Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Polskiego Związku Krótkofalowców w 2010 roku
1. Polski Związek Krótkofalowców.
Adres:
ul. Okólnik 9A/16, 00-368 Warszawa
Adres Sekretariatu Zarządu Głównego PZK:
ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 30 września 2008 r.
Numer KRS: 0000088401
Numer identyfikacyjny w systemie REGON: 000826125
Numer Identyfikacji Podatkowej: 697-10-18-247
Prezydium Zarządu Głównego PZK:
•
•
•
•
•

Piotr Skrzypczak – Prezes PZK
85-309 Bydgoszcz, ul. Juliana Fałata 10/15,
Tadeusz Pamięta – Sekretarz PZK
41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Kołodzieja 4b/44,
Sławomir Chabiera – Skarbnik PZK
86-141 Lniano, Jeziorki
Bogdan Machowiak – vice prezes PZK
62-032 Luboń, ul. Nowa 2,
Jan Dąbrowski – vice prezes PZK
87-100 Toruń ul. Legionów 52/3.

Polski Związek Krótkofalowców jest stowarzyszeniem osób fizycznych
posiadającym status Organizacji Pożytku Publicznego.
Celami statutowymi Polskiego Związku Krótkofalowców są:
- Prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze nauki,
edukacji,
oświaty
i
wychowania,
upowszechniania
wiedzy
i umiejętności na rzecz obronności państwa, ratownictwa i ochrony
ludności, pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, a także działań na
rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między
społeczeństwami,
oraz
działalności
wspomagającej
technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje
oraz podmioty realizujące zadania z zakresu działalności pożytku
publicznego.
- Rozwój,
popieranie
i
ochrona
służby
radiokomunikacyjnej
amatorskiej, służby radiokomunikacyjnej amatorskiej satelitarnej
oraz pokrewnych dziedzin, zwanych łącznie krótkofalarstwem.

- Podejmowanie stałych działań mających na celu ochronę
przydzielonych
zakresów
częstotliwości
amatorskich,
jak
i pozyskiwanie nowych zakresów częstotliwości.
- Obronę praw krótkofalowców do swobodnego eksperymentowania w
zakresie budowy urządzeń radiowych i systemów antenowych oraz
swobodnego eksperymentowania w zakresie nowych rozwiązań
w radiokomunikacji.
- Utrzymywanie stałych kontaktów i współpracy z organami
administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami
i jednostkami organizacyjnymi krajowymi, zagranicznymi, jak
również międzynarodowymi mającymi cele zbliżone do celów
określonych w statucie Polskiego Związku Krótkofalowców.
2. Przedmiotem
działalności
statutowej
Polskiego
Krótkofalowców jako organizacji pożytku publicznego jest:

Związku

- Odpłatna działalność statutowa:
80,4,-; Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy
kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane,
75,22,Z; Obrona Narodowa,
80,42,B; Organizowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia
i samokształcenia, zwłaszcza młodzieży, mającego na celu
podnoszenie poziomu wiedzy technicznej i operatorskiej,
52,63,B; Organizowanie wymiany kart potwierdzających łączności,
zwanych kartami QSL, pomiędzy członkami PZK oraz
członkami
PZK
a
członkami
innych
organizacji
krótkofalarskich na świecie,
22,1,-; Działalność
wydawnicza
dotycząca
różnych
dziedzin
i aspektów amatorskiej łączności radiowej,
74,87,A; Podejmowanie innych przedsięwzięć, a w szczególności
organizowanie spotkań, odczytów, wystaw mających na celu
popularyzowanie krótkofalarstwa w społeczeństwie.
- Nieodpłatna działalność statutowa:
91,33,Z; Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie
indziej niesklasyfikowana.
64,20,E;
Radiokomunikacja.
72,40,Z; Działalność związana z bazami danych.
92,62,Z; Pozostała działalność związana ze sportem.
64,20,A; Skupienie
w
szeregach
PZK
osób
fizycznych
interesujących się aspektami łączności radiowej, zwłaszcza
amatorskiej.
91,12,Z; Szerzenie
wśród
krótkofalowców
idei
przyjaźni
i solidarności bez względu na ich narodowość, status
społeczny oraz poglądy polityczne czy religijne.
75,14,Z; Podejmowanie innych przedsięwzięć, a w szczególności
organizowanie spotkań, odczytów, wystaw mających na celu

popularyzowanie
krótkofalarstwa
w
społeczeństwie.
Prowadzenie współpracy i współdziałanie z organami władzy
ustawodawczej,
administracji
rządowej
i
samorządu
terytorialnego dla tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi krótkofalarstwa w Polsce, a w szczególności
zwalczania zakłóceń jako zagrożeń kryzysowych oraz dla
ochrony ludności.
91,33,Z; Reprezentowanie interesów krótkofalarstwa polskiego
wobec właściwych organów administracji państwowej
i samorządowej
oraz
organizacji
międzynarodowych
i zagranicznych,
zwłaszcza
w
Międzynarodowej
Unii
Radioamatorskiej IARU, realizowanie zaleceń i rezolucji IARU
dotyczących zasad funkcjonowania amatorskich radiostacji
bezobsługowych oraz zasad wykorzystywania przydzielonych
służbie amatorskiej zakresów częstotliwości.
73,10,G; Popieranie i popularyzowanie działań członków Polskiego
Związku Krótkofalowców zajmujących się eksperymentami
i pracą
nad
nowymi
rozwiązaniami
w
zakresie
radiokomunikacji.
74,87,B; Organizowanie oddziałów terenowych Polskiego Związku
Krótkofalowców, klubów ogólnopolskich i terenowych
Polskiego Związku Krótkofalowców oraz wspieranie ich
działalności.
92,62,Z; Organizowanie
i
popularyzacja
radioamatorskich
współzawodnictw sportowych krajowych oraz zagranicznych.
3. Stowarzyszenie w 2010 w ramach działalności statutowej zrealizowało i brało udział w następujących przedsięwzięciach:
Rok 2010 był rokiem Jubileuszu 80 lecia Polskiego Związku Krótkofalowców. Obchody odbywały się pod patronatem honorowym Pani
Anny Streżyńskiej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
W Komitecie honorowym uczestniczyli Pani dr hab. Aleksandra
Skrabacz dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im Marszałka
Józefa Piłsudskiego, Pan Mieczysław Kasprzak poseł do Sejmu RP,
Pan Konstanty Dombrowicz Prezydent m. Bydgoszczy, Pan płk Jerzy
Gutowski dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
MON.
W ramach obchodów Jubileuszu 80 lat PZK, 85 lat IARU
organizowano:
- Akcję dyplomową w dniach 1 lutego do 30 kwietnia 2010 roku.
- Pracę radiostacji okolicznościowych przez cały rok 2010
- Spotkanie okolicznościowe przeznaczone głównie dla mediów,
członków komitetu honorowego oraz parlamentarzystów, które
odbyło się w dniu 26 lutego 2010. W trakcie spotkania odznaczeni
Medalami im. Braci Odyńców za zasługi dla krótkofalarstwa zostali
Dionizy Studziński SP6IEQ oraz Henryk Pacha SP6ARR. Jest to
najwyższe odznaczenie w PZK.

- Główny akcent obchodów 80 lat PZK miał miejsce podczas
Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalowców ŁOŚ 2010 w dniach 2930 maja 2010.
- Lokalne imprezy okolicznościowe dla uświetnienia Jubileuszu
naszego Związku zorganizowały Oddziały Terenowe.
Z Nowym 2010 Rokiem, Społeczna Redakcja programu KRÓTKOFALOWCY BIS, cyklicznego programu o krótkofalowcach, prócz
emisji w TV INTERNET rozpoczęła regularną emisję z jakością
studyjną w TV SAT na satelitach CANAL + oraz HOTBIRD ze studia
edukacyjnego TV EDUSAT w Warszawie. Program KRÓTKOFALOWCY
BIS był od tego momentu, dostępny prawie we wszystkich sieciach
Telewizji
Kablowej
w
Polsce.
TV EDUSAT ma zasięg światowy, dociera prawie do wszystkich
środowisk polonijnych na świecie. Dzięki aktywności Henryka
SP6ARR
przed
Związkiem
stanęła
niepowtarzalna
szansa
propagowania krótkofalarstwa szerzej niż dotychczas. Możliwość
zaprezentowania naszych osiągnięć oraz spraw organizacyjnych
zaowocowała wzrostem zainteresowania i doinformowaniem o nas
w bardzo szerokich kręgach społeczeństw. Jest to szczególnie istotne
ponieważ program ten ukazywał się na kanale edukacyjnym. Tak
więc to właśnie młodzież, na której nam tak bardzo zależy była
największą grupą odbiorców naszych programów. Stało się to
w przededniu 80-tej rocznicy narodzin Polskiego Związku Krótkofalowców.
W Warszawie, 5 stycznia 2010 roku podpisano umowę pomiędzy TP
EmiTel Sp. Z o.o., a PZK. Umowa dotyczy 72 krótkofalarskich
urządzeń zainstalowanych i eksploatowanych na 27 obiektach TP
Emitel. Umowa sformalizowała naszą obecność na obiektach
naszego największego sponsora jakim jest właśnie TP EmiTel, który
nieodpłatnie udostępnia nam swoje obiekty. Łączny koszt naszej
bytności tamże liczony w cenach komercyjnych przekracza 500.000
zł w skali roku.
W 2010 roku wdrożono Onlineowy Systemu Ewidencji Członków
PZK. System umożliwia prowadzenie szybkiej informacji o członkach
PZK, o opłacaniu składek, a także wszelkich informacji o oddziałach
PZK, składzie ich zarządów, oraz o innych osobach funkcyjnych przy
zarządach OT. Dane są wprowadzane przez sekretarzy OT lub inne
osoby upoważnione przez ich zarządy. Umożliwia to prawie
natychmiastowe i bezpośrednie nanoszenie zmian np. w adresach
elektronicznych
czy
numerach
telefonów
kontaktowych.
Wprowadzenie tego systemu nastąpiło na wyraźne życzenie całego
środowiska.
Całkowite jego wdrożenie znacząco usprawniło
przepływ informacji o członkach oraz o strukturach PZK.

Polski Związek Krótkofalowców w 2010 roku realizował, w ramach
porozumienia o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej, zadania
w zakresie - nabywanie oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności
w dziedzinie obronności, w tym szkolenia specjalistyczne przydatne
w wojsku. Zadanie powyższe realizowane było w trakcie
całorocznych zajęć w klubach, podczas zawodów międzynarodowych
i krajowych. Szczególne miejsce zajmują międzynarodowe zawody
Field Day rozgrywane pod patronatem International Amateur Radio
Union. Głównymi celami tej akcji jest:
• przeprowadzenie ogólnopolskich ćwiczeń radiostacji w warunkach
terenowych,
• przygotowanie do tworzenia awaryjnej sieci łączności na wypadek
klęsk żywiołowych i innych zagrożeń,
• doskonalenie umiejętności operatorskich w zakresie obsługi
radiostacji amatorskich w warunkach polowych.
Działania, podczas których stosuje się awaryjne i alternatywne
źródła zasilania są wysoce wskazane aby uniezależnić się od stałych
systemów energetycznych, które często mogą być zawodne podczas
klęsk żywiołowych. Szczególnie przydatne podczas tej akcji okazały
się radiostacje R-140 pozyskane przez PZK w ramach nieodpłatnego
przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego w
użytkowaniu jednostek podporządkowanych lub nadzorowanych
przez Ministra Obrony Narodowej.
W dniu 16 marca 2010 r. w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Dolnośląskiego UW, Dyrektor tego wydziału Pan Józef
Rzemień podpisał z Prezesem Dolnośląskiego OT PZK Kol. S.
Kokorskim SP6BCC porozumienie w sprawie zasad współdziałania
i wykorzystania amatorskiej łączności radiowej na rzecz ochrony
ludności województwa dolnośląskiego. Pan Dyrektor Rzemień wyraził
zadowolenie z faktu podpisania takiego porozumienia, podkreślając
wielką rolę jaką odegrali radioamatorzy-krótkofalowcy w czasie
wielkiej powodzi w 1997 r. Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa (
DASR ) będzie współpracowała z Wojewódzkim Centrum Zarządzania
Kryzysowego ( WCZK ) i podpisane porozumienie umożliwia
włączenie DASR do ćwiczeń przeprowadzanych przez WCZK.
Zakończenie akcji dyplomowej „NO MORE WAR”. 23 marca 2010
roku wysłane zostały ostatnie z pośród 530 dyplomów w tej
największej akcji organizowanej centralnie przez PZK. Podczas akcji
stacje okolicznościowe przeprowadziły łącznie ponad 61 000
łączności. Wszystkie one zostały potwierdzone okolicznościowymi
kartami QSL Pomysłodawcą akcji był Wiesław Paszta SQ5ABG, a
współtwórcami koncepcji byli Tomek SP5CCC, Bogdan SP3IQ,
Edward SP2AJO oraz Czesław SP2UKB. Całe przedsięwzięcie
zrealizował Czesław Mrall SP2UKB. Akcja odbywała się pod
Honorowym Patronatem Ministra Obrony Narodowej RP oraz była

także dofinansowana z funduszy MON. Spotkała się ona z szerokim
bardzo pozytywnym odbiorem zarówno w kraju jak i za granicą.
Z inicjatywy Jerzego Zajdy SP9BGS, nauczyciela elektrotechniki
i członków Szkolnego Klubu Amatorskiej Łączności Radiowej przy
Zespole
Szkół
Technicznych
i
Ogólnokształcących
Nr
3
w Katowicach, 12 kwietnia 2010, w ramach edukacyjnego programu
ARISS, w wypełnionej po brzegi uczniami i zaproszonymi gośćmi sali
gimnastycznej
Zespołu
Szkół,
z
pozytywnym
skutkiem
przeprowadzono łączność z kosmiczną stacją orbitalną, pracującą
pod znakiem OR4ISS. Radiostacja szkolna SP9ZHQ pracowała pod
znakiem okolicznościowym SN0ISS. Z uwagi na zaangażowanie
wielu instytucji i organizacji międzynarodowych, jak też ponad
dwuletnie przygotowanie, dyrekcja szkoły, mimo żałoby narodowej,
nie zdecydowała się na odwołanie imprezy. Zrezygnowano natomiast
z uroczystej oprawy, a pamięć ofiar tragedii uczczono minutą ciszy.
Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Śląski Kurator
Oświaty Stanisław Faber oraz dyrektor Śląskiej Delegatury Urzędu
Komunikacji Elektronicznej Grzegorz Doros. O godz. 8.56 nawiązano
połączenie ze stacją orbitalną i w trakcie 7 minutowej łączności
uczniowie Szkoły zdołali zadać 11 na 20 przygotowanych pytań, na
które odpowiadał japoński astronauta Soichi Noguchi. Z informacji
uzyskanej od astronauty wynikało między innymi, że temperatura w
przestrzeni kosmicznej w dzień wynosi plus 200 stopni Celsjusza,
natomiast w nocy minus 200 stopni. Ponadto astronauta przekazał
kilka informacji o sposobie spędzania wolnego czasu i formach
relaksu w kosmosie, jak też informację o sposobie przyrządzania
posiłków. Na zakończenie łączności (dokładnie w 48 godzin po
tragedii narodowej) Soichi Noguchi przekazał kondolencje narodowi
polskiemu stwierdzając: „Chciałbym złożyć kondolencje dla Waszego
narodu. Będziemy śledzić wydarzenia w Polsce z przestrzeni
kosmicznej. Przesyłamy Wam wyrazy współczucia”. Po zakończeniu
łączności, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, poruszony tym
niezwykłym przedsięwzięciem, a zwłaszcza wyrazami współczucia ze
strony japońskiego astronauty dla narodu polskiego w związku z
tragedią narodową gorąco podziękował organizatorom tego
niezwykłego przedsięwzięcia życząc im dalszych sukcesów na niwie
krótkofalarskiej. Również Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber
wzruszony wydarzeniem stwierdził, że nie doceniał dotychczas
możliwości polskich krótkofalowców, dla których jest pełen podziwu.
Przedsięwzięcie to rejestrowane było przez wszystkie lokalne media
tj. prasę radio i telewizję. Organizator przedsięwzięcia Kol. Jurek
SP9BGS rozchwytywany był przez dziennikarzy udzielając wielu
wywiadów. Uzupełnieniem przedsięwzięcia był pokaz wozu ze
sprzętem pomiarowym miejscowej Delegatury UKE, a informacji
udzielali jej przedstawiciele tj. Krzysztof Gawęda i Władysław
Cholewski. Przedsięwzięcie to stanowiło doskonały efekt medialny i
doskonałą promocję polskiego krótkofalarstwa, otwartego na bardzo

nowoczesne
techniki
radiowe
i
spotkało
się
z
żywym
zainteresowaniem wszystkich osób biorących udział w tym
wydarzeniu. Z uzyskanych informacji wynika, że uczniowie wielu nie tylko śląskich szkół z żywym zainteresowaniem słuchali
prowadzonej łączności i była to doskonała okazja do popularyzacji
krótkofalarstwa wśród młodzieży.
Tradycyjnie w kwietniu (pierwszy i ostatni weekend) odbyły się
międzynarodowe zawody SP DX Contest i SP DX RTTY Contest
organizowane przez Polski Związek Krótkofalowców. Udział w
zawodach wzięło ponad 1800 stacji z 79 krajów – SP DX Contest i
ponad 700 stacji z 47 krajów – SP DX RTTY Contest.
W dniach 26-27 czerwca 2010 roku w okolicach Bydgoszczy odbyły
się po raz 4 Mistrzostwa PZK w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej.
Startowało ponad 30 zawodników, głównie w kategoriach
dziecięcych i młodzieżowych. Mistrzostwa te stanowią obok
mistrzostw organizowanych przez Polski Związek Radioorientacji
Sportowej eliminacje do startów w mistrzostwach ARDF Regionu 1
IARU.
Międzynarodowe Targi pod nazwą “Ham Fest 2010” w
Friedrichshafen, odbyły się w dniach 24 – 26 czerwca 2010 roku. W
skład
polskiej
delegacji,
reprezentującej
Polski
Związek
Krótkofalowców, wchodziły następujące osoby Tadeusz SP9HQJ –
sekretarz PZK, Paweł SP7TEV – oficer łącznikowy oraz Marcin SP5ES
dbający o wystrój polskiego stoiska. Grupa ta wyjechała już w środę
tj. 23 czerwca br. w godzinach popołudniowych, a w dniu następnym
w godzinach południowych polskie stoisko w sektorze A1 pod
numerem 552 gotowe było do prezentacji. Na tle innych delegacji
wypadliśmy nieźle, ponieważ wizualna oprawa stoiska ( poza
tradycyjnymi elementami jak logo PZK i baner ), zawierała również
trzy okolicznościowe tablice ze zdjęciami upamiętniające 80 – lecie
PZK, okolicznościowy folder poświęcony 80 – leciu PZK, jak też wiele
opracowań turystycznych dotyczących różnych regionów Polski.
Przez cały czas targów za pośrednictwem rzutnika multimedialnego
prezentowane
były
różnego
typu
przedsięwzięcia
polskich
krótkofalowców, zwłaszcza wyprawy krótkofalarskie. Największym
zainteresowaniem cieszyła się wyprawy Leszka SP3DOI z Jego wielu
ekspedycji krótkofalarskich. Również fotograficzna galeria autorstwa
SP9HQJ cieszyła się dużym powodzeniem, zwłaszcza wśród
cudzoziemców polskiego pochodzenia rozsianych w różnych
zakątkach świata. Pierwsze, dwa dni targów to wzmożona praca
obsługujących polskie stoisko, ponieważ w tym czasie stoisko nasze
odwiedziło wiele znakomitych postaci znanych nie tylko w kraju, ale i
na świecie. W księdze wpisów widnieje 179 wpisów przedstawicieli
polskich i wielu zagranicznych krótkofalowców, w tym przedstawicieli
niemal wszystkich europejskich organizacji krótkofalarskich. Wśród

wpisów znajduje się między innymi wpis z egzotycznego
azjatyckiego kraju Katar, którego przedstawiciele ubrani byli w białe
stroje narodowe przypominające sutanny oraz egzotyczne nakrycia
głowy. Wpisu dokonał również przedstawiciel władz Pierwszego
Regionu IARU Denis ZS4BS. Na targach reprezentowane były niemal
wszystkie okręgi SP z wyjątkiem SP4 i SP8. Do powszechnie znanych
postaci polskiego światka krótkofalarskiego, jakie brały udział w
Ham Feście 2010 należał między innymi Krzysztof SP5HS, DX –
mani Leszek SP3DOI, Ryszard SP5EWY, Jacek SP5DRH, Andrzej
SP3TYC – Manager OH PZK, Janusz SP9YI – krótkofalowiec i
podróżnik, którego jacht oceaniczny po sztormie leży na dnie w
rejonie Przylądka Horn oraz Wiesław SP7AAK. Oficjalne rozpoczęcie
Ham Festu odbyło się w piątek tj. 25 czerwca br. Oficer łącznikowy
PZK Kol. Paweł SP7TEV przez dwa dni był niezwykle zapracowanym
człowiekiem, ponieważ uczestniczył we wszystkich oficjalnych
posiedzeniach grup roboczych I Regionu IARU tj. w nieformalnym
posiedzeniu Grupy Roboczej EMC. W trakcie tego posiedzenia
omówiono
prace
związane
z
monitorowaniem
rozwoju
i wykorzystywania w skali rynkowej technologii PLT, związanej
z transmisją danych (w kontekście możliwości świadczenia
bezprzewodowego dostępu do Internetu) za pośrednictwem sieci
elektroenergetycznej, w aspekcie wpływu tej technologii na
użytkowanie części widma radiowego przydzielonego Służbie
Amatorskiej. Głównymi omówionymi zagadnieniami były standardy
techniczne w zakresie PLT, stopień rozpowszechnienia tej technologii
na rynku telekomunikacyjnym, skargi innych użytkowników widma
radiowego wnoszone na skutek interferencji, odnośne akty prawne.
W chwili obecnej wykorzystanie technologii PLT generalnie nie
stanowi bezpośredniego zagrożenia dla Służby Amatorskiej, ale cale
zagadnienie należy ciągle monitorować. W ramach nieformalnego
posiedzenia Grupy Roboczej EUROCOM omówiono Rezolucję
Parlamentu Europejskiego z dnia 02.04.2009 dotyczącą wpływu pola
elektromagnetycznego na zdrowie, drugi raport dotyczący wpływu
obowiązywania Dyrektywy 1999/5/EC na urządzenia radiowe
i
końcowe
urządzenia
telekomunikacyjne
oraz
dotyczący
wzajemnego uznawania ich zgodności z dnia 09.02.2010 r. Oba
wspomniane dokumenty powstały w oparciu o ścisłą współpracę
Parlamentu Europejskiego z różnymi instytucjami i organizacjami,
a w zakresie dotyczącym bezpośrednio lub pośrednio Służby
Amatorskiej - właśnie w ramach współpracy z Grupą Roboczą
EUROCOM 1 Regionu IARU. W czasie posiedzenia GR EUROCOM
dokonano
także
kompleksowego
podsumowania
wystawy
o krótkofalarstwie pt. "Krótkofalarstwo europejskie w służbie
społeczeństwu",
zorganizowanej
w
siedzibie
Parlamentu
Europejskiego w Brukseli w dniach 26-30.04.2010 - ze szczególnym
uwzględnieniem znaczenia intensyfikacji współpracy z PE w
dłuższym
okresie
czasu. Na
nieformalnym
posiedzeniu
koordynatorów Systemu Monitoringu 1 Regionu IARU omówiono

praktyczne metody prowadzenia monitoringu w ramach całości IARU
MS Region 1 (w tym bardzo szczegółowo przedstawiono techniczne
aspekty spektralnej analizy sygnałów cyfrowych) - w kontekście
rosnącej ilości podmiotów nielegalnie nadających w zakresach
widma radiowego przeznaczonego dla Służby Amatorskiej.
W czasie nieformalnego posiedzenia Komitetu C4 ds. KF dokonano
podsumowania uzgodnień powziętych w trakcie formalnego
posiedzenia Komitetu C4 ds. KF, które odbyło się w dniach 1921.02.2010
w
Wiedniu
(pełne
streszczenie
na
stronie:
http://www.iaru-r1.org/ - wiadomość z dnia 12.06.2010), ze
szczególnym uwzględnieniem zmian w regulaminie Światowych
Mistrzostw KF IARU (IARU HF World Championship). Uczestnicy
roboczego posiedzenia Komitetu C4 ds. KF w dniu 26.06.2010
postanowili, że edycja 2010 odnośnych zawodów zostanie rozliczona
przez międzynarodową komisję (jej członkami są przedstawiciele
następujących stowarzyszeń: ARABiH, CRC, DARC, HRS, NRRL, REF,
RSGB, SSA, USKA), której pracami pokieruje Kresimir Kovarik 9A5K
- p.o. Manager ds. Zawodów KF 1 Regionu IARU. W spotkaniu
przedstawicieli związków należących do 1 Regionu IARU, poza
Pawłem Zakrzewskim SP7TEV, uczestniczył również sekretarz PZK
Tadeusz Pamięta SP9HQJ. Spotkanie to otworzył Tim Ellam, VE6SH Przewodniczący Rady Administracyjnej IARU, a prowadził je Hans
Blondeel
Timmerman,
PB2T
Przewodniczący
Komitetu
Wykonawczego I Regionu IARU. Wśród honorowych uczestników był
również obecny Ole Garpestad, LA2RR - Wiceprzewodniczący Rady
Administracyjnej IARU oraz Rod Stafford, W6ROD - Sekretarz Rady
Administracyjnej IARU. W czasie tego spotkania omówiono wiele
spraw organizacyjnych - w tym założenia budżetowe na rok 2011, a
Dennis Green, ZS4BS - Sekretarz Komitetu Wykonawczego 1
Regionu IARU przedstawił wstępną koncepcję organizacji Konferencji
Generalnej I Regionu IARU, która odbędzie sie w terminie 12 19.08.2011 w Republice Południowej Afryki (region Johannesburga).
Naszą obecność na Ham Radio 2010 należy uznać za bardzo udaną,
ponieważ była to doskonała okazja do nawiązania bliższej
znajomości, zacieśnienia więzów przyjaźni i wymiany doświadczeń z
przedstawicielami I Regionu IARU, jak też promocja dorobku
polskiego krótkofalarstwa na przestrzeni 80 lat istnienia PZK. W
opinii nie tylko polskich, ale również zagranicznych krótkofalowców,
tegoroczna organizacja targów wypadła znakomicie.
W lipcu 2010 roku zespół Polskiego Związku Krótkofalowców wziął
udział w zawodach IARU HF World Championship. Zespół SN0HQ to
nieformalna
grupa,
skupiająca
pasjonatów
zawodów
krótkofalarskich. Wszystkim członkom Zespołu SN0HQ przyświeca
wspólny cel: start polskiej stacji HQ w zawodach IARU HF World
Championship i osiągnięcie przez stację wyniku na światowym
poziomie. Stacja SN0HQ reprezentuje w zawodach IARU Polski

Związek Krótkofalowców. Współzawodnictwo stacji HQ to chyba
najbardziej
złożona
konkurencja
zawodów
krótkofalarskich.
Poszczególne stanowiska jednej stacji HQ mogą znajdować się na
terenie całego kraju. To w praktyce oznacza, że pod znakiem SN0HQ
w zawodach pracuje 12 stacji (sześć pasm, na każdym paśmie CW i
SSB). Dodatkowo organizowane są stanowiska rezerwowe, gdzie
praca jest przekazywana w przypadku awarii lub braku możliwości
pracy (np. z powodu burzy) którejś ze stacji głównych.
W sierpniu 2010 podpisane zostało nowe Porozumienie o współpracy
z Ministerstwem Obrony Narodowej. Było ono przedmiotem
negocjacji od lutego 2010. Jest ono w pełni zgodne z
obowiązującymi aktami prawnymi.
W dniu 23 sierpnia podczas audycji w programie I PR "PaT ma 5 lat"
w której brali udział: Ewa SP5HEN - autorka audycji i nadkomisarz
Grzegorz Jach - animator "PaT-u" kilka minut poświęcone było
naszemu
hobby.
Od 3 lat w akcji "Profilaktyka a Ty" biorą udział jako instruktorzy
i wolontariusze członkowie PZK propagujący program autorski
Wiesława SQ5ABG "Profilaktyka a Krótkofalarstwo". W sumie przez
trzy lata z naszym hobby miało okazję zapoznać się ponad 3000
młodych ludzi z Polski a na ostatnich warsztatach także goście z
Niemiec i Litwy.
W dniu 25 sierpnia o godzinie 22:30 w programie TV Polsat News
około 3 minut poświęcono pracy stacji okolicznościowej SN30S
pracującej z Poznania. Pokazano operatorów stacji podczas
nawiązywania łączności oraz wyjaśniono telewidzom ideę stacji
okolicznościowych i krótkofalarstwa jako takiego.
W dniu 30 sierpnia o godzinie 18:15 w programie III Polskiego Radia
emitowany był reportaż Ewy Michałowskiej SP5HEN " Życie na fali"
jest to skrócona wersja reportażu dla słuchaczy "trójki" który
emitowany był pod tym samym tytułem w programie I PR a
zrealizowany po spotkaniu na styku województw Łódzkiego,
Opolskiego i Śląskiego pod nazwą „ŁOŚ 2010”.
W dniu 4 września 2010 w Warszawie w Centrum Promocji Kultury
przy ul. Podskarbińskiej 2 odbył się XIX Nadzwyczajny Krajowy
Zjazd Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców. Na początku
Zjazdu uczciliśmy minutą ciszy pamięć Kolegów, którzy w czasie od
ostatniego NKZD odeszli do krainy wiecznych DX-ów. Delegaci
wysłuchali także krótkiego referatu okolicznościowego z okazji
Jubileuszu 80 lat PZK. Dalszy przebieg Zjazdu był zgodny z
uchwalonym przez ZG porządkiem obrad. W czasie obrad delegaci
dokonali wyborów uzupełniających do Głównej Komisji Rewizyjnej,
której skład został uzupełniony o Jerzego Jakubowskiego SP7CBG
oraz Marcina Skórę SQ2BXI. Zastępcami członków zostali wybrani

Witold Malinowski SP9AAV oraz Bolesław Zwińczak SP4AAZ.
Niestety projekt Statutu po poprawkach w czasie głosowania nie
uzyskał wymaganej większości głosów delegatów i nie został przez
Zjazd
przyjęty.
W tej sytuacji nie procedowano wszystkich punktów porządku obrad,
a mianowicie tych, które byłby konsekwencją uchwalenia nowego
Statutu.
Delegaci przyjęli natomiast Statut PZK uchwalony w Szczyrku w dniu
18 maja 2008 roku ze zmianami wynikającymi ze zmiany Ustawy o
organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie.
W poniedziałek dnia 13.09.2010 w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się spotkanie z Sekretarzem Generalnym
Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) – Dr.
Hamadoun Touré, HB9EHT. Wspomniane spotkanie zorganizowane
zostało pod auspicjami Ministerstwa Infrastruktury, a zaproszonymi
uczestnikami
–
oprócz
reprezentantów
władz
i
organów
państwowych
(m.
in.
Ministerstwa
Spraw
Zagranicznych,
Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej)
–
byli
przedstawiciele
różnych
instytucji
i
organizacji
telekomunikacyjnych, w tym również przedstawiciele Polskiego
Związku Krótkofalowców – jako jedynej organizacji pozarządowej o
charakterze niekomercyjnym. Reprezentantami PZK na odnośnym
spotkaniu były następujące osoby: Kol. Janina Gutkiewicz, SP5GMM
(wieloletni pracownik Ministerstwa Łączności i Ministerstwa
Infrastruktury, zaangażowany w prace związane z przynależnością
Polski do ITU i związanymi z tym odnośnymi działaniami) oraz Kol.
Paweł Zakrzewski, SP7TEV (Oficer Łącznikowy IARU - PZK).
Przedmiotowe spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.15, a
przemówienie wstępne wygłosiła Pani Magdalena Gaj, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Pani Minister wspomniała
o zbliżających się tegorocznych wyborach do Rady ITU, a także o
znaczeniu rozwoju w Polsce szerokopasmowych łączy internetowych
i zwiększaniu dostępu do sieci – jako o niezbędnym czynniku
rozwoju technicznego i cywilizacyjnego naszego kraju. Następnie
zasadnicze exposé wygłosił Dr. Hamadoun Touré, HB9EHT –
Sekretarz
Generalny
Międzynarodowego
Związku
Telekomunikacyjnego (ITU). Sekretarz przypomniał, że ITU jest
najstarszą agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych, a liczy sobie
dokładnie tylu członków, ile państw jest właśnie członkami ONZ
(aktualnie są to 192 kraje). Dr Touré podkreślił między innymi, że
dynamika rozwoju infrastruktury teleinformatycznej naszego kraju –
ze szczególnym uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do
Internetu – jest godna podziwu i naśladowania, a Polska jest już
państwem, którego społeczeństwo należy określać już bardziej jako
społeczeństwo wiedzy niż społeczeństwo informacyjne. Sekretarz
Generalny ITU podkreślił, że w dalszym ciągu należy się
koncentrować na działaniach zmierzających do osiągnięcia tzw.

Milenijnych Celów Rozwoju (MGD), a także przypomniał, że ITU jest
jedyną agendą ONZ, w ramach której państwa członkowskie – nawet
będące formalnie w stanie wojny – są w stanie osiągnąć pełne
porozumienie!
W dniu 17 września 2010 r. zakończyły się XV Mistrzostwa Świata w
Amatorskiej Radiolokacji Sportowej (ARDF), zorganizowane na
zlecenie IARU przez Związek Krótkofalowców Chorwacji (HRS) w
miejscowości Opatija. W Mistrzostwach startowały drużyny
stowarzyszeń członkowskich z 35 krajów wszystkich trzech
Regionów IARU. Liczba startujących zawodników wyniosła 386, co
jest rekordem w historii dotychczasowych Mistrzostw Świata.
Reprezentacja Polskiego Związku Krótkofalowców, obejmująca
członków Klubu Radiolokacji Sportowej PZK i Polskiego Związku
Radioorientacji Sportowej, składała się z następujących zawodników.
Panie:
Kategoria
W19:
Anna
Pilarczyk,
Dorota
Stankiewicz
Kategoria W21: Agnieszka Deptulska SP2TLG, Magdalena Dura,
Agata Kulicka SQ5AXK
Panowie:
Kategoria M19: Piotr Nalepko, Patryk Niedźwiecki, Mateusz
Szczypior,
Kategoria M21: Paweł Janiak, Krzysztof Jaroszewicz SQ2ICY,
Szymon Ławecki
Kategoria
M40:
Tomasz
Deptulski
SP2RIP
Kategoria M50: Zbigniew Mądrzyński SP2JNK, Adam Dyrka SP2EDA
Kategoria
M60:
Władysław
Pietrzykowski
SP9GML
Kategoria M70: Ryszard Bykowski
W paśmie 3,5 MHz sukces odniosły nasze panie w kategorii W21,
zajmując drużynowo trzecie miejsce i zdobywając dla reprezentacji
PZK brązowy medal. Panowie w kategoriach M19 i M21 zajęli
drużynowo 4 miejsca, co też należy uznać za bardzo dobry wynik.
W paśmie 144 MHz należy odnotować czwarte miejsca zajęte przez
Ryszarda Bykowskiego w kategorii M70 i drużynowo przez panie w
kategorii W21.
Polski Związek Krótkofalowców był organizatorem VII Mistrzostw
I Regionu IARU w Szybkiej Telegrafii (HST). Otwarcie Mistrzostw
odbyło się w Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej. Uczestniczyło w
nim ponad 200 osób. Jako goście przybyli: Panajot Danev LZ1US
Przewodniczący Komitetu Wykonawczego R1 IARU , Oliver
Tabakowski Z32TO Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Szybkiej
Telegrafii R1 IARU, który był sędzią głównym mistrzostw, Krzysztof
Słomczyński SP5HS honorowy ARDF Manager PZK, Pan Eugeniusz
Goraj Burmistrz Rawy Mazowieckiej, Pan Leszek Trębski Prezydent
Skierniewic, Przedstawiciele ZG LOK, ZW LOK w Łodzi oraz ZM LOK
w Skierniewicach. OT24 PZK reprezentował Tomek SP7BCA.
Uroczystość otworzył gospodarz Burmistrz Rawy Mazowieckiej Pan

Eugeniusz Goraj, następnie w imieniu ZG PZK dostojnych gości oraz
zawodników powitał prezes PZK Piotr SP2JMR, podkreślając, że VII
Mistrzostwa w HST są jednym z głównych akcentów sportowych w
jubileuszowym roku 80. lecia PZK i 85. lecia IARU. Po wstąpieniach
pozostałych gości uroczystego otwarcia dokonał Pan Leszek Trębski
Prezydent Skierniewic. W mistrzostwach brało
udział 130
zawodników, reprezentowali oni 15 krajów. Mistrzostwa były bardzo
dobrze zorganizowane zarówno pod względem logistycznym jak i
technicznym w czym znaczący udział miał Pan Adam Mucha
informatyk z Zespołu Szkół Zawodowych w Skierniewicach.
Głównym organizatorem był Afred Cwenar SP7HOR człowiek o
wielkim sercu do działalności sportowej i społecznej w ogóle.
W 2010 roku kontynuowaliśmy nasz udział w pracach nad rozporządzeniami Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji,
których eksploatacja wymaga zgłoszenia oraz w sprawie zgłoszenia
instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.
4. Polski Związek Krótkofalowców nie jest zarejestrowany jako
stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą i nie prowadzi
takiej działalności.
5. Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców.
Odpisy uchwał Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców zawarte są w załączniku do niniejszego sprawozdania.
6. Polski Związek Krótkofalowców w roku obrachunkowym
uzyskał następujące przychody pochodzące z:
a. Składek członków stowarzyszenia

- 375 957,00 zł

b. Innych przychodów określone statutem
- wpłaty darczyńców
- wpływy za dyplomy i dzienniki

- 703 703,10 zł
- 692 091,72 zł
11 611,38 zł

c. Działalności odpłatnej
- wpłata na poczet egzaminu

-

d. Z tytuły 1% odpisu podatku

375,00 zł
375,00 zł
- 83 633,40 zł

e. Nadwyżka nad kosztami z roku poprzedniego - 77 014,85 zł
f. Z przychodów finansowych (odsetki bankowe)g. Pozostałe przychody operacyjne
Łącznie przychody

-

2 508,96 zł

13,47 zł
1 243 205,78 zł

2010

7. Polski Związek Krótkofalowców w roku obrachunkowym 2010 poniósł
następujące koszty związane z:
a. Realizacją celów statutowych
- 1 063 933,72 zł
w tym:
- koszty działalności statutowej
966 212,46 zł
- koszty działalności odpłatnej
- 375,00 zł
- koszty działalności OPP
- 97 346,26 zł
b. Kosztami administracyjnymi
- 159 528,04 zł
składające się z :
- art. biurowe, sanitarne, spożywcze,
prenumerata, energia itp.
- 6 834,31 zł
- usługi (transportowe, naprawcze)
- 1 604,60 zł
- usługi prawne
- 18 592,00 zł
- usługi telekomunikacyjne i informatyczne
- 2 528,32 zł
- opłaty bankowe i pocztowe
- 3 135,58 zł
- czynsz
- 11 919,00 zł
- umowa o pracę
- 24 720,00 zł
- umowy zlecenia
8 580,00 zł
- składki na ubezp. społeczne i FP
- 14 590,59 zł
- amortyzacja
- 18 111,96 zł
- podatki i opłaty (sądowe, skarbowe, patentowe) – 1 575,30 zł
- delegacje zagraniczne
- 10 520,69 zł
- reprezentacja i reklama (składka IARU)
- 21 434,67 zł
- ubezpieczenia OC członków
- 15 381,02 zł
c. Kosztami finansowymi (różnice kursowe)
2 190,41 zł
d. Pozostałe koszty
0,00 zł
Łącznie koszty
1 225 652,17 zł
8. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, udzielonych pożyczkach
pieniężnych, lokatach, nabytych obligacjach, nabytych nieruchomościach oraz pozostałych środkach trwałych.
a. W roku 2010 Polski Związek Krótkofalowców zatrudniał dwie osoby:
- księgowa,
- kierownik sekretariatu.
b. Wynagrodzenie zatrudnionych przez Polski Związek Krótkofalowców
osób w roku 2010 wyniosło - 51 240,00 zł brutto.
c. W 2010 roku nie wypłacono wynagrodzeń członkom Prezydium
Zarządu Głównego oraz członkom Zarządu gdyż wszystkie funkcje
pełnione są w Polskim Związku Krótkofalowców społecznie.
d. W roku 2010 Polski Związek Krótkofalowców wypłacił z tytułu umów
o dzieło oraz umów zleceń - 45 630,00 zł brutto.
e. Polski Związek krótkofalowców w roku 2010 nie udzielał pożyczek
finansowych osobom fizycznym oraz prawnym.
f. Na dzień 31 grudnia 2010 Polski Związek Krótkofalowców posiadał
środki finansowe ogółem – 137 884,63 zł w tym na kontach
bankowych - 99 262,57 zł.

g. Polski Związek Krótkofalowców w roku 2010 nie nabył żadnych
obligacji ani akcji spółek prawa handlowego, nie posiada też innych
udziałów.
h. Polski Związek Krótkofalowców w roku 2010 nie nabył żadnych
nieruchomości.
i. Polski Związek Krótkofalowców w roku obrachunkowym 2010 nabył
środki trwałe na łączną kwotę (sprzęt do działalności statutowej)
- 20 422,00 zł.
9. Polski Związek Krótkofalowców w roku obrachunkowym 2010 został
zwolniony ze składania comiesięcznych deklaracji podatkowych
PIT-4 oraz CIT-2.
10.
W okresie sprawozdawczym była przeprowadzona kontrola
wewnętrzna przez Główną Komisję Rewizyjną Polskiego Związku
Krótkofalowców.

Załącznik nr1
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców 2010 roku podjął
następujące uchwały:

Uchwała nr 477/01/10
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu
w dniu 12 czerwca 2010 r. w Warszawie przyjął protokół z posiedzenia ZG
PZK z dnia 10 października 2009 roku.
Uchwała nr 478/01/10
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu
w dniu 12 czerwca 2010 r. w Warszawie działając na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami
handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137 z
2001, poz.1539 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 7 kwietnia
1989r – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 poz. 855 z 2001r),
zatwierdza bilans roczny i rachunek wyników za rok 2009 zamykających
się kwotą sumy bilansowej w wysokości 211 393,23 zł oraz wynikiem
finansowym w wysokości 77 014,85 zł.
Uchwała nr 479/01/10
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu
w dniu 12 czerwca 2010 r. w Warszawie po zatwierdzeniu rocznego
sprawozdania finansowego za rok 2009 postanawia przeznaczyć kwotę 77
014,85 zł. na zwiększenie przychodów w następnym roku obrotowym.
(Podstawa: uchwała prezydium ZG PZK nr 2 z dnia 30 marca 2010 r.)
Uchwała nr 480/01/10
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu
w dniu 12 czerwca 2010 r. w Warszawie podjął uchwałę o uchyleniu
uchwały o zwołaniu NKZD z dnia 12.01.2010 r. podjętej w głosowaniu
elektronicznym.
Uchwała nr 481/01/10
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu
w dniu 12 czerwca 2010 r. w Warszawie podjął uchwałę o przyjęciu
budżetu na 2010 rok zamykający się kwotą przychodów 588 000zł oraz
wydatków w kwocie 570 200zł.

Uchwała nr 482/01/10
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na Posiedzeniu
w dniu 12 czerwca 2010 r w Warszawie przyjął wniosek dwudziestu
członków ZG PZK o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu
Delegatów PZK.
Uchwała nr 483/01/10
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu
w dniu 12 czerwca 2010 r. w Warszawie podjął uchwałę o zwołaniu
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku
Krótkofalowców w dniu 4 września 2010 r. w Warszawie w Centrum
Promocji Kultury Praga Południe przy ul Podskarbińskiej 2.
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców przyjął
następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu
Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców.
1. Otwarcie obrad o godz. 10.00.
2. Uczczenie pamięci zmarłych kolegów.
3. Referat okolicznościowy z okazji 80 – lecia PZK.
4. Wybór protokolantów.
5. Wybór Komisji Mandatowej Zjazdu.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
7. Wybór Prezydium Zjazdu.
8. Zatwierdzenie regulaminu obrad Zjazdu.
9. Wybór komisji Zjazdowych:
- Komisji Statutowej i Regulaminowej,
- Komisji Skrutacyjnej,
- Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII NKZD PZK.
11. Sprawozdanie Prezesa z działalności PZK za okres po XVIII NKZD
PZK.
12. Sprawozdanie Przewodniczącego GKR PZK za okres po XVIII NKZD
PZK.
13. Wybory uzupełniające do składu Głównej Komisji Rewizyjnej
Polskiego Związku Krótkofalowców.
14. Sprawozdanie Komisji Statutowej. Dyskusja nad projektem nowego
Statutu Polskiego Związku Krótkofalowców.
15. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej. Dyskusja nad projektami
nowych regulaminów:
- Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców,
- Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Krótkofalowców,
- Sądu Koleżeńskiego Polskiego Związku Krótkofalowców.
16. Głosowanie w sprawie przyjęcia Statutu PZK wg przedstawionego
projektu.
17. Głosowanie w sprawie przyjęcia regulaminów:

- Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców,
- Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Krótkofalowców,
- Sądu Koleżeńskiego Polskiego Związku Krótkofalowców.
wg przedstawionych projektów.
18. Wybór Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców – w
sytuacji uchwalenia nowego Statutu Związku.
19. Wybór Sądu Koleżeńskiego Polskiego Związku Krótkofalowców - w
sytuacji uchwalenia nowego Statutu Związku.
20. Głosowanie w sprawie uchwały o terminie zakończenia kadencji
ustępujących władz i rozpoczęcia kadencji nowo wybranych władz – w
sytuacji uchwalenia nowego Statutu Związku.
21. Sprawozdanie Komisji Statutowej. Dyskusja nad projektem
nowelizacji Statutu Polskiego Związku Krótkofalowców – w sytuacji
nieuchwalenia nowego Statutu Związku.
22. Głosowanie w sprawie nowelizacji Statutu Polskiego Związku
Krótkofalowców zatwierdzonego przez XVII Krajowy Zjazd Delegatów
PZK w dniu 18 maja 2008 roku w Szczyrku w zakresie określonym w
art. 20 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze
zmianami) – w sytuacji nieuchwalenia nowego Statutu Związku.
23. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników
głosowania.
24. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
25. Wystąpienie Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców.
26. Zamknięcie Zjazdu.
Uchwała nr 484/01/10
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na Posiedzeniu
w dniu 12 czerwca 2010 r w Warszawie podjął uchwałę o następującej
treści:
Polski Związek Krótkofalowców zapewnia bezpłatną wymianę kart
QSL dla klubów krótkofalarskich w Polsce, niebędących klubami PZK.
Serwisem objęte są wszystkie znaki wydane dla radiostacji klubowej.
Bezpłatna wymiana kart QSL dla klubów krótkofalarskich w Polsce odbywa
się wg następujących zasad:
1. Wymianę kart QSL, zainteresowany klub realizuje poprzez dowolny
Oddział Terenowy PZK, którego Zarząd zaakceptuje obsługę zgłaszającego się do obsługi klubu. W razie braku akceptacji klub zgłasza
się do innego OT PZK z wnioskiem o obsługę kart QSL.
2. Klub poprzez swojego uprawnionego przedstawiciela, zobowiązany
jest do złożenia w Oddziale PZK zgłoszenia według wzoru ustalonego
w załączniku nr 1.
3. Zgłoszenie ma być składane ponownie w styczniu każdego roku oraz
każdorazowo przy zmianie danych podanych w zgłoszeniu.
4. Klub dostarcza i odbiera karty QSL z Oddziału Terenowego PZK na
własny koszt.

5. Jednocześnie tracą moc poprzednie uchwały dotyczące obsługi kart
QSL dla klubów niebędących klubami PZK.
Uchwała nr 485/01/10
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców zatwierdza
uchwałę Prezydium ZG PZK z dnia 12 maja br. W sprawie powołania kol.
Ryszarda Czerwieńskiego SP2IW na likwidatora Oddziału Terenowego PZK
im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Toruniu.
Uchwała nr 486/01/10
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu
w dniu 12 czerwca 2010 r. w Warszawie nadaje Złote Odznaki Honorowe
PZK kolegom:
•
•
•
•
•
•
•
•

Józef STACHURA – ZOH nr /Z - OT 04
Głosowanie nr 11.
Aleksander KARAMON – ZOH nr /Z - OT 05
Głosowanie nr 12.
Andrzej KOBA – ZOH nr /Z - OT 20
Głosowanie nr 13.
Henryk ŻURAŃSKI – ZOH nr /Z - OT 20
Głosowanie nr 14.

oraz nadaje Odznaki Honorowe PZK koleżance i kolegom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- Zygmunt PACHUCKI SP7TI – OT-15;
- Wielisław OLEJNICZAK SP7BBP – OT-15;
- Wojciech TOMCZYK SP7WT (VK2OE) – OT-15;
- Paweł ZAKRZEWSKI SP7TEV – OT-15;
- Andrzej WIERZBOWSKI SP7GAQ – OT-03;
- Jerzy JAKUBOWSKI SP7TF – OT-03;
- Roman MALIBORSKI SP7OMS – OT-03;
- Wanda JAKUBOWSKA SP7IWA – OT-03;
- Zbigniew KORNATKO SP7GXK – OT-03;
- Marian SOTER SP6FIG – OT-13;
- Roman FUTOMA SP6GZZ – OT-13;
- Marek MICHAŁOWSKI SP8WQX – OT-20;
- Ryszard KOWALSKI SP6DHD – OT-01;
- Michał HERMAN SP6WZC – OT-01;
- Zbigniew PASTERNAK SP6BBE – OT-01;
- Ryszard BANASIAK SP6IFN – OT-01;
- Grzegorz DOBRYCHŁOP SP3RNZ – OT-27;
- Grzegorz WALICHNOWSKI SP3CSD – OT-27;
- Jerzy GOMOLISZEWSKI SP3SLU - OT-27.

Uchwała nr 487/01/10
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu
w dniu 12 czerwca 2010 r. w Warszawie uchwala obowiązek przeniesienia
rachunków bankowych wszystkich Oddziałów Terenowych, bez osobowości
prawnej, do banku, w którym ZG PZK posiada swoje konto.
Uchwała nr 488/01/10
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu
w dniu 12 czerwca 2010 r. w Warszawie zobowiązuje Oddziały Terenowe
PZK nieposiadające konta do jego założenia. Termin realizacji do 31
grudnia 2010 r.
Uchwała nr 489/01/10
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 12
czerwca 2010 r. w Warszawie powołuje komisję w składzie Leszek Przybylak SP6CIK,
Andrzej Chałubiec SP9ENO, Roman Bal SP9MRN, która opracuje propozycje zmian
regulaminu opłacania składek członkowskich.

Uchwała nr 490/01/10
Zarząd Główny PZK na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2010 r. w
Warszawie zobowiązuje Komisję Statutową do opracowania i przedstawienia pod publiczną dyskusję członków Związku uzupełnień do projektu
nowelizacji Statutu PZK wynikających z wejścia w życie ustawy o zmianie
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Uchwała nr 491/01/10
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu
w dniu 12 czerwca 2010 r. w Warszawie podjął uchwałę o powołaniu
w ramach Zarządu Głównego Stałej Komisji Finansów w składzie Jacek
Kawa SP9JCN, Roman Bal SP9MRN, Leszek Przybylak SP6CIK, której
zadaniem jest merytoryczne wyjaśnianie przygotowanych sprawozdań,
budżetu i pozostałych dokumentów finansowych.

