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Od Redakcji

Tak! To sześćsetny numer „Krótkofalowca Polskiego”. Cieszę się, że
ukazuje się on podczas mojego urzędowania jako redaktora prowadzącego. Mam nadzieję nie tylko na dobicie do tysiąca, ale na kolejne
tyle numerów.
Mamy też nowy rok. Rozpoczynamy go ciekawymi materiałami
na naszych łamach. Otwierający tekst od Komisji Statutowej, relacja
z 55-lecia klubu SP9KJM oraz sprawozdanie z listopadowego posiedzenia prezydium. Zapraszam do lektury
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Polski Związek Krótkofalowców
Komisja Statutowa
Wątpliwości po trzeciej ankiecie
Komisja Statutowa PZK podjęła się zadania przeprowadzenia nowelizacji aktualnego statutu PZK, aby stał się on bardziej
czytelny, krótszy, z jasnymi zapisami w poszczególnych rozdziałach. Dotychczasowe
działania KS w tej sprawie nie przyniosły
pożądanych efektów z uwagi na zbyt małą
aktywność delegatów na KZD z poszczególnych oddziałów lub całkowite ignorowanie naszych pytań i nieudzielenie odpowiedzi na żadne z postawionych pytań
w kolejnych ankietach.
Ostatnia ank ieta (zakończona 30
września 2014) tylko z dwoma pytaniami, po licznych próbach mobilizacji delegatów, dała odpowiedzi z 31 oddziałów
(na 33), a odpowiedzi otrzymaliśmy od 54
delegatów (na 60). Martwi fakt, że koledzy:
SP7ASZ, SP2FAX, SQ9CI, SP1JNY, nie udzielili odpowiedzi na żadną ankietę.
Na drugie pytanie, dotyczące zmiany liczebności składu osobowego Zarządu Głównego PZK, odpowiedź jest jasna, zdecydowana większość jest za zmniejszeniem liczby
osób będących w Zarządzie Głównym.
W jaki sposób to przeprowadzić, ile osób
ma liczyć nowy Zarząd Główny, jaka ma być
to reprezentacja środowisk lokalnych –
będzie to tematem dalszych dyskusji. Wiadomo jedno: zmniejszony ZG, składający
się z Prezydium Związku i przedstawicieli
„z terenu” – to więcej pracy, nie tylko dla
członków Prezydium, ale także dla wszystkich osób będących członkami tego ciała.
Pytanie pierwsze o osobowość prawną
oddziałów nie dało tak jednoznacznej odpowiedzi. 30 delegatów jest za oddziałami
bez osobowości prawnej, a 24 uważa że
oddziały PZK powinny posiadać osobowość

prawną. Z dwóch oddziałów terenowych
delegaci przedstawili różne odpowiedzi,
a więc trudno tu ocenić, która odpowiedź
jest stanowiskiem lokalnego środowiska.
Jeśli zatem przyjąć, że większość (30 delegatów) jest za istnieniem w strukturach PZK
oddziałów bez osobowości prawnej, to czy
fakt ten należy uznać za podstawę założeń
przyszłego statutu?
Można przyjąć, że zgodnie z wymaganiami statutu PZK, żadna z tych propozycji
nie zyskała wymaganej liczby głosów dla jej
wprowadzenia.
Chcielibyśmy tu jasno zaznaczyć, że
członkowie Komisji Statutowej, przyjmując
nominację do jej składu, jednomyślnie
zaznaczyli, że będą pracować nad uproszczeniem statutu PZK, i takie też było stanowisko władz Związku. Konsekwencją
takiego stanowiska, uwzględniając jednak
wolę większości i w wyniku uzyskanych
odpowiedzi na ostatnie pytania, w statucie
PZK powinien znaleźć się zapis, że: Wszystkie odziały terenowe PZK nie posiadają osobowości prawnej.
Komisja Statutowa chce ten fakt uzmysłowić wszystkim członkom PZK, którzy są
reprezentowani przez delegatów na KZD
i swoich przedstawicieli w ZG. Czy zatem
należy uznać za pewnik, że statut z takim
zapisem znajdzie poparcie na kolejnym KZD
wszystkich delegatów? Przecież będzie on
wyrażał stanowisko większości, któremu
powinniśmy się wszyscy podporządkować.
Aby uzmysłowić delegatom (i członkom
PZK), jakie to niesie konsekwencje, przedstawiamy w dużym skrócie poniżej zalety
i wady oddziału z osobowością prawną i bez.
Jest to tylko przypomnienie tego, co już
wcześniej było publikowane:

L.p.

Temat

Oddział terenowy posiadający osobowość
prawną

Oddział terenowy nieposiadający
osobowości prawnej

Samodzielność i decyzyjność
1
2
3
4
5
6
7

Statut rejestracyjny
Wybór władz (Zarząd i Komisja Rewizyjna)
Zależność formalna
Samodzielność w podejmowaniu decyzji organizacyjnych
Podejmowanie decyzji finansowych
Podejmowanie zobowiązań
wobec osób trzecich
Odpowiedzialność za podjęte
działania wobec prawa

Statut PZK
Pełna samodzielność w oparciu o Statut

Statut PZK
Pełna samodzielność w oparciu o Statut

Tylko w zakresie realizacji Statutu i uchwał
wynikających z zapisów statutowych

Pełna zależność od PZK

Pełna, ale uwzględniająca zapisy statutowe
Pełna samodzielność, bez ograniczeń
Pełna samodzielność, bez ograniczeń
Pełna odpowiedzialność Zarządu Oddziału

Tylko w zakresie zapisów statutowych i upoważnień Prezydium ZG PZK
Wyłącznie na podstawie upoważnień członków Prezydium ZG PZK
Wyłącznie na podstawie upoważnień członków Prezydium ZG PZK
Odpowiadają władze PZK. Odpowiadają
członkowie Prezydium

Finanse
1

2

3

Rejestr zdarzeń księgowych
(faktury, rachunki, składki,
dotacje)

Prowadzenie i wykorzystywanie we własnym zakresie
Samodzielne wykonanie i przekazanie do
US jednego sprawozdania za rok ubiegły
Nakład pracy ok. 5 godz, koszt 0 zł. Jeżeli
zlecone do biura księgowego łącznie z rejestracją zdarzeń – koszt od 600 do 1000 zł
rocznie
Samodzielne wykonanie i przekazanie do
US za rok ubiegły

Opracowanie sprawozdania
finansowego (rachunek
wyników, bilans, informacja
dodatkowa).
Druki CIT-8 i CIT-8O

Prowadzenie ewidencji i przekazywanie do
centrali
Realizuje Prezydium ZG PZK i ponosi wszystkie koszty związane z opracowywaniem
sprawozdań.
Realizuje Prezydium ZG

Pozyskiwanie środków finansowych
1
2
3

Możliwość pozyskiwania środków z funduszy finansowych
Możliwość pozyskiwania
środków z funduszy władz
lokalnych
Możliwość pozyskiwania środków z 1% odpisu OPP poza
gronem członków

Pełna samodzielność i niezależność.
Pełna samodzielność i niezależność.

Bardzo niewielka. Tylko na bazie upoważnień Prezydium ZG
Bardzo niewielka. Tylko na bazie upoważnień Prezydium ZG

Jeżeli jest OPP – relatywnie duża

Prawie żadna lub bardzo ograniczona

Pozyskiwanie obiektów lub sprzętu z obcych źródeł
1
2

Możliwość pozyskiwania
lokali i innych dóbr
Możliwość pozyskiwania
sprzętu

Pełna samodzielność i znaczne ułatwienia

Prawie żadna lub bardzo ograniczona

Pełna samodzielność i znaczne ułatwienia

Prawie żadna lub bardzo ograniczona

W skrócie można powiedzieć, że oddział
z osobowością prawną to następujące
zalety:
1. Oddział staje się samodzielną jednostką
działalności gospodarczej.
2. Jeśli dochód uzyskany z tej działalności
Oddział będzie przeznaczał na finansowanie działalności statutowej, nie
będzie płacił podatku dochodowego.
3. Wszelkie środki znajdujące się na majątku Oddziału (w tym lokaty na rachunkach bankowych) stają się praktycznie
własnością Oddziału.
4. Majątek, którym dysponuje Oddział, nie
będzie mógł stanowić zabezpieczenia
ewent. długów całej organizacji. Oddział
będzie mógł występować samodzielnie
o subwencje i dotacje dla wykonania
określonych działań, prac lub badań.
5. Oddział będzie mógł występować samodzielnie o dofinansowania lub pozyskiwa-
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nie funduszy do władz lokalnych, instytucji, przedsiębiorstw i osób fizycznych.
6. Oddział jest pełnoprawnym partnerem do rozmów z władzami lokalnymi
w sprawie pozyskiwania lokalu dla OT
oraz dla klubów.
7. Nie zmieniają się przy tym zasady gospodarki finansowej Oddziału.
8. Nie ulegają zmianie nasze merytoryczne
i formalne powiązania ze Stowarzyszeniem Polski Związek Krótkofalowców.
Oddział zachowuje wszelkie dotychczasowe prawa i obowiązki.
Uzyskanie osobowości prawnej przez
Oddział wydaje się zasadne ze względu
na:
9. Gwarancję nienaruszalności majątku Oddziału,
10. Możliwość pozyskiwania prac w przetargach i innych usługach – jeśli na to się
zdecyduje,

11. Możliwość uzyskiwania dotacji i subwencji,
12. Możliwość rozwijania inicjatywy w działalności gospodarczej, a także w zakresie badań i studiów,
13. Możliwość organizowania sponsorowanych konferencji, seminariów i wydawnictw,
14. Uzyskanie lepszej pozycji i prestiżu w ramach Stowarzyszenia (choć to nie tylko
od osobowości prawnej zależy).
Oddział bez osobowości prawnej to następujące zalety:
1. Brak obowiązku prowadzenia księgowości oddziału, ale obowiązek przekazywania wszystkich dokumentów księgowych
do Zarządu Głównego, brak obowiązku
prowadzenia dokumentacji gospodarczej i majątkowej, ale przekazywanie
odpowiednich dokumentów do ZG,

2. Możliwość posiadania sprzętu, który jest
własnością PZK, za zgodą Prezydium ZG,
3. Możliwość zbierania składek PZK tylko za
pisemną zgodą Prezydium ZG,
4. Możliwość ustalania i zbierania składek
oddziałowych tylko za pisemną zgodą
Prezydium PZK,
5. Środki finansowe oddziału gromadzone
są na koncie (subkoncie) bankowym PZK,
6. Dysponowanie środkami finansowymi
tylko po uzyskaniu zgody Prezydium ZG,
7. Podejmowanie działań w terenie, np.

kontakty z instytucjami lokalnymi, firmami i służbami tylko za pisemną zgodą
Prezydium ZG,
8. Za wszystkie działania podejmowane
przez oddział odpowiedzialność ponosi
Prezydium ZG,
9. Za długi Zarządu Głównego bądź agend
Zarządu Głównego komornik może zająć konta Oddziałów bez osobowości
prawnej.
10. Generalnie można powiedzieć, że taki
oddział nie ponosi konsekwencji za

swoją czyny.
11. Oddziały z osobowością prawną to
mniejsze obciążenie księgowej w Sekretariacie PZK. Oddziały bez osobowości
prawnej to dodatkowa praca dla księgowej Sekretariatu a nawet zatrudnienie
dodatkowej osoby.
Informacje, o których piszemy powyżej
są zapewne znane członkom PZK, gdyż
wielokrotnie były poruszane w licznych
rozmowach i pismach.
Przew. KS Zdzisław SP3GIL

55-lecie Klubu Łączności LOK SP9KJM w Siemianowicach Śląskich

Przemawia Prezes PZK Jerzy Jakubowski SP7CBG

7 listopada 2014r. o godz.17.00 w Willi Fitznera w Siemianowicach Śl. odbyła
się uroczystość 55-lecia Klubu Łączności
SP9KJM w Siemianowicach Śl., na którą
przybyło około 40 osób. Na uroczystość tę
przybył przewodniczący Śląskiego Sejmiku Wojewódzkiego w Katowicach Andrzej
Gościniak, prezydent Miasta Siemianowic
Śl. Jacek Guzy, radny Rady Miasta i kierownik Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl. Zbigniew Krupski, przewodniczący
siemianowickiego TKKF Ryszard Seręga,
dyrektor Siemianowickiego Centrum Kultury Marek Banasik wraz z dyrektorem Willi
Fitznera Małgorzatą Groniewską. W uroczystości wzięli również przedstawiciele Śląskiej
Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju
w Katowicach z prezesem Wojciechem Borońskim i wiceprezesem, a jednocześnie
dyrektorem Biura ZW LOK Ryszardem Kasprzykiem, sekretarzem ZW LOK Barbarą
Karge oraz specjalistą do spraw uzbrojenia
i strzelectwa Janem Okoniem. Na uroczystość przybyli również przedstawiciele Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej
w Siemianowicach Śl. tj., Małgorzata Pilarczyk i Jerzy Cholewski. Nie zabrakło również
członków Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego Związku Krótkofalowców z jego
prezesem Jerzym Jakubowskim SP7CBG
na czele, a także prezesa Śląskiego Zarządu Oddziału Terenowego PZK z siedzibą
w Siemianowicach Śl. Marka Nieznalskiego
SP9HTY. W spotkaniu wziął również udział
przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
PZK Henryk Jegła SP9FHZ.
Z kronikarskiego obowiązku dodam, że
w tym dniu od godz. 12.30 do godz. 16.30

w siedzibie Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl. odbyło się wyjazdowe
Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego
PZK. Nie był to przypadek, że posiedzenie to odbyło się w Siemianowicach Śl.
i to w dniu uroczystości 55-lecia Klubu
Łączności SP9KJM. Członkowie Prezydium,
doceniając wieloletni dorobek tego klubu,
chcieli wziąć udział w uroczystości, aby podziękować działaczom klubu za ogromny
wkład pracy na rzecz rozwoju krótkofalarstwa i życzyć im dalszych szczęśliwych lat.
Uroczystość rozpoczęła się od uhonorowania najbardziej zasłużonych osób działających na rzecz Ligi Obrony Kraju oraz
na rzecz krótkofalarstwa. Przedstawiciele
Zarządu Wojewódzkiego LOK uhonorowali
prezydenta Miasta Siemianowic Śl. Złotym
Medalem LOK za zasługi dla Ligi Obrony
Kraju. Złote Medale LOK otrzymali ponadto:
Andrzej Kostorz SQ9DHK, Andrzej Kurtz
SQ9IWG, Piotr Kurtz SQ9CXK oraz Arkadiusz Krzykawski SQ9CI. Okolicznościowe
Medale 70-lecia LOK otrzymał Zbigniew
Krupski i Tadeusz Pamięta SP9HQJ. Ponadto dość duże grono najbardziej aktywnych
członków klubu otrzymało okolicznościowe statuetki z okazji 70 – lecia LOK.
Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców Jerzy Jakubowski SP7CBG wręczył
podpisane przez wicepremiera RP Janusza
Piechocińskiego i prezesa PZK Jerzego
Jakubowskiego okolicznościowe pismo
pochwalne za zasługi na rzecz polskiego
krótkofalarstwa prezydentowi Miasta Siemianowic Śl. Jackowi Guzemu, dyrektorowi
Biura ZW LOK w Katowicach Ryszardowi
Kasprzykowi, radnemu Rady Miasta Sie-

mianowic Śl. i kierownikowi Domu Kultury
„Chemik” w Siemianowicach Śl. Zbigniewowi Krupskiemu oraz czterem przedstawicielom Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śl.
z dyrektorem tej placówki Grzegorzem
Dorosem na czele. Prezes PZK wręczył również okolicznościowy grawerton dla Klubu
Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl.
W uznaniu zasług klubu SP9KJM na przestrzeni 55 lat, prezes Zarządu Śląskiego
Oddziału Terenowego PZK w Siemianowicach Śl. Marek Nieznalski SP9HTY wręczył okolicznościowy puchar dla Klubu
Łączności SP9KJM i dodatkowy puchar dla
prezesa klubu Eugeniusza Kurzei SP9IIA
za szczególne zasługi na rzecz polskiego
krótkofalarstwa. Okolicznościowy grawerton z podziękowaniem za pracę społeczną
w Prezydium ZG PZK za poprzednie lata
z rąk wiceprezesa PZK Piotra Skrzypczaka
SP2JMR otrzymał Wojciech Szeliga SP9P
Ciekawą prelekcję pt. „Krótkofalarstwo
– historia, teraźniejszość i przyszłość”, wygłosił sekretarz generalny PZK i jednocześnie sekretarz klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl. Tadeusz Pamięta SP9HQJ
przybliżając zebranym specyfikę tego
hobby i klubu. Tadeusz przedstawił także
zabawne anegdoty i ciekawsze epizody
związane z uprawianiem krótkofalarstwa,
ponieważ na przestrzeni dziesięcioleci,

Prezes SP9KJM Eugeniusz SP9IIA prezentuje okolicznościowy
grawerton od ZG PZK
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nie tylko w siemianowickim klubie krótkofalarskim wiele się działo. Było bowiem
wiele zabawnych sytuacji, ale były też czasy trudne, zwłaszcza w okresie okupacji
niemieckiej i w okresie powojennym. W tej
grupie pasjonatów są przedstawiciele niemal wszystkich zawodów, a łączy ich pasja
poznawania ludzi i świata oraz nowoczesne techniki. Prelegent zwrócił uwagę
na fakt, iż to krótkofalowcy byli i nadal
są swoistym motorem postępu i siłą napędową w wielu odkryciach. To właśnie
dzięki krótkofalowcom powstało między
innymi radio, telewizja, telefonia komórkowa, łączności kosmiczne itd. Współczesny krótkofalowiec to osoba wykształcona,
znająca języki obce, nowoczesne techniki, a znajomość techniki komputerowej
wśród krótkofalowców to dziś standard.
Mimo powszechnie panujących dziś nowoczesnych technik komunikowania się,
krótkofalarstwo nadal istnieje, ma się dobrze i nadal przybywają do niego młodzi ludzie, których zachwyca telegrafia,
łączności z astronautami ze stacji orbitalnej czy też nowoczesne, krótkofalarskie
techniki cyfrowe z wykorzystaniem komputera. Tu każdy młody człowiek może
z łatwością doskonalić znajomość języków
obcych, a praca na radiostacji to rodzaj
darmowej korepetycji w tym zakresie. Prelegent przy okazji obalił panujący jeszcze
czasem wśród niektórych osób mit o szkodliwości pracy na radiostacji, wykazując,
że nie ma żadnego zagrożenia dla życia
czy zdrowia ludzi.
Zabierający udział w dyskusji dyskutanci podzielili stanowisko prelegenta,
dodając przy okazji garść dalszych informacji, równie pikantnych i koncentrowali
się na nowoczesnych technikach, jak też
zwracali uwagę na panujące czasem utrudnienia związane z uprawianiem krótkofalarskiego hobby. Zabierający głos w dyskusji, prezes PZK Jerzy Jakubowski SP7CBG
zwrócił uwagę na fakt, iż środowisko krótkofalowców jest poważnie traktowane
przez organy państwowe, zwłaszcza przez
struktury zarządzania kryzysowego, jak też
przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
przy Prezydencie Państwa. Należy bowiem
zawsze mieć na uwadze fakt, iż w sytuacji
zagrożenia powszechnego np. powodzi
czy innych kataklizmów na środowisko
krótkofalowców zawsze można liczyć i środowisko to stanowi alternatywne zaplecze
dla profesjonalnych służb.
Uroczystość 55-lecia klubu została sfilmowana przez redaktora naczelnego Radiowego Biuletynu Informacyjnego Polskiego Związku Krótkofalowców Jerzego
Kucharskiego SP5BLD i po opracowaniu
materiał filmowy z tej uroczystości w ciągu
7–10 dni ukaże się na stronie: http://www.
rbi.ampr.org
W związku z tak ważną uroczystością
wypada życzyć aktywistom klubowym dalszych owocnych lat, woli działania i powodzenia w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.
Opracował: Tadeusz Pamięta SP9HQJ. Foto: SP9HQJ
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Z posiedzenia
prezydium
I. Sprawy finansowe. Prezydium oceniło
realizację budżetu za 10 m-cy 2014 jako
prawidłową, występują tylko niewielkie
różnice w wykonaniu niektórych pozycji.
Nastąpiła zmiana Banku z Nordea na PKO
BP na skutek fuzji banków. Zasady prowadzenia naszych kont nie uległy zmianie.
– Prezydium podjęło uchwałę w sprawie
skierowania pod głosowanie elektroniczne Uchwały ZG PZK w sprawie sprawozdań finansowych PZK za rok 2014 i lata
następne, powodem jest nowelizacja
Ustawy o rachunkowości.
– Wnioski o dofinansowanie. Prezydium zapoznało się wstępnie z wnioskami o dofinansowanie. Szczegółowe ustalenia
prezydium podejmie podczas 1. posiedzenia prezydium w II połowie stycznia
2015 roku.
II. Obchody 85. rocznicy powstania PZK
oraz 90. rocznicy powstania IARU. Prezes
omówił stan przygotowań do obchodów
85. rocznicy powstania PZK oraz 90. rocznicy powstania IARU. Obecnie w trakcie powoływania jest komitet organizacyjny obchodów, oczekujemy także na odpowiedzi
od potencjalnych członków Komitetu Honorowego Obchodów. W trakcie jest przygotowywanie programu dyplomowego.
Centralna uroczystość Jubileuszowa odbędzie się w dniu 24 lutego 2015 r. w Centrum
Promocji Kultury Praga Południe na ul Podskarbińskiej 2 w Warszawie o godz. 17.00.
Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ 2015 będzie miało charakter
szczególnie uroczysty i będzie poświęcone
obchodom tych rocznic, stanowić też będzie ogólnodostępną centralną imprezę
rocznicową.
III. Sprawy sportowe.
Zbyszek SP2JNK, zastępca prezesa ds
sportowych, przekazał informacje o posiedzeniu Komisji Sportowej PZK, która
obradowała w dniu 5 listopada 2014 w Grudziądzu. Komisja wybrała kierownictwo.
Przewodniczącym został Mariusz Thomas
SQ2BNM, zastępcą Mirosław Paluszkiewicz
SQ2LKM, a sekretarzem Joanna Karwowska
SQ2LIC.
Omówiono organizację eliminacji
do Mistrzostw w Szybkiej Telegrafii (HST)
oraz Mistrzostw PZK w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej (ARS). Komisja zaproponowała możliwe liczby zawodników
uczestniczących w Mistrzostwach ARS
oraz HST.
W związku z organizowaniem przez PZK
Młodzieżowych Mistrzostw I Regionu (IARU)
Międzynarodowego Związku Radioamatorskiego w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej
(ARDF) zaproponowano dodatkowe osoby
do ich organizacji. Omówiono także propozycje do komitetu honorowego tej imprezy.
Zbyszek SP2JNK poinformował prezydium o stanie przygotowań do publikacji kalendarza zawodów krótkofalarskich

na rok 2015. Omówił także przebieg SP DX
Contestu i SP DX RTTY Contestu.
Przedstawił także informację o działalności Ogólnopolskiego Klubu Amatorskiej
Radiolokacji Sportowej PZK/ARDF – Poland.
Zbyszek SP2JNK poinformował prezydium, że Komisja Sportowa i klub ARDF
Poland proponują kandydatury na sędziów
międzynarodowych z ramienia PZK w osobach kol. Tomasza Deptulskiego SP2RIP
oraz Ryszarda Siekierskiego SP2FAV.
IV. Działalność młodzieżowa i szkoleniowa w 2014 r. i propozycje na rok 2015.
Jurek SP3SLU, zastępca prezesa PZK ds.
młodzieży i szkolenia, poinformował prezydium o stanie o realizacji programu „Radioreaktywacja”. Termin zgłoszeń do tego
współzawodnictwa upływa 15 stycznia
2015 r.
Obóz dla młodych krótkofalowców (YOTA)
będzie organizowany prawdopodobnie
w Szwecji. Deklarujemy udział na dotychczasowych zasadach. Więcej informacji pod
koniec roku 2014.
W grudniu uruchamiamy dwie stacje
okolicznościowe promujące YOTA w skali
europejskiej.
V. Sprawy organizacyjne (CB QSL), Komisja Statutowa – pismo z 20.10.2014,
sprawy klubów, głosowanie elektroniczne.
W związku z rezygnacją Kol. Janusza
Czerwińskiego SP5JXK z funkcji QSL Managera okręgu SP5 prezydium ZG PZK powołuje na tę funkcję Kol. Jerzego Szawarskiego SP5SSB.
Prezydium dziękuje Kol. Januszowi
Czerwińskiemu SP5JXK za wzorowe pełnienie tej trudnej i odpowiedzialnej funkcji.
Na wniosek Członka Zarządu Głównego z ramienia OT50 Romana SP9FBC
prezydium podjęło uchwałę o poddaniu
pod głosowanie elektroniczne jako obowiązującej interpretacji zapisów w Statucie
dot. Terenowych Klubów PZK opracowaną
przez Zdzisława SP3GIL.
Prezydium postanawia skierować do Zarządu Głównego PZK w trybie głosowania
elektronicznego wszystkie wnioski o OH
i ZOH, które wpłynęły po posiedzeniu ZG
PZK w dniu 17 maja 2014 do chwili obecnej.
Prezydium obradowało w Siemianowicach Śląskich w siedzibie Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w pełnym składzie
w obecności Henryka Jegły SP9FHZ Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej
PZK oraz przedstawicieli Śląskiego OT PZK.

Silent Keys

W okresie od 6.11.2014
1.12.2014 odeszli od nas
na zawsze:

do

SQ3POW Andrzej s.k.
SP7EXJ Jurek Bilski s.k.
SP8JRQ Jerzy Więckowski s.k.
SP9VRB Józef Bugno s.k.

