Piła 2013-10-08

Polski Związek Krótkofalowców
Oddział Nadnotecki w Pile
64-920 Piła, ul. Tetmajera 6

Protokół z posiedzenia Zarządu ON PZK w Pile
w dniu 8 października 2013 roku

W posiedzeniu uczestniczyli:
 SP3VBF - Michał Kaczewski - Prezes Zarządu,
 SP3BTK - Wojciech Piwoński – Sekretarz,
 SP3UY - Wiesław Dubilewicz – Skarbnik,
 SQ3KLI - Marek Skrzypczak – Członek Zarządu.
oraz
 SP3AMY – Józef Wojcieszak – Doradca Zarządu ds. formalno-prawnych.
Celem posiedzenia było:
- przyjęcie Regulaminu Zasad Użytkowania i Użyczenia transceivera FT-900 z zasilaczem
- rozpatrzenie wniosku kierownika klubu SP3ZKP o użyczenie transceivera FT900 z zasilaczem.
Posiedzeniu przewodniczył Michał SP3VBF.
Poinformował zebranych, że w dniu 20 września, zgodnie z uchwałą zarządu ON PZK nr 70, został
zakupiony transceiver FT-900 wraz z zasilaczem. Urządzenie to spełnia wszystkie wymagania określone w
uchwale nr 70.Cena zakupu wynosiła 2.500 zł.
Kol. SP3AMY przedstawił zarządowi propozycję Regulaminu Zasad Użytkowania i Użyczenia transceivera
FT-900 z zasilaczem. Zarząd po zapoznaniu się z treścią regulaminu jednomyślnie podjął uchwałę nr 72 o
przyjęciu tego regulaminu, zaznaczając, że musi on być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zebranie
Członków Oddziału.
Kol. Marek SQ3KLI w imieniu Klubu SP3ZKP złożył wniosek o użyczenie na czas nieokreślony transceivera
FT-900 z zasilaczem na zasadach określonych w w/w Regulaminie. Urządzenie będzie służyć do szkolenia
młodych członków klubu SP3ZKP.
Zarząd przychylił się do prośby Klubu SP3ZKP, podejmując uchwałę nr 73 o użyczeniu klubowi transceivera
FT-900 z zasilaczem na czas nieokreślony

Na tym posiedzenie zakończono.

Posiedzenie protokołował SP3BTK

Załączniki:
- Regulamin Zasad Użytkowania i Użyczenia transceivera FT-900 z zasilaczem,
- uchwała nr 72 – o przyjęciu Regulaminu Zasad Użytkowania i Użyczenia transceivera FT-900 z zasilaczem,
- wniosek klubu SP3ZKP o użyczenie transceivera FT-900 z zasilaczem.
- uchwała nr 73 o użyczeniu klubowi SP3ZKP transceivera FT-900 z zasilaczem na czas nieokreślony

R E G U LAM I N
Zasad użytkowania i użyczania transceivera FT- 900 z zasilaczem 20/22 A zwanego dalej
transceiverem.
§ 1.
Transceiver jest własnością Nadnoteckiego Oddziału Terenowego PZK Nr 23 w Pile.
§ 2.
Pieczę nad prawidłową eksploatacją transceivera sprawują Prezes i Skarbnik zarządu oddziału lub
wyznaczony przez Zarząd – członek zarządu oddziału.
§ 3.
Transceiver może być użyczany w trwałe, bądź okresowe użytkowanie wyłącznie prezesowi lub
kierownikowi klubu zarejestrowanego i obsługiwanego przez Zarząd Oddziału Terenowego PZK Nr
23 w Pile, w formie umowy cywilno – prawnej.
§ 4.
Warunkiem użyczenia transceivera w formie umowy cywilno – prawnej jest:
1.
Posiadanie przez Klub aktualnego pozwolenia radiowego na używanie radiowych urządzeń
nadawczych lub nadawczo – odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej kategorii
pierwszej.
2.
Co najmniej jeden z operatorów radiostacji klubowej posiada pozwolenie radiowe kategorii
pierwszej o mocy wyjściowej nadajnika 150 Watt.
3.
Szkolenie młodzieży w zakresie prowadzenia łączności radiowych może się odbywać
wyłącznie w obecności co najmniej jednego operatora wymienionego w pozwoleniu radiowym lub
członka klubu posiadającego pozwolenie radiowe kategorii pierwszej, w obecności operatora
radiostacji klubowej.
4.
Operatorzy radiostacji klubowej, oprócz prowadzenia dziennika radiostacji, zobowiązani są
do prowadzenia rejestru czasu pracy radiostacji.
5.
Klub musi posiadać zaplecze kandydatów do szkolenia w zakresie operatorstwa na
radiostacji klubowej i przepisów ogólnych obowiązujących krótkofalowców w liczbie co najmniej
dziesięciu członków. Członkowie ci nie muszą być członkami nadzwyczajnymi PZK.
§ 5.
Opisane w § 4. warunki użyczenia transceivera muszą być spełnione łącznie.
§ 6.
Osoba podpisująca umowę cywilno – prawną o użyczeniu transceivera i przyjęciu go w
użytkowanie ponosi odpowiedzialność materialną i cywilno – prawną za użyczony transceiver, w
tym za:
1.
Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej eksploatacji transceivera, które zobowiązuje się
na własny koszt naprawić.
2.
Warunkiem obciążenia kosztem naprawy użytkownika jest stwierdzenie przez komisję
powołaną przez Zarząd Oddziału, że transceiver został uszkodzony w wyniku nieprawidłowej
eksploatacji.
3.
Niewłaściwe zabezpieczenie pomieszczenia zwanego radio – szekiem, przed ewentualną
kradzieżą transceivera.
§ 7.
Transceiver nie może być pod żadnym pozorem wypożyczany członkom klubu w którym jest
zainstalowany, ani też innym osobom postronnym.
§ 8.

Transceiver może być użyty w krótkofalarskich zawodach terenowych wyłącznie przez Klub,
którego prezes lub kierownik podpisał umowę cywilno – prawną z zarządem oddziału.
§ 9.
Transceiver, pod żadnym warunkiem, nie może być wypożyczony indywidualnym członkom PZK,
ani też członkom klubów zarejestrowanych w oddziale.
§ 10.
Niniejszy Regulamin po zatwierdzeniu przez Zarząd Nadnoteckiego Oddziału Terenowego PZK Nr
23 w Pile, wymaga kontrasygnaty najbliższego Walnego Zebrania Członków Oddziału.
___ . ___
Niniejszy Regulamin został przyjęty Przez Zarząd Oddziału na posiedzeniu w dniu 8.10.2013r
uchwałą nr 72.
Sekretarz Zarządu Oddziału

Prezes Zarządu oddziału

Walne Zebranie Członków Oddziału Nr 23 w Pile, obradujące dnia 13.10.2013r w Ujściu po
zapoznaniu się z treścią przedłożonego Regulaminu, zatwierdza przedłożony Regulamin i zaleca
jego ścisłe stosowanie przez nowo wybrany Zarząd Oddziału.
Komisja
Uchwał i Wniosków

Przewodniczący
Walnego Zebrania

Polski Związek Krótkofalowców
Oddział Nadnotecki w Pile
64-920 Piła, ul. Tetmajera 6

Uchwała Nr 72 Zarządu Oddziału Nadnoteckiego
Polskiego Związku Krótkofalowców
w Pile

W dniu 2013-10-08 na posiedzeniu Zarządu Nadnoteckiego Oddziału PZK, Zarząd w składzie:





SP3VBF - Michał Kaczewski - Prezes Zarządu,
SP3BTK - Wojciech Piwoński – Sekretarz,
SP3UY - Wiesław Dubilewicz – Skarbnik,
SQ3KLI - Marek Skrzypczak – Członek Zarządu.

Podjął następującą uchwałę:
Zarząd jednomyślnie postanowił przyjąć do stosowania Regulamin Zasad Użytkowania i Użyczenia
transceivera FT-900 z zasilaczem opracowany przez Józefa SP3AMY

Polski Związek Krótkofalowców
Oddział Nadnotecki w Pile
64-920 Piła, ul. Tetmajera 6

Uchwała Nr 73 Zarządu Oddziału Nadnoteckiego
Polskiego Związku Krótkofalowców
w Pile

W dniu 2013-10-08 na posiedzeniu Zarządu Nadnoteckiego Oddziału PZK, Zarząd w składzie:





SP3VBF - Michał Kaczewski - Prezes Zarządu,
SP3BTK - Wojciech Piwoński – Sekretarz,
SP3UY - Wiesław Dubilewicz – Skarbnik,
SQ3KLI - Marek Skrzypczak – Członek Zarządu.

Podjął następującą uchwałę:
Zarząd jednomyślnie postanowił o użyczeniu klubowi SP3ZKP transceivera FT-900 z zasilaczem na czas
nieokreślony, na zasadach określonych w Regulaminie Zasad Użytkowania i Użyczenia transceivera FT-900
z zasilaczem.

