Protokół z Walnego Zebrania Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK
odbytego w dniu 18 listopada 2017 roku w Warszawie
w Sali Tradycji LOK przy ul. Chocimskiej

Walne Zebranie Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK odbyło się w
drugim terminie z powodu braku quorum w terminie pierwszym.
Walne Zebranie otworzył prezes WOT PZK, Kol. Jerzy SZAWARSKI,
SP5SSB i poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci Koleżanek i
Kolegów, którzy odeszli do krainy „wiecznych DX-ów” w okresie od
ostatniego Walnego Zebrania.
Następnie serdecznie powitał przybyłych na Walne Zebranie: Kol. Marka
SUWALSKIEGO, SP5LS, skarbnika PZK; Kol. Andrzeja JANECZKA,
SP5AHT, redaktora naczelnego „Świata Radio” oraz członków WOT PZK.
Zaprosił do prezydium członków ustępującego Zarządu.
Na przewodniczącego Walnego Zebrania zaproponował Kol. Marka
RUSZCZAKA, SP5UAR, który wyraził zgodę. Następnie poinformował, że
przebieg obrad będzie nagrywany elektronicznie przez Kol. Jerzego
KUCHARSKIEGO, SP5BLD, w związku z czym przewodniczący może być
równocześnie protokolantem. Zebrani nie wyrazili sprzeciwu na nagrywanie
obrad i zaakceptowali kandydaturę przewodniczącego-protokolanta Walnego
Zebrania.

Przewodniczący podziękował za zaufanie i przystąpił do ustalenia
prawomocności obrad. Do składu Komisji Mandatowej zaproponował: Kol.
Wojciecha KAZUBSKIEGO, SP5SMK, Kol. Marka URBANOWICZA,
SQ5GLB, i Kol. Zenona KACZMARKA, SP5CNG, sekretarza WOT PZK. Kol.
Zenek nie wyraził zgody, pozostali zaakceptowali propozycje
przewodniczącego. Odmówiło także kolejnych dwóch Kolegów. Z Sali zgłosił
się Kol. Henryk GUŁA, SP5COY. Zebrani zaakceptowali skład Komisji
Mandatowej, po czym przewodniczący ogłosił przerwę na czas pracy Komisji.
Przewodniczący wznowił obrady i odczytał protokół Komisji Mandatowej, z
którego wynikało, że na 248 członków WOT PZK na sali o godz. 10.15
obecnych jest 22 osoby, co stanowi 9 %, a zatem zgodnie ze Statutem PZK
Walne Zebranie jest prawomocne w II terminie. W tym momencie na salę dotarł

kolejny uprawniony do głosu członek WOT PZK, co zwiększyło frekwencję do
9,3 %.
W następnej kolejności przystąpiono do uchwalenia porządku i regulaminu
obrad Walnego Zebrania. Proponowany porządek obrad przedstawiono
członkom WOT na piśmie, a obecnie Zarząd WOT PZK na wniosek
przedstawiciela Prezydium wnosi następujące autopoprawki:
- po pierwsze zmiana kolejności początkowych punktów – powołanie Komisji
Mandatowej i stwierdzenie prawomocności obrad zrealizowano jako punkt 3
porządku obrad, co skutkuje zmiana numeracji kolejnych punktów;
- po drugie – po konsultacji z przedstawicielem Prezydium ZG PZK, Kol.
Markiem SUWALSKIM, SP5LS – zrezygnowano z wyboru delegatów na
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZK oraz ich zastępców, ponieważ
nie przewiduje tego obowiązująca ordynacja wyborcza, tym samym wykreślane
są słowa „delegatów NA KZD i ich zastępców” z punktu 10 i 11 porządku
obrad. W tej sytuacji delegatami pozostają Kol. Tomasz CIEPIELOWSKI,
SP5CCC, Kol. Marian LISOWSKI, SP5CNA i Kol. Jerzy SZAWARSKI,
SP5SSB.
Innych uwag do porządku obrad nie było. Zebrani podjęli przy 22 głosach „za”
oraz jednym głosie wstrzymującym się przyjęli porządek obrad z
autopoprawkami wniesionymi przez przewodniczącego zebrania.

Przewodniczący zapoznał zebranych z projektem Regulaminu Obrad Walnego
Zebrania. Uwag z Sali nie było, zatem przewodniczący poddał projekt
Regulaminu Obrad pod głosowanie. Zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę o
treści:
Uchwała nr 1/2017
W sprawie przyjęcia regulaminu obrad Walnego Zebrania członków
Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców
w dniu 18 listopada 2017 r. w Warszawie.
1. Walne Zebranie członków Warszawskiego Oddziału Terenowego
Polskiego Związku Krótkofalowców na podstawie § 36, ust. 1 Statutu PZK
przyjmuje Regulamin Obrad, stanowiący załącznik do niniejszego
protokołu .
2. Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.
Za uchwałą głosowało: 23 osoby, przeciw 0 głosów, nikt nie wstrzymał się.

W następnej kolejności przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.
Wobec braku zgłoszeń z Sali przewodniczący zaproponował aby Komisja
Uchwał i Wniosków działała w składzie dwuosobowym i zaproponował do jej
składu Kol. Jerzego SZAWARSKIEGO, SP5SSB i Kol. Wandę
JAKUBOWSKA, SP5IWA, którzy wyrazili zgodę. Przewodniczący poddał
skład Komisji Uchwał i Wniosków pod głosowanie: „za” było 21 osób,
„przeciw” – 0 głosów, 2 głosy „wstrzymujące się”. Przewodniczący obrad
ogłosił wybór Komisji Uchwał i Wniosków w zaproponowanym składzie.
Przewodniczący zaproponował odłożenie wyboru Komisji Skrutacyjnej do
momentu ogłoszenia list kandydatów do władz, i wobec braku sprzeciwu z Sali
ogłosił rozpoczęcie części sprawozdawczej Walnego Zebrania.
Jako pierwszy wystąpił prezes WOT PZK, Kol. Jerzy SZAWARSKI, SP5SSB,
zapoznając zebranych z realizacją obowiązków sprawozdawczych WOT PZK
wobec organów administracji państwowej (Urząd Skarbowy, Wojewódzki
Urząd Statystyczny oraz Departament Pożytku Publicznego). Następnie omówił
szczegółowo najbardziej obszerne sprawozdanie merytoryczne z działalności
OPP. Zwrócił uwagę na fakt nierównego traktowania WOT PZK przez
Prezydium ZG PZK w stosunku do innych oddziałów terenowych,
przejawiające się brakiem dotacji na przedsięwzięcia organizowane przez
oddział w ostatnich latach. Poinformował też o pozytywnych wynikach kontroli
UKE dotyczącej przemienników utrzymywanych przez oddział na kominie
elektrowni Kawęczyn. W tym momencie prezes WOT poprosił o szczegółowe
uzupełnienie sprawozdania Kol. Tomasza CHEŁMICKIEGO, SP5TZD, który
przedstawił aktualne prace zespołu ds. przemienników. Prezes omówił także
wydatki WOT, w tym wykorzystanie środków z 1 % PIT. Podkreślił dobra
współpracę prezesów trzech oddziałów warszawskich krótkofalowców.
Przedstawił też wątpliwości co do dalszego organizowania spotkań
integracyjnych (przeniesionych ostatnio na Wał Miedzeszyński).
O głos poprosił skarbnik PZK, Kol. Marek SUWALSKI, SP5LS, w celu
ustosunkowania się do problemów podjętych w sprawozdaniu Prezesa WOT
PZK. Stwierdził, że poprzednie władze PZK doprowadziły Związek na skraj
zapaści finansowej, co spowodowało konieczność drastycznych oszczędności.
Przez ostatnie kilka lat między innymi wydawano środki z 1% PIT na
działalność bieżącą PZK. Dziwi się jak poprzednie władze otrzymały
absolutorium. Po 18 miesiącach oszczędności sytuacja finansowa PZK jest
bliższa normalnej. I spośród 5 wniosków WOT PZK na 2018 lat cztery zostały
przyjęte, jedyny odrzucony wniosek to dofinansowanie spotkania

integracyjnego trzech oddziałów warszawskich. Trzy wnioski o dofinansowanie
zawodów zostaną dofinansowane kwotą 400 PLN na każde zawody, bo na tyle
tylko stać obecnie PZK.

Krótka dyskusja pomiędzy Skarbnikiem PZK i prezesem WOT na temat
interpretacji przychodów z 1 % PIT – bez istotnych wniosków. Kol. Marek
URBANOWICZ, SQ5GLB podniósł sprawę dofinansowania zawodów
zamkowych i militarnych – być może w latach następnych.

Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej przedstawił Kol. Jan
SOBIESZCZUK, SP5FHF. Stwierdził, że działalność WOT PZK prowadzona
jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie stwierdzono nieprawidłowości.
Oddziałowa Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie Zarządowi
WOT PZK absolutorium za lata 2014-2017.
Przewodniczący poinformował, że jako następny powinien się wypowiadać
delegat WOT do Zarządu Głównego PZK, Kol. Tomasz CIEPIELOWSKI,
SP5CCC – niestety jest nieobecny i nie przedstawił sprawozdania na piśmie,
ponadto nie uczestniczył w jedynym posiedzeniu ZG PZK w maju 2017 roku.

W imieniu delegatów na KZD głos zabrał Kol. Jerzy SZAWARSKI, SP5SSB.
Podkreślił, że podczas ostatniego Zjazdu wraz z pozostałymi delegatami działał
na rzecz wprowadzenia jak najwięcej nowych osób do składu Prezydium ZG
PZK i nie jest zadowolony z wyniku tych działań, bo wybrano do składu
Prezydium trzy osoby z poprzedniego składu władz, odpowiedzialne za taki
stan finansów Związku.
Jako kolejny zabrał głos Kol. Marek RUSZCZAK, SP5UAR, od 1 lipca br.
Członek Głównej Komisji Rewizyjnej. Przedstawił problemy komunikacyjne i
świadomościowe wynikające z niewłaściwego postrzegania roli GKR PZK.
Kolejnym problemem jest brak reakcji na protokół z ostatniego posiedzenia
GKR PZK, w tym zwłaszcza na konflikt interesów wynikający z jednoczesnego
pełnienia funkcji wiceprezesa PZK i prezesa OT-26 im. Mikołaja Kopernika
przez Kol. Jana DĄBROWSKIEGO, SP2JLR, przy czym OT-26 działa według
nieaktualnego Statutu. Ponadto GKR zakwestionowała umowy – zlecenia
zawierane jednoosobowo bez podpisu skarbnika i zażądała natychmiastowego
naprawienia sytuacji. Do dziś nie ma reakcji na zalecenia GKR PZK.

Do wypowiedzi uwag i pytań nie było.
Przewodniczący zadał pytanie, czy ktoś z obecnych na sali uznaje za konieczne
głosowanie nad absolutorium w trybie tajnym. Wobec braku zgłoszeń,
przewodniczący oświadczył, że głosowanie nad absolutorium będzie jawne.
Kolejne pytanie dotyczyło kwestii, czy ktoś z obecnych stawia wniosek o
głosowanie imienne, oddzielnie dla każdego członka ustępującego Zarządu.
Wobec braku takiego wniosku przewodniczący poinformował, ze głosowanie
odbędzie się dla całego składu Zarządu WOT jednocześnie. W wyniku
głosowania przyjęto następującą uchwałę:
Uchwała nr 2/2017
w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Warszawskiego
Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców.
Walne Zebranie członków Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego
Związku Krótkofalowców na podstawie § 36, ust. 1 Statutu PZK udziela
absolutorium za lata 2014-2017 dla całego składu Zarządu WOT PZK.
Za uchwałą głosowało: 15 osób, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 6 osób.
2 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu.
Przewodniczący Walnego Zebrania postawił wniosek o odroczenie wyboru
władz WOT PZK do czasu wyjaśnienia wątpliwości co do przyszłego statusu
oddziału wynikających z propozycji zlikwidowania osobowości prawnej
oddziałów terenowych w nowym Statucie PZK. W uzasadnieniu przedstawił
szkody dla WOT PZK wynikające z utraty osobowości prawnej. Po
oprotestowaniu wniosku przez przedstawiciela Prezydium ZG PZK jako
niezgodnego ze Statutem, przewodniczący Walnego Zebrania wycofał swój
wniosek.

Przewodniczący Walnego Zebrania zaproponował dwuosobowy skład Komisji
Wyborczej: Kol. Marek RUSZCZAK, SP5UAR i Kol. Andrzej ŚWIETLIK,
SP5OXB. Walne Zebranie przyjęło proponowany skład Komisji Wyborczej 21
głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” i przy braku głosów
„przeciw”.
Przystąpiono do zgłaszania kandydatur na członków Zarządu WOT. Kol.
Henryk GUŁA, SP5COY zgłosił kandydaturę Kol. Jerzego SZAWARSKIEGO,
SP5SSB (kandydat wyraził zgodę). Z sali zgłoszono kandydaturę Kol. Wandy

JAKUBOWSKIEJ, SP5IWA, a Kol. Jerzy Szawarski zgłosił kandydatury Kol.
Mariana LISOWSKIEGO, SP5CNA i Kol. Zenona KACZORKA, SP5CNG
oraz Janusza CZERWIŃSKIEGO, SP5JXK (kandydaci wyrazili zgodę). Na
wniosek Kol. Jerzego SZAWARSKIEGO Walne Zebranie przegłosowało
zamknięcie listy kandydatów jednomyślnie (23 głosy „za”)

Przewodniczący zapytał czy ktoś z obecnych na Sali jest przeciw procedurze
jednoczesnego głosowania na oddzielnych kartach wyborczych do Zarządu
WOT PZK i do OKR WOT PZK, a po ogłoszeniu wyników powtórzenia
procedury dla wybrania zastępców członków tych organów. Przy braku
sprzeciwu przystąpiono do zgłaszania kandydatur do Oddziałowej Komisji
Rewizyjnej WOT PZK: Jana SOBIESZCZUKA, SP5FHF, Wojciecha
KAZUBSKIEGO, SP5SMK oraz Marka URBANOWICZA, SQ5GLB. Na
wniosek z Sali przegłosowano zamknięcie listy kandydatów (21 głosów „za”,
2 głosy „wstrzymujące się”, brak głosów sprzeciwu).

Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący zaproponował
dwuosobowy skład Komisji Kol. Jacek FOJT, SP5-25-0951 oraz Kol. Jerzy
SZYMAŃSKI, SP5DRE, co zebrani zaakceptowali 23 głosami „za” przy braku
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania nr 1 i nr 2, na których
umieszczono w kolejności alfabetycznej odpowiednio kandydatury do Zarządu
WOT PZK i do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej WOT PZK.

Przewodniczący poinformował że głosami ważnymi będą karty bez skreśleń
oraz karty ze skreśleniami, na których pozostawiona zostanie co najmniej jedna
kandydatura nieskreślona. Obecni głosowali, a Komisja Skrutacyjna zebrała
karty do głosowania i rozpoczęła sprawdzanie kart.

W trakcie liczenia głosów przeprowadzono dyskusję na temat zmiany
wysokości składki oddziałowej dla członków nadzwyczajnych (nasłuchowców).
Zgłoszono trzy propozycje składki rocznej: 10 PLN, 12 PLN i 30 PLN.
Propozycje poddano pod głosowanie w kolejności od najwyższe do najniższej.
Za składką w wysokości 30 PLN głosowały 2 osoby, za składką w wysokości

12 PLN – 12 osób, za składka w wysokości 10 PLN – 4 osoby, 3 osoby
wstrzymały się od głosu. Tym samym zebrani podjęli uchwałę:
Uchwała nr 3/2017
w sprawie zmiany wysokości składki oddziałowej dla członków
nadzwyczajnych Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku
Krótkofalowców.
1. Walne Zebranie członków Warszawskiego Oddziału Terenowego
Polskiego Związku Krótkofalowców na podstawie § 36, ust. 1 Statutu PZK
ustala wysokość rocznej składki oddziałowej dla członków nadzwyczajnych
(nasłuchowców) od dnia 1 stycznia 2018 w wysokości 12 PLN. Pozostałe
składki oddziałowe pozostają bez zmian.
2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi WOT.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą głosowało: 12 osób, przeciw 6 głosów, wstrzymało się 3 osoby.
Następnym punktem porządku dziennego była sprawa ewentualnego
anulowania pozwoleń radiowych na stacje bezobsługowe (beacony), które
instalował Kol. Ireneusz SZULSKI, SQ5MX. Od ponad dwóch lat Kol. Ireneusz
nie jest członkiem PZK ani WOT PZK, i nie kontaktował się z Zarządem WOT
PZK w tej sprawie. Kol. Jerzy SZAWARSKI, SP5SSB przedstawił całą
sytuację od strony formalno-prawnej oraz informację od Kol. Ireneusza, że
aktualnie w Kampinoskim Parku Narodowym pracuje tylko jedna radiolatarnia
o znaku wywoławczym SR5LHA w paśmie 23 cm, która zostanie wyłączona
wiosną 2018 roku. Pozostałe radiolatarnie zostały zdemontowane.
W trakcie dyskusji Kol. Tomasz CHEŁMICKI, SP5TZD zobowiązał się do
osobistego kontaktu z Kol. Ireneuszem SZULSKIM i wyjaśnienia tej sprawy do
końca roku 2017. W tej sytuacji odstąpiono od podejmowania decyzji we
wniesionej sprawie.

Komisja Skrutacyjna przedstawiła protokoły z wyborów Zarządu WOT PZK
oraz Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. W wyborach członków Zarządu udział
wzięło 21 osób obecnych na Sali, przy czym jedna osoba oddała głos nieważny.
Wszyscy kandydaci uzyskali po 20 głosów i wszyscy zostali wybrani do składu
Zarządu WOT PZK. W wyborach Oddziałowej Komisji Rewizyjnej WOT PZK
wzięło udział 21 osób, wszystkie głosy były ważne. Dwaj kandydaci (Jan

SOBIESZCZUK, SP5FHF i Marek URBANOWICZ, SQ5GLB) otrzymali po
21 głosów, trzeci kandydat – 20 głosów i wszyscy zostali wybrani do składu
OKR WOT PZK. Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załączniki do
niniejszego protokołu.

Przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił oficjalnie wyniki wyborów i
poprosił o zgłaszanie kandydatur na zastępców członków Zarządu WOT (co
najmniej dwie kandydatury) oraz zastępców członków OKR WOT (co najmniej
jedna kandydatura). Z Sali zgłoszono: na zastępców członków Zarządu Kol.
Jerzego KUCHARSKIEGO, SP5BLD oraz Kol. Henryka GUŁĘ, SP5COY, a
na zastępcę członka OKR – Kol. Andrzeja ŚWIETLIKA, SP5OXB. Na wniosek
z sali zamknięto listy kandydatów.
Przeprowadzono wybory tajne, po czym Komisja Skrutacyjna rozpoczęła
liczenie głosów.

W trakcie prac Komisji Skrutacyjnej rozpoczęto dyskusję w sprawach
programowych i organizacyjnych.
Kol. Wanda JAKUBOWSKA, SP5IWA wygłosiła płomienne wystąpienie
krytykujące ostatnią podwyżkę składek członkowskich, uchwaloną w maju
2017 roku, w tym zwłaszcza nierówne traktowanie emerytów.
Kol. Zenon KACZOREK, SP5CNG poparł stanowisko Kol. Wandy i
przestrzegł przed niekorzystnymi dla PZK konsekwencjami podwyżki składek
w postaci utraty wielu członków.
Kolejnym popierającym to stanowisko był Kol. Tomasz CHEŁMICKI,
SP5TZD, według którego obsługa kart QSL nie jest adekwatna do wysokości
składek. Podniósł również problem fatalnej pomocy prawnej ze strony PZK w
konfliktach antenowych z właścicielami budynków.
Kol. Marek RUSZCZAK poinformował, że z klubu, w którym był
kierownikiem wszyscy nasłuchowcy (dziesięciu) podziękowali za członkostwo
w PZK po ogłoszeniu podwyżki składek. Podniósł również problem fikcji, jaka
jest działalność Award Managera PZK. Fikcja ta trwała pod rządami
poprzedniego Prezydium ZG PZK, kiedy Award Manager był tzw. „słupem”, a
dyplomy wydawał kto inny, fikcja ta trwa nadal, a na rozpatrzenie aplikacji
dyplomowych, wysłanych do Sekretariatu ZG PZK czekam bezskutecznie od
2013 roku.

Kol. Marek SUWALSKI, SP5LS poinformował, że po XXII Krajowym
Zjeździe Delegatów Award Managerem był Kol. Jerzy GOMOLISZEWSKI,
SP3SLU, który według Skarbnika PZK był nieodpowiedzialny, nie wywiązywał
się z obowiązków i ostatnio złożył rezygnację. Obecnie Prezydium ZG PZK
szuka kandydata na tę funkcję.

Kol. Marek Ruszczak podniósł sprawę żenującego trybu pracy Komisji
Statutowej, która pominęła w swej pracy Zarządy Oddziałów. Ankiety Komisji
Statutowej nie były szerzej rozpropagowane bo nie trafiły do Zarządów
Oddziałów. Poinformował, że trzykrotnie zgłaszał swoją kandydaturę do pracy
w Komisji Statutowej, bez efektu. Przykre jest to, że większą informację o
pracach nad Statutem mają członkowie SN0HQ niż członkowie GKR PZK i
delegaci. Stwierdził, że bardzo szanuje wyczynowców, ale Statut Związku nie
może być pisany tylko pod ich dyktando.
Skarbnik PZK ostro zaoponował, twierdząc, że spotkanie Komisji Statutowej
podczas spotkania Zespołu SN0HQ w Burzeninie było spotkaniem zamkniętym.
Polemizował z tym Kol. RUSZCZAK, powołując się na oficjalne komunikaty
na stronie PZK i radząc wprowadzenie „autocenzury” publikowanych tam
treści. Skarbnik PZK powiedział też, że Komisja Statutowa praktycznie
rozpoczęła prace dopiero w połowie 2017 roku. Najprawdopodobniej w ciągu
tygodnia zostanie przesłany delegatom projekt Statutu. Prawdopodobnie będą
dwa projekty, jeden wynikający z nowelizacji prawa o stowarzyszeniach, drugi
– dalej idący – przewidujący zmniejszenie liczebności Zarządu Głównego z
obecnych 38 osób do ok. 10 osób. Obecny skład generuje koszty i jest
porażająco niewydolny – jest to tylko maszynka do głosowania. Proponowany
nowy model działania jest modelem korporacyjnym, a rolę Rady Nadzorczej
będzie spełniać Główna Komisja Rewizyjna.

Na pytanie z Sali Skarbnik PZK przybliżył stan finansów PZK, w tym problem
długu wewnętrznego PZK wobec Oddziałów Terenowych. Obecnie sytuacja
normalizuje się i dług ten jest częściowo redukowany (w 2017 roku o 18 000
PLN). W II połowie 2016 i 2017 roku ograniczono wydatki Związku
maksymalnie, m.in. na delegacje służbowe, na udział w przedsięwzięciach
zagranicznych, itp. Przypomniał, ze głosowanie o podwyżkę składek miało
wynik 14 do 13, przy 6 głosach wstrzymujących się i nieobecności członka ZG
z WOT PZK. Skarbnik przedstawił propozycję, by PZK finansowało tylko
imprezy międzynarodowe i ogólnopolskie, a imprezy lokalne odbywały się na

koszt oddziałów terenowych. Obecnie oddziały terenowe mają duże fundusze i
nie mają pomysłu na to jak je wydać.
Tu przewodniczący Walnego Zebrania przerwał dyskusje i udzielił głosu
Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w obu głosowaniach
uczestniczyło po 21 osób, oddano po 21 głosów ważnych, kandydaci do władz
uzyskali po 21 głosów i zostali wybrani, a kolejność zastępców jest
alfabetyczna. Protokoły Komisji Rewizyjnej stanowią załączniki do niniejszego
protokołu.

Kol. Jerzy SZAWARSKI, SP5SSB poinformował o ukonstytuowaniu się
Zarządu WOT PZK. Poszczególne funkcje objęli:
- prezes – Jerzy SZAWARSKI, SDP5SSB;
- wiceprezes – Marian LISOWSKI, SP5CNA;
- sekretarz – Zenon KACZOREK , SP5CGN;
- skarbnik – Wanda JAKUBOWSKA, SP5IWA (SP7IWA drugi znak);
- członek – Janusz CZERWIŃSKI, SP5JXK.

Kol. Jan SOBIESZCZUK, SP5FHF SP5SSB poinformował o ukonstytuowaniu
się Oddziałowej Komisji Rewizyjnej WOT PZK. Poszczególne funkcje objęli:
- przewodniczący – Jan SOBIESZCZUK, SP5FHF;
- członek – Wojciech KAZUBSKI, SP5SMK;
- członek – Marek URBANOWICZ, SQ5GLB.

Przewodniczący Walnego Zebrania przedstawił projekt uchwały w sprawie
reprezentacji WOT PZK w procesie rejestracji nowego Statutu PZK. W wyniku
głosowania jawnego Walne Zebranie przyjęło następującą uchwałę:
Uchwała nr 4/2017
w sprawie reprezentacji WOT PZK w procesie rejestracji nowego Statutu
PZK

1. Walne Zebranie Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego
Związku Krótkofalowców, biorąc pod uwagę brak informacji o statusie
oddziałów z osobowością prawną w nowelizowanej wersji Statutu Polskiego
Związku Krótkofalowców, upoważnia Zarząd WOT PZK do
reprezentowania Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku
Krótkofalowców przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji
nowego/nowelizowanego Statutu PZK.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi WOT PZK
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą głosowało: 19 osób, przeciw 0 głosów, nikt się nie wstrzymał.
Przewodniczący Walnego Zebrania przedstawił projekt uchwały w sprawie
trybu zbierania składek członkowskich w WOT PZK w roku 2018. Skarbnik
PZK oświadczył, że uchwała jest sprzeczna ze Statutem PZK. Wnoszący
uchwałę podkreślił, że uchwała nie narusza zapisów ani Statutu PZK ani
Regulaminu Składkowego. Wnioskodawca podkreślił, że jest to środek retorsji
wobec władz PZK za próby zmuszenia WOT PZK do pozbycia się osobowości
prawnej.
W wyniku głosowania jawnego Walne Zebranie przyjęło następującą uchwałę:
Uchwała nr 5/2018
w sprawie trybu zbierania składek za rok 2018
1. Walne Zebranie Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego
Związku Krótkofalowców, biorąc pod uwagę brak informacji o statusie
WOT PZK w nowelizowanej wersji Statutu Polskiego Związku
Krótkofalowców, zaleca skarbnikowi Oddziału ograniczenie zbierania
składek członkowskich za rok 2018 do kwot należnych z tytułu składek za
I półrocze 2018 roku.
2. Walne Zebranie Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego
Związku Krótkofalowców apeluje do członków WOT PZK o opłacanie
składek za rok 2018 w dwóch półrocznych ratach: pierwszej do dnia
14 stycznia 2018 r. i drugiej po wyjaśnieniu statusu WOT PZK przez
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZK.
3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi WOT PZK
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało: 19 osób, przeciw 0 głosów, 2 osoby wstrzymały się.
Przewodniczący Walnego Zebrania przypomniał, że od wejścia w życie
nowelizacji prawa o stowarzyszeniach upłynęło już półtora roku. Fakt, że
dotychczas nie przygotowano i nie opublikowano projektu „minimum zmian”,
wynikającego z tej nowelizacji prawa, bardzo źle świadczy o pracy Komisji
Statutowej i jednocześnie czyni zasadnym wniosek GKR PZK skierowany do
Prezesa PZK o zlecenie kontroli doraźnej Komisji Statutowej, czego Prezes nie
zrobił.
W punkcie „wolne wnioski” Kol. Henryk GUŁA, SP5COY wniósł o
podziękowania dla Kolegów Zenona KACZORKA, SP5CNG i Włodzimierza
KARCZEWSKIEGO, SQ5WWK za ich ogromny wkład w działalność WOT
PZK. Wniosek przekazano do realizacji prezesowi WOT PZK.
Kol. Henryk GUŁA wniósł także o scalanie oddziałów i dążenie do federacji,
ponieważ oddział poniżej 100 członków nie utrzyma się finansowo. Zgłosił też
wniosek o zmianę trybu głosowania na wagi proporcjonalne do liczby
członków, których się reprezentuje.
Kol. Marek RUSZCZAK, SP5UAR poinformował, że opracował autorski
projekt Statutu PZK i w najbliższej przyszłości będzie go upubliczniał,
przyznając pierwszeństwo „Światowi Radio”.
Przewodniczący ogłosił zamknięcie Walnego Zebrania, dziękując skarbnikowi
PZK za przybycie i szczere wypowiedzi oraz wszystkim obecnym za aktywny
udział w obradach.
Na tym protokół zakończono i podpisano:

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

Porządek obrad Walnego Zebrania WOT PZK
Protokół Komisji Mandatowej
Regulamin Obrad Walnego Zebrania
Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
Protokoły Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów tajnych
(4 protokoły)

Uchwały Walnego Zebrania Warszawskiego Oddziału Terenowego
Polskiego związku Krótkofalowców
Podjęte w dniu 18 listopada 2017 roku

Uchwała nr 1/2017
w sprawie przyjęcia regulaminu obrad Walnego Zebrania członków
Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców
w dniu 18 listopada 2017 r. w Warszawie.
1. Walne Zebranie członków Warszawskiego Oddziału Terenowego
Polskiego Związku Krótkofalowców na podstawie § 36, ust. 1 Statutu PZK
przyjmuje Regulamin Obrad, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu
.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.
Za uchwałą głosowało: 23 osoby, przeciw 0 głosów, nikt nie wstrzymał się.

Uchwała nr 2/2017
w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu
Warszawskiego Oddziału Terenowego
Polskiego Związku Krótkofalowców.
Walne Zebranie członków Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego
Związku Krótkofalowców na podstawie § 36, ust. 1 Statutu PZK udziela
absolutorium za lata 2014-2017 dla całego składu Zarządu WOT PZK.
Za uchwałą głosowało: 15 osób, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 6 osób.
2 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 3/2017
w sprawie zmiany wysokości składki oddziałowej dla członków
nadzwyczajnych Warszawskiego Oddziału Terenowego
Polskiego Związku Krótkofalowców.
1. Walne Zebranie członków Warszawskiego Oddziału Terenowego
Polskiego Związku Krótkofalowców na podstawie § 36, ust. 1 Statutu PZK
ustala wysokość rocznej składki oddziałowej dla członków nadzwyczajnych
(nasłuchowców) od dnia 1 stycznia 2018 w wysokości 12 PLN. Pozostałe
składki oddziałowe pozostają bez zmian.
2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi WOT.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą głosowało: 12 osób, przeciw 6 głosów, wstrzymało się 3 osoby.

Uchwała nr 4/2017
w sprawie reprezentacji WOT PZK w procesie rejestracji nowego Statutu
PZK

1. Walne Zebranie Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego
Związku Krótkofalowców, biorąc pod uwagę brak informacji o statusie
oddziałów z osobowością prawną w nowelizowanej wersji Statutu Polskiego
Związku Krótkofalowców, upoważnia Zarząd WOT PZK do
reprezentowania Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku
Krótkofalowców przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji
nowego/nowelizowanego Statutu PZK.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi WOT PZK
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą głosowało: 19 osób, przeciw 0 głosów, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała nr 5/2018
w sprawie trybu zbierania składek za rok 2018
1. Walne Zebranie Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego
Związku Krótkofalowców, biorąc pod uwagę brak informacji o statusie
WOT PZK w nowelizowanej wersji Statutu Polskiego Związku
Krótkofalowców, zaleca skarbnikowi Oddziału ograniczenie zbierania
składek członkowskich za rok 2018 do kwot należnych z tytułu składek
za I półrocze 2018 roku.
2. Walne Zebranie Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego
Związku Krótkofalowców apeluje do członków WOT PZK o opłacanie
składek za rok 2018 w dwóch półrocznych ratach: pierwszej do dnia
14 stycznia 2018 r. i drugiej po wyjaśnieniu statusu WOT PZK przez
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZK.
3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi WOT PZK
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą głosowało: 19 osób, przeciw 0 głosów, 2 osoby wstrzymały się.

