ZAŁĄCZNIK
z opisem uwag do projektu Statutu PZK,
po nowelizacji do wymagań PoS (ustawa z dnia 25.09.2015)

UWAGA GENERALNA:
Uporządkowano numerację paragrafów i rozdziałów Statutu PZK, usunięto skreślone
paragrafy (tzw. "tekst ujednolicony"*). Wymusiło to także zmianę numeracji paragrafów i
rozdziałów znajdujących się w treści statutu, gdzie użyto zasady odwołania się
wcześniejszych zapisów (paragrafów).
Poprawiono interpunkcję w statucie, uzupełniono brakujące „spacje”, „przecinki” i „kropki".
UWAGA nr 1: Zmieniono numerację dziennika urzędowego.
UWAGA nr 2: W § 4 ust. 3 wypunktowano znakami literowymi treść znajdującą się poniżej.
UWAGA nr 3: Zapis wymuszony przez ustawę PoS (art. 10 ust, 1 punkt 5a)
UWAGA nr 4: Zniesienie karencji w opłacaniu składek członkowskich. Zastosowanie zasady
karencji w statucie PZK pojawiło się po raz pierwszy podczas nowelizacji statutu w roku
2004. W tamtym czasie było to posunięcie zasadne, gdyż sposób opłacania składek (gotówką
w oddziale lub przelewem bankowym) powodował występowanie opóźnień. Na dzień
dzisiejszy technologia umożliwia wykonanie płatności w czasie rzeczywistym, lub
maksymalnie z opóźnienie jedno dniowym. Jest to możliwe praktycznie z każdego zakątka
naszego globu a więc zapis o karencji jest niepotrzebny. Możliwość karencji w opłacaniu
składek była nadmiernie wykorzystywana przez niektórych członków związku (i OT PZK),
co powodowało występowanie patologicznej zasady opóźnionego opłacania składek
członkowskich.
UWAGA nr 5: Zapis wymuszony przez ustawę PoS (art. 11 ust.4)
UWAGA nr 6:
Część 1
Z §29 i §30 wykreślono ograniczenie „terytorialne” dla oddziałów terenowych, klubów
ogólnopolskich i klubów terenowych, z uwagi na niecelowość takiego zapisu.
Część 2
Ten zapis spowodował proces sądowy przeciw PZK, który PZK przegrał. Mamy pisemne
uzasadnienie sądu. Również i obecnie grozi zaskarżenie naruszania terytorialności działania
przez OT PZK. Ten zapis, nie jest wymogiem ustawowym, określenie terenu działania
dotyczy stowarzyszenia, nie jego jednostki terenowej. Art. 10.1 i Art 10a PoS.

Co więcej jednostka terenowa nie musi mieć siedziby. Ustanowienie siedziby OT PZK
implikuje dodatkowe problemy. Cały punkt zakwalifikowano do usunięcia.
UWAGA nr 7: Zgodnie z zapisami statutu PZK (par.1 ust. 1), PZK jest stowarzyszeniem
osób fizycznych i posiada osobowość prawną. Podczas XIV KZD w Kołobrzegu w roku
2000, został przyjęty znowelizowany statut PZK. W tym statucie w §2 ust. 1 znalazł się zapis
mówiący o oddziałach terenowych posiadających osobowość prawną.
Natomiast Rozdział V zatytułowany „Jednostki Terenowe PZK” w § 33 ust. 1 zawierał zapis:
Rejestracja sądowa i nabycie osobowości prawnej nastąpi w terminie do 6 miesięcy od daty
powołania oddziału. Nie spełnienie tego warunku powoduje automatyczne skreślenie
z ewidencji PZK.
Ten sam KZD uchwalił jednak dodatkową uchwałę, która okres uzyskiwania osobowości
prawnej przez oddziały wydłużała do 31.12.2001 (uchwała XIV KZD/07 z dnia 11.06.2000).
Tylko 7 oddziałów na 33 przeprowadziło tą procedurę.
Kolejne nowelizacje statutu PZK na następnych KZD nie uwzględniały już zapisów
o obowiązku uzyskania osobowości prawnej, stąd celowym i logicznym wydaje się
doprowadzenie do sytuacji, aby wszystkie oddziały posiadały jednakowy status prawny
wynikający z zapisów aktualnego statutu.
Jest to także zgodnie z zapisami nowelizowanej ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. Sugeruje
to zapis Rozdział. 2 art. 10 ust. 3, który mówi: Osoba prawna może być jedynie
wspierającym członkiem stowarzyszenia.
Zatem logicznym posunięciem będzie przyjęcie wersji o oddziałach terenowych bez
osobowości prawnej. Znacznie to usprawni zarządzanie związkiem z poziomu Prezydium /
Zarządu Głównego.
UWAGA nr 8: wykreślono słowo „GENERALNEGO” z oczywistej niezgodności
z zapisami statutu §23 ust. 1 punkt a.
* Test ujednolicony - tekst statutu uwzględniający zmiany, jakie w nim zaszły od chwili
ogłoszenia oraz od chwili ogłoszenia poprzedniego tekstu ujednoliconego.
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