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                                                                                               Mąchocice Scholasteria, 2009-05-09 

 

P R O T O K Ó Ł  nr 3 / 09 

z odbytego z Nadzwyczajnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego 

 Świętokrzyskiego Oddziału OT-03 Polskiego Związku Krótkofalowców 

 

1). Zgodnie z zapisami statutowymi PZK po wcześniejszym powiadomieniu członków PZK 

ustalonego na posiedzeniu Zarządu OT-03 w dniu 10 lutego 2009 r.9 (protokół nr 2/09)  terminu  

i miejsca  odbycia Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału Świętokrzyskiego OT-03 PZK na dzień  

 9 maja 2009 r. w miejscowości Mąchocice Scholasteria zorganizowano Zjazd Sprawozdawczo- 

Wyborczy OT-03. 

2).Przed rozpoczęciem uczestnicy podpisali listę obecności,  a członkowie PZK otrzymali 

mandaty uprawniające do głosowania. 

3). Zjazd rozpoczął obrady w terminie drugim tj. godzina 10.15  dnia 9 maja 2009 r. 

4). W obradach uczestniczy 43 osoby, wydano 30 mandatów. 

5).Rozpoczęcia  Zjazdu wraz z przywitaniem gości i  uczestników,  a szczególnie nasze YL-ki 

dokonał Kolega SP7LI Mariusz Zaręba, który na wstępie poddał pod głosowanie jawne 

przedstawiony uczestnikom Porządek Obrad : 

1.Otwarcie obrad Zjazdu, 

2.Powołanie protokolanta, 

3.Przyjęcie porządku obrad. 

4.Powołanie Komisji Zjazdowych, 

5.Wystąpienie przedstawiciela Zarządu Głównego PZK, 

6.Sprawozdanie z działalności Zarządu Świętokrzyskiego OT PZK, 

7.Sprawozdanie Skarbnika Świętokrzyskiego OT PZK, 

8.Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, 

9.Dyskusja nad sprawozdaniami, 

10.Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium za r.2008, 

11.Ustalenie ilości członków nowego Zarządu Oddziału PZK i ich zastępców oraz Oddziałowej 

Komisji Rewizyjnej, 

12.Wybór Prezesa Świętokrzyskiego OT PZK w trybie głosowania, 

13.Wybór Skarbnika Świętokrzyskiego OT PZK w trybie głosowania, 

14. Wybór członków Zarządu Świętokrzyskiego OT PZK w trybie głosowania, 

15.Wybór członków Komisji  Rewizyjnej OT PZK w trybie głosowania, 

16.Przedstawienie budżetu Świętokrzyskiego OT PZK na r.2009, 

17.Dyskusja nad budżetem, 

18.Podjęcie uchwały budżetowej Oddziału na r.2009, 

19.Wolne wnioski, dyskusja, 
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20.Zamknięcie obrad Zjazdu. 

7). Uprawnieni członkowie PZK (30)  poprzez podniesienie mandatów zatwierdzili Porządek 

obrad  - głosów 30  ZA. 

8). Prowadzący zaproponował następnie  wybór osoby na protokolanta – wskazany kolega 

Marek SP7VMM  wyraził zgodę. 

9). Przedstawiono i przywitano przedstawiciela ZG PZK Kolegę Janka Dąbrowskiego SP2JLR,  

który w dalszej części  Zjazdu  omówi   interesujące  uczestników tematy  krótkofalarskie i 

odpowie na pytania. 

10). Kolejnym punktem był wybór: 

      1. członków zjazdowej Komisji Skrutacyjnej poddanej pod jawne głosowanie – wybrano 

Kolegów -  Jerzy SP7CVW i Janek SP7JKX,  

      2. członków zjazdowej Komisji Mandatowej poddanej pod jawne głosowanie – wybrano 

Kolegów – Marcin SP7BCF , Mariusz SP7UDB i Aleksy SP7BCB. 

     3. członków zjazdowej Komisji Uchwał i Wniosków poddanej pod jawne głosowanie – 

wybrano Kolegów –  Michał SQ7NSN, Darek SQ7LQD  i  Zdzisław SQ7RN.  

Wszyscy członkowie Komisji wyrazili zgodę,  a  Zjazd głosami w ilości 30 wyraził aprobatę po 

przeliczeniu uniesionych mandatów. 

11). Następnie głos zabrał zaproszony gość Kolega Janek Dąbrowski  SP2JLR wice prezes 

Zarządu Głównego PZK, który omówił zagadnienia statutowe organizacji PZK w temacie 

problemów rezygnacji członków PZK  będących osobami funkcyjnymi w Zarządach terenowych 

bez podania przyczyn,  ich statusu i zobowiązania pracy na rzecz organizacji, wyniknięcia 

problemów prawnych w chwilach zmian organizacyjnych w klubach i Oddziałach. Omówione 

zostały zagadnienia w temacie składek członkowskich na rzecz ZG PZK, składek na rzecz 

terenowych oddziałów, ewentualnych zwrotów  lub  na rzecz innego wskazanego pisemnie  

przez zainteresowaną osobę (członka)  przemieszczenia składki. 

Omówiono możliwość odpisu podatkowego z rozliczenia rocznego 1 % na rzecz wskazanej 

organizacji pożytku publicznego między innymi Polskiego Związku Krótkofalowców i określeniem 

do jakiego OT ma być przekazana. Kolega Janek SP7JLR odpowiedział na wiele zadanych 

pytań  przedstawicielom Zjazdu, omówił to przykładach opierając się na obowiązującym w RP 

prawie. 

12.) Po krótkiej przerwie głos zgodnie z porządkiem obrad zabrał Kolega SP7LI Mariusz Zaręba 

pełniący obowiązki Prezesa Świętokrzyskiego OddziałuOT-03 przedstawiając Sprawozdanie z 

działalności OT-03 za okres od dnia 13 września 2008 do dnia 9 maja 2009 r. i poddając pod 

ewentualną dyskusję.  W sposób przejrzysty wyjaśnił okoliczności  objęcia w trybie pilnym 

funkcji  osoby kierującej Świętokrzyskim Oddziałem PZK jako Prezesa, objęcia funkcji 

oddziałowego skarbnika przez Kolegę Mariusza SP7UDB do czasu ustaleń prawnych  tj. 

przygotowania do zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu OT-03 PZK  i wyboru nowego składu 

Zarządu. 
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Kolega Mariusz SP7LI omówił działania dotychczasowe członków Zarządu, członków Klubu 

SP7PKI, którzy w okresie sprawozdawczym zorganizowali  wiele imprez konsolidujących 

członków PZK  i ich rodzin,  pomoc w szkoleniu nowych adeptów hobby krótkofalarstwa, 

inicjatyw integrujących środowisko poprzez budowę nowych urządzeń – przemienników UKF i 

VHF  i systemów antenowych  ich uruchomienie i pracę eterową na wszystkich pasmach w 

okazji świąt państwowych i lokalnych, pracę spod okolicznościowych znaków wymieniając 

wyłącznie  niektóre SN0MTB, SN10WS, SN30DPS, SN90SN, SN6WTC oraz wiele podziękowań  

jakie spłynęły ze strony władz miasta Kielce, Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego. 

Kolega Mariusz podziękował również  krótkofalowcom,  którzy z własnej inicjatywy dołożyli 

symboliczną złotówkę do budowy  i konserwacji  urządzeń radiowych,  które są  i  będą  

wykorzystywane  przez społeczność amatorskiego ruchu krótkofalarskiego.  Na zakończenie  

Kolega Mariusz podziękował wszystkim za dotychczasową  współpracę  życząc  nowemu 

wybranemu Zarządowi terenowemu ich członkom dalszych sukcesów w integracji ruchu 

krótkofalarskiego Ziemi Świętokrzyskiej, dobrej współpracy z lokalną społecznością  przy  

pomocy  obecnych  i  przyszłych członków Oddziału Świętokrzyskiego PZK  dając  jako przykład 

kilku „zapalonych radiowców”, którzy niejednokrotnie nieodpłatnie zawsze chętnie udzielają 

pomocy w dalszym utrzymywaniu w sprawności  technicznej  starzejących się urządzeń. 

Wymienił kilku krótkofalowców ziemi świętokrzyskiej ze znaków m. innymi SP7HT, SP7ASZ, 

SP7CVW, SP7GXK, SP7TF ich sukcesów  na arenie międzynarodowej, dając przykład do 

naśladowania. 

W  załączeniu  > Sprawozdanie … <  

13). Kolejnym punktem było wystąpienie Kolegi Mariusza SP7UDB, który przedstawił 

Sprawozdanie finansowe skarbnika OT-03 za roku 2008 do dnia 9 maja 2009 r. informując, że  

obowiązki skarbnika oraz dokumentacje przejął  po rezygnacji Kolegi Andrzeja SP7XFS  dnia  

09 grudnia 2008 r.  

Przedstawiono wszystkim obecnym uczestnikom Zjazdu informację całkowitej jawności, 

przejrzystości  i  transparentności  całokształtu działalności finansowej  OT-03 oświadczając,  że  

na bieżąco jest i będzie prowadzona na oddziałowej stronie internetowej ewidencja ruchu 

wydatków i wpływów kwot od członków PZK, nie członków PZK i osób trzecich, rozliczenia , 

zakupy. Poinformował o wysokości bieżącej kwoty będącej wyłącznie na koncie bankowym. Od 

chwili przejęcia przez nowego skarbnika obowiązków podjęta została decyzja Zarządu OT-03 o 

gospodarowanie finansami wyłącznie na rzeczy techniczne związane z zakupami urządzeń; 

przykładem  sprzęt, kable, złącza oraz  na cele organizacyjne tj. zakup znaczków pocztowych do 

korespondencji,  przesyłki QSL Manegera , która jest realizowana do dnia Zjazdu. 

W  załączeniu  > Sprawozdanie …<  

14). Zgodnie z porządkiem Zjazdu kolejnym tematem była informacja Sprawozdawcza Komisji 

Rewizyjnej OT-03 działającej również w okresie przejściowym tj. do dnia Zjazdu 

Nadzwyczajnego 09.05.2009 r. – przewodniczący Andrzej SP7ASZ, członek Marek SP7IFX. 
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Przewodniczący zapoznał uczestników Zjazdu z treścią pism wystosowanych do  Oddziału, a 

konkretnie do Komisji Rewizyjnej dotyczących  rezygnacji   poprzedniego składu członków 

Zarządu Świętokrzyskiego  OT-03 :  

1. pismo Kolegi Pawła Szmyd SP7SP o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu OT-03, 2. pismo 

Kolegi Ryszarda Gawron SP7SEW o rezygnacji z funkcji sekretarza OT-03 3. pismo Kolegi 

Andrzeja Styś SP7XFS o rezygnacji z funkcji skarbnika OT-03,  4. pismo Kolegi Pawła SP7LFT 

o rezygnacji z funkcji wice prezesa ds. sportowych OT-03.  

Przewodniczący w dalszej części poinformował,  że dnia 1 lutego 2009 r. również wpłynęło 

pismo od członka Zarządu w osobie Kolegi Stanisława Becher SP7CXV o rezygnacji z pełnionej 

funkcji w OT-03,  które przypieczętowało prawne funkcjonowanie OT-3 z siedzibą w Kielcach. 

Po przekazanej informacji do ZG PZK o zaistniałej sytuacji w strukturach organizacyjnych OT-03 

podjęto decyzję o ustaleniu terminu i miejsca spotkania członków PZK na organizację 

Nadzwyczajnego Zjazdu, który zgodnie z obowiązującym Statutem podejmie dalsze prawne 

decyzje. 

W  załączeniu  > Sprawozdanie …<  

15). Po przedstawieniu Sprawozdań, kilku uczestników Zjazdu zabrało głos na tematy 

przedstawione,  bulwersując się na postępowanie naszych Kolegów członków PZK, wytrawnych 

krótkofalowców, którzy podjęli chyba nieprzemyślaną decyzję dezintegrującą środowisko 

świętokrzyskie z okręgów 5, 7, 8 tworząc nowy, kolejny Terenowy Oddział w województwie pod 

nazwą Staropolski Oddział z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Głosy były,  by nie robić 

żadnych podziałów,  że jesteśmy jedną  wielką  rodziną HamSpirt,  że mimo wszystko  wrócić do 

normalności. 

16). Głos zabrał Kolega Janek SP2JLR, który z ramienia ZG PZK omówił zagadnienia prawne 

udzielenia lub nie udzielenia ustępującemu Zarządowi absolutorium podpierając swoje słowa 

wyjaśnieniem Radcy Prawnego np.  Rozporządzenia Urzędu Nadzoru oraz obowiązującego w 

strukturach PZK STATUTU ( §36 Uprawnienia, absolutorium), omówił stanowisko i interpretację 

przepisów. 

Poinformował o zbliżającym się terminie Nadzwyczajnego Zjazdu ZG PZK, które zapowiedziano 

na dzień 23 maja 2009 r. i  obligatoryjnemu  udziałowi   przedstawiciela funkcjonującego OT-03 

z siedzibą w Kielcach.  Do udziału w Zjeździe został przekazany przez ZG PZK  wyprzedzająco 

mandat na rzecz obecnie byłego Prezesa OT-03 Kolegi Pawła SP7SP, który z racji swojej  

rezygnacji pisemnej ze struktury organizacyjnej w OT-03  winien być zwrócony do ZG lecz nie 

został. Skutkuje taka sytuacja poważnymi problemami organizacyjnymi, o czym poinformował 

zebranych na Zjeździe. 

17). Kolejnym punktem Zjazdu jest przystąpienie do podjęcia Uchwały w sprawie absolutorium 

dla ustępującego Zarządu i członków po pisemnych rezygnacjach z pełnionych funkcji : SP7SP, 

SP7SEW, SP7XFS, SP7LFT, SP7CXV. 
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Według  informacji Komisji Skrutacyjnej, która prowadziła głosowanie  do udziału w sprawie 

absolutorium na dzień Zjazdu bierze udział 30 osób obecnych i  czynnych członków PZK  co 

stanowi 20,1% liczby uprawnionych członków OT-03., co jest zgodne ze Statutem. 

Uczestnicy zaproponowali głosowanie jawne przez podniesienie ręki z mandatem, które 

przegłosowano  – ZA  30 osób  jednogłośnie 

1.Głosowanie pierwsze dotyczące udzielenia absolutorium dla Kolegi Pawła SP7SP  

         Głosów   ZA  0  (zero) 

         Głosów  PRZECIW  23 (dwadzieścia trzy) 

         Głosów WSTRZYMUJACYCH  5 (pięć) 

         Głosowało 28 ( dwadzieścia osiem) 

2.Głosowanie drugie dotyczące udzielenia absolutorium dla Kolegi Ryszarda SP7SEW  

         Głosów   ZA  7 (siedem) 

         Głosów  PRZECIW  16 (szesnaście) 

         Głosów WSTRZYMUJACYCH  7 (siedem) 

         Głosowało 30 ( trzydzieści) 

3.Głosowanie trzecie dotyczące udzielenia absolutorium dla Kolegi  Andrzeja SP7XFS  

          Głosów   ZA  11 (jedenaście) 

          Głosów  PRZECIW  10 (dziesięć) 

          Głosów WSTRZYMUJACYCH  5 (pięć) 

          Głosowało 26 (dwadzieścia sześć) 

4.Głosowanie czwarte dotyczące udzielenia absolutorium dla Kolegi Pawła SP7LFT 

          Głosów   ZA  1 (jeden) 

          Głosów  PRZECIW  22 (dwadzieścia dwa) 

          Głosów WSTRZYMUJACYCH  4 (pięć) 

          Głosowało 26 ( dwadzieścia sześć) 

5.Głosowanie piąte dotyczące udzielenia absolutorium dla Stanisława SP7CXV za rok 

budżetowy 2008 

           Głosów   ZA  24 (dwadzieścia cztery) 

           Głosów  PRZECIW  0 (zero) 

           Głosów WSTRZYMUJACYCH  6 (sześć) 

           Głosowało 30 ( trzydzieści) 

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla obecnie pełniących obowiązki członków Zarządu 

OT-03 

6.Głosowanie szóste dotyczące udzielenia absolutorium dla Kolegi Mariusza SP7LI 

          Głosów   ZA  26 (dwadzieścia sześć) 

          Głosów  PRZECIW  0 (zero) 

          Głosów WSTRZYMUJACYCH  2 (dwa) 

          Głosowało 28 ( dwadzieścia osiem) 



 6 

7.Głosowanie siódme  dotyczące udzielenia absolutorium dla Kolegi Mariusza SP7UDB 

           Głosów   ZA  26 (dwadzieścia sześć) 

           Głosów  PRZECIW  0 (zero) 

           Głosów WSTRZYMUJACYCH  3 (trzy) 

           Głosowało 29( dwadzieścia dziewięć) 

8.Głosowanie ósme  dotyczące udzielenia absolutorium dla Kolegi Ryszarda SQ7RL 

           Głosów   ZA  27 (dwadzieścia siedem) 

           Głosów  PRZECIW  0 (zero) 

           Głosów WSTRZYMUJACYCH  3 (trzy) 

           Głosowało 30( trzydzieści) 

9.Głosowanie dziewiąte  dotyczące udzielenia absolutorium dla Kolegi Stanisława SP7CXV  

za okres 01.01.09 do 01.02.2009 

            Głosów   ZA  24 (dwadzieścia cztery) 

            Głosów  PRZECIW  0 (zero) 

            Głosów WSTRZYMUJACYCH  5 (pięć) 

            Głosowało 29( dwadzieścia dziewięć) 

18). Po krótkiej przerwie prowadzący zaproponował  przygotowanie się do głosowania na 

wyborem nowego Zarządu OT-03  i  członków Komisji Rewizyjnej. Poddano pod głosowanie 

ilość członków Zarządu,  ilość członków Komisji Rewizyjnej oraz tryb głosowania. 

1.Wszyscy uczestnicy jednogłośnie zaakceptowali tryb głosowania jako tajny. 

2. Pod głosowanie wzięto  ilość i podział Zarządu:  

    - Zarząd  8 osób plus 2 zastępców 

    - Komisja Rewizyjna 3 osoby  plus 2 zastępców 

    Głosów ZA 27 ( dwadzieścia siedem) 

    Głosów PRZECIW  0 ( zero) 

    Głosów WSTRZYMUJĄCYCH 2 (dwa) 

    Głosowało 29 ( dwadzieścia dziewięć) 

Ze strony uczestników Zjazdu padły propozycje dotyczące kandydatów,  którzy wyrazili  lub nie 

zgodę na kandydowanie i  tak : 

1. na członków Zarządu : SP7ASZ, SQ7LQD, SP7LI, SQ7NSR, SQ7RL, SP7HDA, SQ7MHP, 

SP7TF, SQ7LQQ.  

2. na członków Komisji Rewizyjnej : SP7IFX, SQ7BCB, SP7OMS, SP7UWL, SP8SIW 

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania z wpisanymi wszystkimi kandydatami, 

którzy wyrazili jawnie swoją akceptację. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Kolega Jerzy 

SP7CVW pouczył uczestników o technicznej stronie głosowania, a następnie rozdano karty do 

głosowania uprawnionym  uczestnikom Zjazdu w ilości 29. 

Jak zaznaczyłem głosowanie odbyło się w trybie tajnym, karty po zakończeniu Komisja 

Skrutacyjna  zebrała celem  przeliczenia  i przygotowania  protokółu  z głosowania. 
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19). W oczekiwaniu na przeliczenie głosów prowadzący poprosił  zebranych o przedstawienie 

swoich wniosków, opinii  lub  pytań do naszego gościa z ZG PZK Kolegi Janka SP2JLR. 

O głos poprosił Kolega Tomek SP7UWL z wnioskiem informacyjnym w temacie zmian 

przynależności do innych OT i przekazywania statutowych składek. Odpowiedzi udzielił Kolega 

Mariusz SP7LI opierając się na Statucie PZK, który jasno wyjaśnia kwestie finansowe 

spoczywające na Zarządzie  Głównym PZK  oraz terenowych oddziałach i ich członkach 

wspominając, że każda zmiana członka PZK musi być dokonywana na pisemny wniosek 

zainteresowanego. 

20). Następnie uczestnikom Zjazdu przedstawiono budżet OT-03 na rok 2009, który poddano 

głosowaniu jawnemu.  

Liczba głosów ZA 29 (dwadzieścia dziewięć) 

                       PRZECIW 0 ( zero) 

                       WSTRZYMUJACYCH 0 ( zero) 

21).Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej w tym momencie zgłosił informację o gotowości do 

ogłoszenia wyników głosowania nad wyborem nowego Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału 

Terenowego 3 PZK z siedzibą w Kielcach; protokół został odczytany przez Kolegę Jurka 

SP7CVW. 

W głosowaniu wzięło udział 29 członków OT-03 PZK 

Oddano kart po głosowaniu 29. 

Liczba głosów : Zarząd, członkowie 

29 Janek SQ7LQJ, 

28 Darek  SQ7LQD, 

29 Mariusz SP7UDB,   

29 Mariusz SP7HDA, 

28 Bartek   SP7NSR, 

29 Mariusz SP7LI   

29 Andrzej  SP7ASZ    

24 Krystian SQ7LQQ 

28 Mariusz SQ7MHO.    

                    Komisja Rewizyjna 

 29 Marek   SP7IFX 

 29 Roman SP7OMS 

 28 Aleksy  SQ7BCB 

 28 Tomek SP7UWL 

 26  Przemek SP8SIW. 

Ukonstytuowanie się nowego składu OT-03 odbędzie się po Zjeździe w terminie ustalonym 

wewnętrznie. 
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22). Po zakończeniu czynności związanych z głosowaniem i przeliczeniem  głos zabrał  były już 

Prezes OT-03 Mariusz Zaręba SP7LI, który podziękował wszystkim uczestnikom Zjazdu za 

wspólną pracę w jednej drużynie świętokrzyskich krótkofalowców życząc sukcesów nowemu 

Zarządowi w realizacji planów na przyszłość, wyraził dużo ciepłych słów płynących dla całego 

ruchu krótkofalarskiego, podziękował uczestnikom Zjazdu sukcesów oraz naszemu gościowi z 

ZG PZK za uczestnictwo, za pomoc w rozwianiu wielu wątpliwości itp.  Przekazał gratulacje za 

wygrane wybory nowemu Prezesowi OT-03 Koledze Jankowi SQ7LQJ i całemu nowemu 

Zarządowi. 

Gorące podziękowanie otrzymał Kolega Ryszard Laskowski SQ7RL, który pełniąc funkcję 

sekretarza w okresie działania klubu SP7PKI włożył  olbrzymią pracę  w uruchomienie i 

reaktywowanie klubu SP7PKI angażując własne środki w remont i wynajęcie pomieszczeń 

nieodpłatne od Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, w integrację środowiska, 

przygotowanie  szkoleń dla nowych – młodych krótkofalowców przygotowujących się do 

egzaminu itd. Itd. 

Głos przekazano Koledze Jankowi SQ7LQJ nowo wybranemu Prezesowi OT-03, który 

podziękował wszystkim uczestnikom Zjazdu za wybór i powierzenie mu tak odpowiedzialnego 

„stanowiska”  oświadczając na forum,  że nie zawiedzie pokładanego zaufania kierując 

Oddziałem. Gratulacjom nie było końca. 

23).Na zakończenie części oficjalnej na zewnątrz pięknego Ośrodka przy Szkole w Mąchocicach 

Scholasteri, przy pięknej słonecznej pogodzie odbyło się spotkanie przy ognisku i smacznej 

kiełbasce, które zaszczycił swoją obecnością  Kolega SP7CG Wice Prezydent Miasta Kielce 

Czesław Gruszewski  z  małżonką YL Olą. 

24). Protokół zakończono 9 maj 2009 r. godzina 16.30 

 

 

Za zgodność                                                                                               Protokołował 

                                                                                                                    Marek Bielecki 

                                                                                                                                                 SP7VMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


