrzymał 35 głosów
Kol. Marek SQ8MXS – otrzymał 32 głosy
Na zastępców delegatów wybrania zostali:
Kol. Andrzej SP8LBK – otrzymał 17 głosów

Strona 5/6

Kol. Ryszard SP8ONZ – otrzymał 17 głosów
Ad 15 Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła zaproponowane przez Walne Zebranie
propozycje uchwał:
1) Uchwała o regulaminie głosowania (w załączeniu);
2) Uchwała dotycząca utworzenia przy PZK Komisji Historycznej (w załączeniu);
3) Uchwała o zobowiązaniu delegatów do reprezentowania stanowiska OT-20, dotyczącego
formy prawnej PZK jako stowarzyszenia osób fizycznych (w załączeniu);
4) Uchwała o osobowości prawnej oddziałów PZK ( w załączeniu);
5) Uchwała o osobowości prawnej klubów PZK ( w załączeniu);
6) Uchwała o nieprzystępowaniu PZK do Federacji Organizacji Proobronnych ( w załączeniu);
7) Uchwała wnioskująca do ZG PZK o opracowanie nowych pytań na świadectwo operatora
zgodnie z zaleceniami IARU (w załączeniu).
Przewodniczący zebrania przeprowadził głosowanie poszczególnych uchwał.
Uchwała nr 1 została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 2 została przyjęta z jednym głosem wstrzymującym.
Uchwała nr 3 została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 4 została przyjęta przy dwóch głosach przeciwnych
wstrzymujących się.
Uchwała nr 5 została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 6 została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 7 została przyjęta jednogłośnie.

i

dwóch

głosach

Ad. 16 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zebrania podziękował
przybyłym i zakończył zebranie.

………………………….
Przewodniczący zebrania
Jerzy Kowalski, SP8HPW

………………………
Protokolant
Andrzej Bojan, SP8AB
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