Komisja Statutowa PZK
Informacja o działalności
1. Komisja statutowa – zebranie nr 1, 22 listopada 2016
W spotkaniu, w Oławie udział wzięli: 3Z6AEF, SP5LS, SP6M (gościnnie), SP6T. Zaproponowano aby
SP6T przewodniczył. Ustalono wstępny plan i zaplanowano następne spotkanie w pełnym składzie w
Janikowie.
Ustalono, że prace nad statutem muszą rozpocząć się od założenia jaka ma być generalna konstrukcja
Związku. Dopiero wtedy można będzie myśleć o stabilnej i spokojnej pracy. Problemem jest to, że
nieliczna, ale głośna grupa członków optuje za federacją. Przeanalizowano tą sprawę i uznano, że
taka koncepcja oznaczała by przede wszystkim wzrost pracy biurowej i księgowej z jednoczesnym
narażeniem na rozbicie jedności PZK. Ustalono, że następne zebranie zorganizuje SP6T w Janikowie.
2. Komisja statutowa – zebranie nr 2, 24 luty 2017
W spotkaniu udział wzięli: 3Z6AEF, SP3GIL, SP5LS, SP6T.
Omawiano rozmaite koncepcje przyszłego kształtu Związku. Uznano, że należy trzymać się twardo
jednolitej konstrukcji PZK w postaci jednej organizacji posiadającej osobowość prawną. W tych
ramach funkcjonować mają oddziały terenowe, kluby ogólnopolskie oraz kluby terenowe. Oddziały
terenowe, kluby ogólnopolskie i kluby terenowe nie powinny posiadać osobnej osobowości prawnej.
Należy przygotować analizę porównawczą wariantów Statutu PZK. Wynikiem tej analizy będzie
ewentualne wykazanie wyższości funkcjonalnej koncepcji przedstawionej jako PZK niebędącego
federacją organizacji o osobnej osobowości prawnej.
Uznano że:
1. Należy zdecydowanie zmniejszyć skład liczbowy ZG PZK (Koszty i bezwładność).
2. Zlikwidować instytucje Prezydium ZG PZK.
3. PZK nie będzie federacją stowarzyszeń.
Pod tym kątem należy sporządzić propozycje statutu przy następujących założeniach:
1. Uwzględnienie 3 punktów j.w.
2. Konstrukcja statutu musi być maksymalnie uproszczona.
3. Statut nie będzie zawierał w sobie szczegółów, a będzie się odwoływał do odpowiednich
regulaminów uchwalanych odpowiednio przez ZG lub Walne Zebranie Członków.
4. Należy, w statucie, wszędzie gdzie to będzie możliwe i właściwe odwoływać się do
odpowiednich ustaw lub zarządzeń wyższego rzędu bez cytowania ich treści. Pozwoli to
uwolnić się od konieczności częstych zmian samego statutu co wiąże się z koniecznością
zwoływania walnych zgromadzeń i tp.
Na tym zebranie zakończono.
3. Od czasu ostatniego zebrania opracowany został formularz do analizy SWOT trzech wariantów
przyszłego kształtu PZK, który został rozesłany do wszystkich członków komisji, prezesa PZK i
niezależnego eksperta – SP6M. Sporządzony został także szkic statutu w nowej postaci z załączonymi
niektórymi propozycjami do regulaminów.
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