
Protokół 

posiedzenia Zarządu OT-27 PZK z udziałem przedstawicieli klubów  

w dniu 27. stycznia 2019 r. w Ostrowie Wielkopolskim 

 

Zebranie Zarządu otworzyła i prowadził Prezes OT-27 PZK – Sławek SQ3OOK. W zebraniu uczestniczyło 

4 członków Zarządu OT-27: SQ3OOK, SP3RNZ, SP3QFV i SP3OKS, Przewodniczący OKR OT-27:  SP3SLO i 12 

przedstawicieli klubów funkcjonujących w OT-27. (Lista obecności w załączeniu).  

Po przedstawieniu porządku zebrania przystąpiono do obrad. 

1. Prezes OT- 27 Sławek SQ3OOK przedstawiał informację z działalności Zarządu w 2018 r., szczególną 

uwagę zwrócił na: 

- spotkania Akademii OT-27 PZK cieszą się zainteresowaniem Koleżanek i Kolegów, Zarząd 

będzie wspierał te inicjatywę, 

- Oddział wspiera działalność ARISS w Polsce – dofinansowanie konferencji ARISS oraz 

konkursu „Polacy i Kosmos”, 

- Zawody „Puchar Wielkopolskiej Pyry” cieszą się sporym zainteresowaniem, szczególnie zaś 

chwalona jest przez uczestników organizacja tych zawodów – podziękowania dla Grzegorza 

SP3RNZ i komisji zawodów, 

- Zarząd uważa za celowe dalsze kontynuowanie tradycyjnych spotkań czerwcowych dla 

członków i sympatyków OT-27 PZK, podziękował kolegom z Jarocina za zorganizowanie 

spotkania w ub. roku, 

- zwrócił uwagę na słabe zainteresowanie współzawodnictwem klubów OT-27 PZK, 

- na wniosek Jurka SP3SLU, Zarząd wsparł finansowo udział zespołu w IARU VHF Contest, 

- ze środków OPP 1% zakupiono dwa przemienniki Yaesu DR-1XE oraz pięć radiotelefonów 

ręcznych Baofeng, 

W końcowej części swojego wystąpienia przypomniał, że w 2020 r. czeka nas zebranie 

sprawozdawczo-wyborcze w OT-27 jak i KZD PZK. Powinniśmy się do nich przygotować bo będzie to 

okazja do przedstawienia nowych pomysłów funkcjonowania PZK i przekazania ich naszym 

delegatom.  

2. Sławek SP3OKS przedstawił Sprawozdanie Skarbnik OT-27 za 2018 r. (Sprawozdanie stanowi 

załącznik do protokołu). 

3. Grzegorz SP3RNZ przedstawił Sprawozdanie QSL Manager OT-27 za 2018 r. (Sprawozdanie stanowi 

załącznik o protokołu). 

4. Prezes OT-27 przedstawił Podsumowanie zawodów „Puchar Wielkopolskiej Pyry” edycja 2018 r. 

oraz poinformował o zmianach w Regulaminie zawodów. Główne zmiany dotyczą emisji cyfrowych 

– będą 3 emisje (PSK, RTTY i HELL w różny sposób punktowane) oraz zmieniono limit mocy w części 

DIGI do 100W. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie OT-27. 

5. Prezes OT-27 przedstawił, pod nieobecność Błażeja SQ3TGV, sprawozdanie Koordynatora WASR. 

(Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Zarząd OT-27 po krótkiej dyskusji podjął jednogłośnie Uchwałę nr 1/2019 Zarządu OT-27 PZK w 

sprawie zatwierdzenia przestawionych dokumentów: 

- Sprawozdanie Skarbnika OT-27 za 2018 r., 

- Sprawozdanie QSL Managera OT-27 za 2018 r., 

- Sprawozdanie Koordynatora WASR za 2018 r. 

 

6. Prezes OT-27 przedstawił wyniki Współzawodnictwa sportowego OT-27 za 2018 r.: I - klub SP3KQV, 

II – Klub SP3PFQ i III – Klub SP3KWA. Szczegółowe zestawienie znajduje się na stronie OT-27.  

W związku z rezygnacja Krzysztofa SP3FYX z prowadzenia współzawodnictwa klubów obowiązki te 

przejął Wojtek SP3QFV.  

7. Przewodniczący OKR OT-27 Przemek SP3SLO przedstawił Protokół Oddziałowej Komisji Rewizyjnej 

za 2018 r. (Protokół OKR stanowi załącznik do protokołu). 

8. Delegat OT-27 na NKZD PZK Przemek SP3SLO przedstawił informacje z przebiegu obrad XXIV NZD 

w dniu 19.01.2019 r. Ze względów formalnych – niezgodność wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej 



PZK ze Statutem PZK nie mógł zostać zrealizowany cel zjazdu t.j. dokonanie zmian we władzach PZK. 

Szczegółowy zapis przebiegu Zjazdu znajduje się w Internecie: 

https://www.youtube.com/watch?v=JjXL1D-g0mo&feature=share 
9. Prezes OT-27 przedstawiła informację o: 

- wpłatach składek PZK na 2019 r. - do 24.01.2019 r. składkę opłaciło za I półrocze – 96 osób  

i II półrocze – 84 osoby, 

- wysokości środków z OPP 1% - po podsumowaniu wpływów za 2017 r - OT-27 dysponuje 

kwotą 6 169,06 zł szczegółowe podział na poszczególne Kluby zostanie przedstawiony o 

uzyskaniu informacji od Skarbnika PZK, 

- sprawozdaniach i zgłoszeniach Klubów – zaapelował o składanie sprawozdań. 

10. Uczestnicy zebrania zgłosili i omówili elementy Budżetu OT-27 na 2019 r. Ostateczna wersja 

Budżetu 2019 zostanie przegłosowana przez Zarząd drogą elektroniczną i podana do wiadomości 

członkom OT-27 na stronie Internetowej. 

11. Wstępnie ustalono, że coroczne spotkanie członków OT-27 odbędzie się w Jarocinie 15 czerwca 

2019 r. 

Na tym zebranie zakończono. 

 

 

 

 

Protokółował: 

Sławek SP3OKS         Prezes OT-27 

         Sławek SQ3OOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista obecności w oryginale znajduje się w dokumentach OT-27 PZK. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 1/2019 

podjęta przez Zarząd Oddziału Terenowego 27 PZK 

w dniu 27 stycznia 2019 r. 

 

 

Zarząd OT-27 PZK przyjmuje do wiadomości i pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdania  

z działalności w roku 2018: 

- sprawozdanie skarbnika – SP3OKS 

- sprawozdanie QSL managera – SP3RNZ 

- koordynatora WASR – SQ3TGV 

 

 

Uchwała została przyjęta w głosowaniu bezpośrednim 

Zarząd liczy 5 osób, w głosowaniu uczestniczyły 4 osoby. 

Za przyjęciem uchwały: 4. 

Przeciw przyjęciu uchwały: 0 

Wstrzymało się od głosu: 0 

 

 

Ostrów Wielkopolski, 27 stycznia 2019 r. 

           Prezes OT-27 PZK 

Sławomir Szymanowski, SQ3OOK 


