Zespoły Robocze PZK
Zarządzenie Prezesa PZK nr 1/2016

W czasie dyskusji na XXII Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku
Krótkofalowców oraz w wystąpieniach Prezesa PZK, wyrażana była potrzeba powołania zespołów
(grup) roboczych dla realizacji najpilniejszych zadań i niezbędnych zmian w Związku.
1. Niniejszym, na podstawie uchwały Prezydium ZG PZK z dnia 1.07.2016, ustala się zakres zadań
i początkowy skład Zespołów Roboczych PZK:
•
•
•

Zespołu ds Informacji i Promocji PZK
Zespołu ds Informatyzacji PZK
Zespołu ds Szkoleń i Młodzieży

2. Każdy zespół składa się z podstawowego trzonu osobowego, w tym lidera (managera, szefa).
Do początkowego składu zespołów wchodzą osoby, które wcześniej deklarowały chęć udziału
w pracach - na osobiste zaproszenie Prezesa PZK. Skład zespołów jest otwarty i może się zmieniać
- pozostaje to w gestii lidera zespołu, do którego mogą zgłaszać się wszyscy, którzy chcą brać
udział w pracach.
3. Zadania lidera w zakresie działalności Zespołu, to:
•
•
•
•

koordynowanie działań i kierowanie pracami
przygotowywanie raportów z działalności co najmniej raz na 6 miesięcy
przygotowywanie umów PZK z podmiotami zewnętrznymi
występowanie w imieniu PZK, na podstawie upoważnienia Prezesa PZK

4. Zadania zespołów roboczych.
Wstępną listę spraw i działań zespołów określono w założeniach. Zasadniczo, każdy zespół ma
samodzielnie identyfikować i określać zadania - zgodnie z przyjętą tematyką, uwzględniając
najpilniejsze sprawy/problemy/działania, przedstawione w założeniach - ale nieograniczone
wyłącznie do tego zakresu. Ważne i niezbędne jest także przedstawienie celów perspektywicznych,
nawet choćby teraz wydawały się niemożliwe do wykonania (np. ze względów finansowych).
Każdy projekt (działanie) zespołu ma się składać z:
•
•
•
•

przeglądu istniejących rozwiązań
propozycji zmian i nowych rozwiązań
określenia przewidywanych kosztów i możliwego czasu realizacji
wskazania/pozyskania wykonawców wdrożenia

5. Początkowy skład zespołów roboczych ustala się następująco:
Zespół ds Informacji i Promocji PZK
•

Roman Bal SP9MRN

•

Andrzej Chałubiec SP9ENO - lider

•

Piotr Majchrzak SQ9D

•

Marcin Marciniak SP5XMI

•

Remigiusz Neumann SQ7AN

•

Marek Sikora SQ8MXS
Zespół ds Informatyzacji PZK

•

Wojciech Bielak SQ9PBS

•

Grzegorz Krakowiak SP1THJ

•

Wiktor Przybylski SQ9WTF - lider

•

Szymon Reiter SQ9ZAQ

•

Bartosz Santorowski SQ6ILS
Zespół ds Szkoleń i Młodzieży

•

Tomasz Frankiewicz SP7V - lider

•

Krzysztof Guła SP9KWI

•

Piotr Kołodziej SQ6PPI

•

Tomasz Wróblewicz SP5XO

•

Tomasz Zagóra SP5PY
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