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Protokół 

Walnego Zebrania Sprawozdawczego 

Południowo – Wielkopolskiego Oddziału Terenowego Nr 27 

Polskiego Związku Krótkofalowców 

 

W dniu 18 czerwca 2022 roku odbyło się Walne Zebranie Zarządu OT-27. Pierwszy termin został 

wyznaczony na godzinę 15:15, a dugi na godzinę 15:30. Zawiadomienie wraz z porządkiem obraz 

zostało przesłane do członków OT-27 PZK pocztą elektroniczną w dniu 25 maja 2022 roku. 

Zebranie rozpoczął Prezes OT, Sławomir SQ3OOK. Dokonano wyboru protokolanta zebrania, którym 

została Dorota Skowronek SQ3TGY. Wybrano również Komisję Mandatową w składzie: Jarosław 

Rokicki SP3AYA oraz Jan Ambroży SP3CYY. Komisja ustaliła, że na 106 członków OT, w zebraniu 

uczestniczyło X osób (lista obecności w załączeniu), co stanowi 20% uprawnionych u zebranie jest 

prawomocne do podejmowania decyzji w drugim terminie (protokół w załączeniu). 

Prezes OT-27 PZK ponownie przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie przez 

uczestników spotkania.  

Prezes przedstawił sprawozdanie za pierwszą połowę kadencji Zarządu OT-27: 

Obecny Zarząd Oddziału Terenowego Nr 27 PZK został wybrany na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo 
– Wyborczym, które odbyło się w dniu 30 sierpnia 2020 roku w Opatówku. WZSW powinno się odbyć 
w marcu, ale ze względu na pandemię, byliśmy zmuszeni ówczesnymi przepisami sanitarnymi do 
przeniesienia terminu. 

Zdecydowaną większość czasu od tamtego wydarzenia przeżywaliśmy w cieniu pandemii, 
a obowiązujące restrykcje ograniczały aktywność organizacyjną oddziału i przede wszystkim w klubach. 
Po zniesieniu obostrzeń wiosną tego roku, ponownie zaczęły odbywać się spotkania klubowe, Koledzy 
organizowali różnego rodzaj wspólne aktywności, w tym plenerowe. W tym okresie Zarząd spotykał 
trzykrotnie w formie online; podjęto trzynaście uchwał.  

Udało się zorganizować tradycyjne czerwcowe spotkanie członków i sympatyków OT-27 PZK w dniu 
19 czerwca 2021 w Jarocinie. Zarząd w imieniu wszystkich członków dziękuje Kolegom z Jarocina za 
przygotowanie spotkania.  

W grudniu 2021 roku, kiedy nieco ograniczono restrykcje pandemiczne, Koledzy z klubu SP3KQV 
z Kalisza zorganizowali kolejne spotkanie w ramach Akademii Krótkofalowca OT-27 PZK.  Również 
dziękujemy za kontynuowanie tej cennej inicjatywy.  

W spotkaniach akademii przeciętnie uczestniczy nieco ponad 30 osób, a w spotkaniach czerwcowych 
40 do 50 osób. Liczba członów naszego OT niezmiennie od kilku lat oscyluje w okolicach 110 osób 
(obecnie 107 członków), pomimo drastycznego spadku ogólnej liczby członków PZK. 

Stacje indywidualne i klubowe uczestniczą w różnych zawodach krajowych i międzynarodowych, często 
z dużym powodzeniem. Zachęcamy do udziału w zawodach zaliczanych do rywalizacji SP Contest 
Maraton, w której OT-27 w roku 2021 został sklasyfikowany na 4 miejscu, a rok wcześniej na  6. Oddział 
prowadzi rywalizację stacji klubowych OT-27 PZK, w której klasyfikowana jest co roku połowa, czasem 
nieco więcej stacji, należących do OT-27. Dziękuję Koledze Witoldowi za poświęcony czas na 
prowadzenie i rozliczanie tego współzawodnictwa.  



 

Strona 2 z 2 
 

Stacje klubowe organizują stacje okolicznościowe (dyplomowe) przy okazji różnych rocznic i wydarzeń. 
Bardzo aktywną jest SP3POB z Dobrzycy. 

We wrześniu 2020 oraz 2021 roku przeprowadzono kolejne edycje zawodów Puchar Wielkopolskiej 
Pyry. Obecnie obowiązuje nowy regulamin – zamiast części digi KF wprowadzono CW, SSB i FM na  
UKF-ie. Zarząd dziękuje Komisji zawodów za jak zwykle sprawne działanie.   

Po kilkuletniej przerwie reaktywowano Leszczyńskie Zawody UKF, które organizuje SP3ZIR. Zawody 
maja być organizowane cyklicznie w ostatnią sobotę lutego. 

Z powodu pandemii nie odbyła się konferencja ARISS w roku 2020 i 2021 

Środki z OPP1% będące w dyspozycji OT-27 PZK to około 11,5 tysiąca złotych. Wykaz z podziałem na 
kluby jest dostępny na stronie internetowej. Z tych środków w ostatnim czasie zakupiono używana 
radiostację dla SP3PGZ, maszt antenowy dla SP3KWA, reflektometr dla SP3KRE oraz anteny do 
przemienników w Lesznie i Ostrowie Wielkopolskim. 

Członkowie wpłacają składki na rzecz OT-27 w wysokości 20,- zł rocznie. Daje to dość skromny budżet 
- nieco ponad 2000,- złotych, który pozwala na bieżące funkcjonowanie oddziału. Najwięcej środków 
pochłania obsługa kart QSL, organizacja zawodów Puchar Wielkopolskiej Pyry oraz czerwcowe 
spotkanie członków i sympatyków OT-27. Po mimo tego, OT-27 corocznie funduje nagrodę w SP DX 
Contest, a ostatnio wspiera finansowo organizację spotkania ŁOŚ.  

Dokonano uzupełnienia i aktualizacji w OSEC. Zarząd przypomina, że każdy członek jest zobowiązany 
poinformować Zarząd w przypadku zmiany danych, szczególnie danych kontaktowych. 

 

W trakcie spotkania nie zgłoszono propozycji uchwał. 

Na zakończenie obrad prezes Zarządu OT-27 PZK podziękował wszystkim za przybycie i poświęcenie 

czasu na wykonanie statutowych obowiązków naszej organizacji. 

 

 

 

Jarocin, dnia 18.06.2022.  

Protokolant: 

Dorota Skowronek SQ3TGY 

Zatwierdził: 

Sławomir Szymanowski SQ3OOK 

Prezes OT-27 PZK 


