Kolorem czerwonym, zaznaczono zmiany wprowadzone zgodnie z nowelizacją Pos, które KS uznała za zasadne i mające usprawnić
działanie PZK. Zachowano numery paragrafów i „wypunktowania” zgodnie z wersją obowiązującego statutu PZK z roku 2011.
Przeprowadzono operację wyjustowania tekstu. Przy proponowanych zmianach wpisano uwagi uzasadniające ich celowość.
UWAGA: ostateczne formatowanie tekstu nastąpi po usunięciu wpisów zawierających uwagi.

Statut
Polskiego Związku Krótkofalowców
W celu stworzenia w ramach działalności Polskiego Związku Krótkofalowców jak najlepszych warunków dla
rozwoju zainteresowań hobbystycznych związanych z różnymi formami łączności radiowej i z dziedzinami
pokrewnymi, a jednocześnie dla spożytkowania tych zainteresowań dla dobra wszystkich ludzi, a w
szczególności Polski i jej obywateli, w poczuciu odpowiedzialności, my członkowie Polskiego Związku
Krótkofalowców działamy na podstawie Statut Polskiego Związku Krótkofalowców, jako aktu poszanowania
zasad dobrowolności, równości i użyteczności publicznej. Sugestia KS – preambuła do wykreślenia.
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

1.
2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§1
Założony w 1930 roku Polski Związek Krótkofalowców zwany dalej PZK, członek Międzynarodowej Unii
Radioamatorskiej IARU jest stowarzyszeniem osób fizycznych, posiadającym osobowość prawną.
PZK działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U.
z 1989 r. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. z 2003 Nr 96 poz.873 z późniejszymi zmianami), innych
przepisów prawa, zaleceń IARU oraz niniejszego statutu. PZK może uzyskać status organizacji pożytku
publicznego.
PZK może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych, których cele są bliskie PZK.
§2
Terenem działania PZK jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach obowiązujących przepisów prawa
PZK może działać również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą PZK jest miasto stołeczne Warszawa. Siedzibą Sekretariatu Zarządu Głównego PZK może być
dowolna miejscowość na terenie kraju.
PZK używa znaku graficznego, odznak, symboli i pieczęci ustalonych przez Zarząd Główny PZK.
Wzór znaku graficznego PZK określa załącznik nr 1 do niniejszego statutu.
Nazwa PZK i znak graficzny są własnością PZK.
Organem prasowym PZK jest „Krótkofalowiec Polski”, a centralną radiostacją Zarządu Głównego PZK
radiostacja o znaku wywoławczym SP0PZK.
ROZDZIAŁ II
Cele PZK i sposoby ich realizacji

§3
Celami PZK są:
1. prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludności,
pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, a także działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz działalności wspomagającej technicznie,
szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje oraz podmioty realizujące zadania z zakresu
działalności pożytku publicznego,
2. działalność na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego Polski,
3. organizacja czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
4. rozwój, popieranie i ochrona służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, służby radiokomunikacyjnej
amatorskiej satelitarnej oraz pokrewnych dziedzin, zwanych łącznie krótkofalarstwem,
5. podejmowanie stałych działań mających na celu ochronę przydzielonych zakresów częstotliwości
amatorskich, jak i pozyskiwanie nowych zakresów częstotliwości,
6. obronę praw krótkofalowców do swobodnego eksperymentowania w budowie urządzeń radiowych
i systemów antenowych oraz swobodnego eksperymentowania w zakresie nowych rozwiązań w
radiokomunikacji,
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7.

utrzymywanie stałych kontaktów i współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz
organizacjami i jednostkami organizacyjnymi krajowymi, zagranicznymi, jak również międzynarodowymi
mającymi cele zbliżone do celów określonych w statucie.

§4
PZK realizuje cele, o których mowa w § 3 w formie statutowej działalności odpłatnej oraz nieodpłatnej.
1. W ramach działalności odpłatnej PZK wykonuje zadania w następujących dziedzinach:
a) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 85.51.Z
b) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 85.59.B
c) działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z
3. W ramach działalności nieodpłatnej PZK wykonuje zadania w następujących dziedzinach:
a) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanej PKD 94.99.Z.
b) nadawanie programów radiofonicznych PKD 60.10.Z
c) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
PKD 61.20.Z
d) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej PKD 61.30.Z
e) wydawanie książek PKD 58.11.Z
f) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z
g) pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z
h) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania PKD 58.29.Z
i) działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z
j) działalność portali internetowych PKD 63.12.Z
k) pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B
l) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD
74.90.Z
m) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z
n) obrona narodowa PKD 84.22.Z
o) bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne PKD 84.24.Z
p) działalność archiwów PKD 91.01.B
q) działalność klubów sportowych PKD 93.12.Z
4. Poza zadaniami określonymi w ust. 2 i 3 PZK realizuje swoje cele poprzez:
a) skupianie w szeregach PZK osób fizycznych interesujących się różnymi aspektami łączności radiowej,
zwłaszcza amatorskiej,
b) szerzenie wśród krótkofalowców idei przyjaźni i solidarności bez względu na ich narodowość, status
społeczny oraz poglądy polityczne czy religijne,
c) organizowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia i samokształcenia, zwłaszcza młodzieży,
mającego na celu podnoszenie poziomu wiedzy technicznej i operatorskiej,
d) prowadzenie współpracy i współdziałanie z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej
i samorządu terytorialnego dla tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi krótkofalarstwa w Polsce,
a w szczególności zwalczania zakłóceń jako zagrożeń dla radiokomunikacji, organizowania
amatorskiej łączności radiowej w wypadkach zagrożeń kryzysowych oraz dla ochrony ludności,
e) reprezentowanie interesów krótkofalarstwa polskiego wobec właściwych organów administracji
państwowej i samorządowej oraz organizacji międzynarodowych i zagranicznych, zwłaszcza w
Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej IARU, realizowanie zaleceń i rezolucji IARU dotyczących
zasad funkcjonowania amatorskich radiostacji bezobsługowych oraz zasad wykorzystywania
przydzielonych służbie amatorskiej zakresów częstotliwości,
f) popieranie i popularyzowanie działań członków PZK zajmujących się eksperymentami i pracą nad
nowymi rozwiązaniami w zakresie radiokomunikacji,
g) organizowanie oddziałów terenowych PZK, klubów ogólnopolskich i terenowych PZK oraz wspieranie
ich działalności,
h) organizowanie i popularyzacja radioamatorskich współzawodnictw sportowych krajowych oraz
zagranicznych,
i) organizowanie wymiany kart potwierdzających łączności zwanych kartami QSL pomiędzy członkami
PZK oraz członkami PZK, a członkami innych organizacji krótkofalarskich na świecie,
j) działalność wydawniczą dotyczącą różnych dziedzin i aspektów amatorskiej łączności radiowej,
k) podejmowanie innych przedsięwzięć, a w szczególności organizowanie spotkań, odczytów lub wystaw
mających na celu popularyzowanie krótkofalarstwa w społeczeństwie. Uwaga: w wersji statutu z roku 2011 ta

1.
2.

część statutu nie zawierała wypunktowania. Dodano wypunktowania literowe.
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§5
1.
2.

3.

PZK opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych prac może
zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
Do prowadzenia spraw, które wynikają z obowiązków określonych w ustawie o rachunkowości,
ustawie o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie oraz wymaganej sprawozdawczości
Zarząd Główny PZK zobowiązany jest do zatrudnienia lub zlecenia powyższych spraw tylko i
wyłącznie osobom lub podmiotom legitymującymi się aktualnymi uprawnieniami.
Członkowie Zarządu PZK i Zarządów OT nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności
wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Uwaga: Zapis wynikający z Ustawy Pos, art. 10a ust. 1 p. 4.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§6
1. PZK zrzesza :
a) członków zwyczajnych,
b) członków nadzwyczajnych,
c) członków honorowych,
d) członków wspierających,
e) członków wspomagających.
2. Członkiem zwyczajnym PZK może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna posiadająca ważne
pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie
radiokomunikacyjnej amatorskiej albo równoważne pozwolenie wydane przez właściwy organ
zagraniczny, która złożyła pisemną deklarację członkowską zawierającą oświadczenie o zapoznaniu się
z Statutem PZK oraz opłaciła składkę.
3. Członkiem nadzwyczajnym PZK może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna, która złożyła pisemną
deklarację członkowską zawierającą oświadczenie o zapoznaniu się z Statutem PZK oraz opłaciła składkę.
4. Członek zwyczajny lub nadzwyczajny może przynależeć tylko do jednego Oddziału Terenowego PZK,
w którym złożył deklarację członkowską oraz opłaca składkę.
5. Osoby fizyczne, które nie ukończyły 16 roku życia dołączają do deklaracji członkowskiej pisemną zgodę
przedstawiciela ustawowego.
6. W przypadku odmowy przyjęcia do PZK Zarząd Oddziału Terenowego PZK przesyła zainteresowanemu
odpis stosownej uchwały wraz z jej uzasadnieniem.
7. Zainteresowany w ciągu 2 miesięcy od daty otrzymania uchwały o odmowie przyjęcia do PZK ma prawo
złożyć odwołanie do Prezydium Zarządu Głównego PZK.
8. Odwołanie zainteresowany składa za pośrednictwem Zarządu Oddziału Terenowego PZK. Zarząd Oddziału
Terenowego PZK obowiązany jest przekazać otrzymane odwołanie wraz z deklaracją członkowską oraz
uchwałą o odmowie przyjęcia do PZK do Prezydium Zarządu Głównego PZK.
9. Uchwała Prezydium Zarządu Głównego PZK w sprawie odwołania określonego w ust. 8 jest decyzją
ostateczną i nie podlega zaskarżeniu. Uwaga: Zmieniono cyfrę ustępu. Było „9” a prawidłowo ma być „8”.
10. Na wniosek członka nadzwyczajnego Zarząd Oddziału Terenowego PZK wydaje licencję nasłuchową
zwaną dalej licencją SWL dla amatorskiej stacji radioodbiorczej uprawniającą do posługiwania się znakiem
nasłuchowym w krajowej i międzynarodowej korespondencji amatorskiej.
11. Członek zwyczajny PZK, który utracił pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczych
lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej albo równoważne pozwolenie
wydane przez właściwy organ zagraniczny staje się członkiem nadzwyczajnym PZK.
12. Członek nadzwyczajny PZK, który uzyskał pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń
nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej albo równoważne
pozwolenie wydane przez właściwy organ zagraniczny staje się członkiem zwyczajnym.

1.

§7
Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne w PZK, a wraz z nim prawa i obowiązki wynikające z niniejszego
statutu ustają w wyniku:
a) złożenia we właściwym Oddziale Terenowym PZK pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) nie opłacenia składki członkowskiej w wyznaczonym terminie, Uwaga: Propozycja zmiany zapisu.
Wykreślono fragment o 3-miesięcznej karencji w opłacaniu składki. Zdaniem Prezydium ZG PZK dezorganizuje on pracę
skarbnika PZK.

2.

c) wykluczenia członka przez właściwy organ PZK,
d) śmierci członka PZK.
Wykluczenie z PZK może być spowodowane:
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a)
b)

nie przestrzeganiem Statutu, Regulaminów i uchwał obowiązujących w PZK,
rażącym naruszaniem zasad etyki radioamatorskiej (ham-spirit) i zasad współżycia w środowisku
krótkofalarskim,
c) działaniami przynoszącymi szkodę PZK.
3. Wykluczenie z powodów określonych w ust. 2 następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Oddziału
Terenowego na wniosek Zarządu Oddziału Terenowego PZK lub Oddziałowej Komisji Rewizyjnej albo
uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów PZK na wniosek Zarządu Głównego PZK lub Głównej Komisji
Rewizyjnej, które winny zawierać uzasadnienie.
4. Uchwałę Walnego Zebrania Oddziału Terenowego o wykluczeniu z PZK przesyła się zainteresowanemu
wraz z jej uzasadnieniem.
5. Od Uchwały Walnego Zebrania członków Oddziału Terenowego PZK o wykluczeniu członka z PZK
zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Krajowego Zjazdu Delegatów PZK, w ciągu 2 miesięcy
od daty otrzymania uchwały o wykluczeniu.
6. Odwołanie zainteresowany przesyła do Zarządu Głównego PZK, który na podstawie dokumentów
przekazanych przez Oddział Terenowy PZK składa stosowny wniosek Krajowemu Zjazdowi Delegatów
PZK.
7. Zainteresowany ma prawo uczestniczyć w Krajowym Zjeździe Delegatów PZK rozpatrującym jego
odwołanie.
8. Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów PZK o wykluczeniu członka podjęta na wniosek właściwego organu
lub w wyniku odwołania zainteresowanego jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. Przepis ust.4 stosuje
się odpowiednio.
9. W okresie od wydania przez Walne Zebranie Oddziału Terenowego PZK uchwały o wykluczeniu z PZK do
dnia rozpatrzenia odwołania przez Krajowy Zjazd Delegatów PZK członkostwo w PZK ulega zawieszeniu.
10. Osoba, którą wykluczono z PZK po upływie 5 lat od daty podjęcia ostatecznej uchwały o wykluczeniu
z PZK może ubiegać się o wznowienie członkostwa.
11. Zasady zawieszenia i wznowienia członkostwa w PZK określa Zarząd Główny PZK stosownym
regulaminem.
§8
1. Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni PZK mają równe prawa i obowiązki.
2. Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni PZK mają w szczególności prawo:
a) wybierać i być wybieranym do wszystkich organów PZK zgodnie z postanowieniami niniejszego
Statutu,
b) brać czynny udział w pracach PZK,
c) korzystać z informacji prawnych i organizacyjnych wynikających z działalności statutowej PZK,
d) korzystać z obsługi biur QSL organizowanej przez PZK w sposób określony postanowieniami
niniejszego Statutu i regulaminów wewnętrznych PZK,
e) korzystać ze znaku graficznego i symboli PZK w sposób określony postanowieniami niniejszego
Statutu i regulaminów wewnętrznych PZK,
f) korzystać z majątku PZK, a zwłaszcza z lokali, urządzeń oraz literatury znajdujących się
w dyspozycji PZK.
§9
1. Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni PZK mają w szczególności obowiązek:
a) w miarę własnych możliwości i umiejętności aktywnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań
statutowych PZK, a zwłaszcza jednostek organizacyjnych PZK do których należą,
b) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz PZK,
c) dbać o dobre imię PZK,
d) przestrzegać przepisów krajowych i międzynarodowych związanych z radiokomunikacją amatorską
oraz norm etycznych i zwyczajów związanych z tą działalnością,
e) regularnie i terminowo opłać składki członkowskie w wysokości i terminach określonych przez
właściwe organy PZK,
f) dbać o umacnianie wśród krótkofalowców atmosfery koleżeństwa i wzajemnej solidarności.

1.

2.
3.

§ 10
Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna szczególnie zasłużona dla PZK,
lub rozwoju radiokomunikacji, której ten tytuł nadał Krajowy Zjazd Delegatów PZK. Członkostwo
honorowe jest nadawane dożywotnio.
Członek Honorowy PZK zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.
Członkiem wspierającym PZK może być osoba prawna krajowa lub zagraniczna która, wspiera cele
i działalność PZK finansowo, rzeczowo bądź własną działalnością. Uchwałę o przyjęciu i wykluczeniu
członka wspierającego PZK podejmuje Zarząd Główny PZK.
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§ 11
Członkiem wspomagającym może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna, zainteresowana
radiokomunikacją lub dziedzinami pokrewnymi, która w sposób stały wspomaga działalność
Ogólnopolskiego Klubu PZK lub Terenowego Klubu PZK w formie rzeczowej, finansowej lub własnym
działaniem.
2. Członek wspomagający składa pisemne oświadczenie wskazując jednostkę organizacyjną PZK, której
działalność będzie wspomagał.
3. Właściwy organ jednostki PZK, którą wskazał członek wspomagający po przyjęciu oświadczenia wpisuje
osobę składającą oświadczenie do ewidencji członków wspomagających.
4. Członek wspomagający w ramach realizacji zainteresowań ma prawo korzystać ze składników
majątkowych Ogólnopolskiego Klubu PZK lub Terenowego Klubu PZK, którego jest członkiem,
a zwłaszcza z lokali, urządzeń oraz literatury znajdujących się w dyspozycji tych jednostek organizacyjnych
PZK, a także korzystać z informacji prawnych i organizacyjnych wynikających z działalności statutowej
PZK.
5. Członek wspomagający ma obowiązek przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz
PZK, a także przestrzegać przepisów krajowych i międzynarodowych związanych z radiokomunikacją
amatorską oraz norm etycznych i zwyczajów związanych z tą działalnością.
6. Członek wspomagający posiadający pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub
nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej albo równoważne pozwolenie wydane
przez właściwy organ zagraniczny obowiązany jest opłacać w wybranym Oddziale Terenowym PZK
składkę w wysokości określonej dla członków wspomagających rekompensującą opłatę członkowską
w IARU.
7. Członkostwo wspomagające ustaje w wyniku:
a) złożenia we właściwej ze względu na przynależność jednostce organizacyjnej PZK pisemnej
rezygnacji z członkostwa,
b) zaprzestania działalności członka przez okres co najmniej 12 miesięcy,
c) wykluczenia członka przez właściwy organ PZK,
d) śmierci członka.
8. Członkostwo wspomagające posiadacza pozwolenia radiowego na używanie radiowych urządzeń
nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej albo równoważne
pozwolenie wydane przez właściwy organ zagraniczny ustaje również w przypadku nie opłacania składek
członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące od wymaganego terminu.
9. Wykluczenie członka wspomagającego z powodów określonych w § 7 ust. 2 następuje w drodze uchwały
Zjazdu Ogólnopolskiego Klubu PZK lub uchwały podjętej przez co najmniej połowę członków Terenowego
Klubu PZK.
10. O podjęciu uchwały o wykluczeniu członek wspomagający jest powiadamiany na piśmie.
11. Uchwały określone w ust. poprzedzających są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
1.

Tryb składania deklaracji członkowskich
regulaminie.

§ 12
i opłacania składek określa Zarząd Główny PZK w stosownym

ROZDZIAŁ IV
Władze naczelne i organy kontrolne PZK
§ 13
Władzami naczelnymi PZK są:
1. Krajowy Zjazd Delegatów PZK
2. Zarząd Główny PZK
1.
2.
3.
4.

§ 14
Najwyższą władzą Polskiego Związku Krótkofalowców jest Krajowy Zjazd Delegatów PZK.
W Krajowym Zjeździe Delegatów PZK uczestniczą delegaci z głosem decydującym oraz członkowie
Prezydium Zarządu Głównego PZK i przedstawiciele Ogólnopolskich Klubów PZK z głosem doradczym.
Uczestnikami Krajowego Zjazdu Delegatów PZK mogą być goście zaproszeni przez Zarząd Główny PZK
oraz Główną Komisję Rewizyjną z głosem doradczym.
Krajowy Zjazd Delegatów PZK zwołuje się jako:
a) sprawozdawczo – wyborczy, co cztery lata,
b) nadzwyczajny, w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, a w szczególności utraty przez
Zarząd Główny PZK możliwości realizacji zadań statutowych, spadku w ciągu 1 roku ogólnej ilości
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członków PZK o połowę lub innych okoliczności uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie
PZK.
5. Uchwałę o zwołaniu sprawozdawczo – wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK podejmuje Zarząd
Główny PZK w oparciu o wnioski przygotowane przez Prezydium Zarządu Głównego PZK zawierające co
najmniej: termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zjazdu.
6. Uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK podejmuje Zarząd Główny PZK
na pisemny wniosek :
a) co najmniej połowy członków Zarządu Głównego PZK,
b) Prezydium Zarządu Głównego PZK,
c) Głównej Komisji Rewizyjnej,
d) co najmniej 1/3 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK,
e) co najmniej 1/3 członków PZK posiadających opłaconą bieżącą składkę członkowską.
7. Wniosek, o którym mowa w ust.6 winien zawierać proponowany porządek obrad oraz uzasadnienie
zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów PZK.
8. Wniosek złożony przez Prezydium Zarządu Głównego PZK lub Główną Komisję Rewizyjną winien być
podpisany przez wszystkich członków tych organów.
9. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6 Zarząd Główny PZK obowiązany jest w ciągu 30
dni od daty otrzymania wniosku podjąć uchwałę o terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Delegatów PZK.
10. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZK powinien zostać zwołany nie później niż 3 miesiące od daty
podjęcia uchwały.
11. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZK podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach dla których
został zwołany.
12. Prezydium Zarządu Głównego PZK zawiadamia każdego delegata na piśmie co najmniej 30 dni przed
terminem Zjazdu Krajowego Delegatów PZK. Zawiadomienie powinno zawierać co najmniej termin,
miejsce i proponowany porządek obrad.
§ 15
1. Delegatem oraz zastępcą delegata na Krajowy Zjazd Delegatów PZK może zostać wybrany członek
zwyczajny lub nadzwyczajny PZK posiadający opłaconą bieżącą składkę członkowską.
2. Zasady i tryb wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK określa stosowny regulamin zwany
ordynacją wyborczą PZK.
3. Mandat delegata wygasa w wyniku:
a) wyboru nowego delegata na kolejny sprawozdawczo - wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów PZK,
b) ustania członkostwa delegata,
c) złożenia mandatu przez delegata,
d) zmiany przez delegata przynależności do Oddziału Terenowego PZK.
4. W przypadkach określonych w ust. 3 z wyłączeniem pkt. a) obowiązki delegata przejmuje zastępca delegata
wybrany przez Walne Zebranie Oddziału Terenowego PZK w kolejności wynikającej z ilości uzyskanych
głosów.
§ 16
1. Do wyłącznych uprawnień Krajowego Zjazdu Delegatów PZK należy podejmowanie uchwał w sprawie:
a) wyboru co najmniej 5 członków Prezydium Zarządu Głównego PZK i ich 2 zastępców,
b) wyboru co najmniej 5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej i ich 2 zastępców,
c) zadań do realizacji przez Zarząd Główny PZK na kolejną kadencję,
d) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom ustępującego Prezydium Zarządu Głównego PZK,
e) przyjęcia i zatwierdzenie sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej,
f) odwołań w sprawach członkowskich,
g) nadania tytułu Członka Honorowego PZK,
h) zmiany Statutu PZK,
i)
rozwiązania PZK.
2. Krajowy Zjazd Delegatów PZK może podejmować uchwały w każdej sprawie, a w szczególności
niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania PZK, z wyłączeniem pozostających w kompetencji Głównej
Komisji Rewizyjnej.
§ 17
1. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów PZK są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
2. Uchwała o wyborze członków Prezydium Zarządu Głównego PZK oraz Głównej Komisji Rewizyjnej
podejmowana jest w głosowaniu tajnym.
3. Uchwały dotyczące zmiany Statutu oraz rozwiązania PZK są podejmowane większością co najmniej 3/4
głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby delegatów.
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1.

2.
3.

1.
2.

3.

1.

2.
3.

4.
5.

§ 18
Członkowie Prezydium Zarządu Głównego PZK , którzy nie uzyskali absolutorium lub zostali odwołani
z funkcji z powodów określonych w § 7 ust. 2 nie mogą kandydować do władz i organów PZK przez okres
jednej kadencji.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej PZK , którzy zostali odwołani z funkcji z powodów określonych
w § 7 ust. 2 nie mogą kandydować do władz i organów PZK przez okres jednej kadencji.
Do członków władz i organów jednostek organizacyjnych PZK przepisy ust.1 stosuje się odpowiednio.
§ 19
W okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami Delegatów PZK sprawozdawczo – wyborczymi całokształtem
działalności PZK kieruje Zarząd Główny PZK.
Zarząd Główny PZK tworzą:
a) członkowie Prezydium Zarządu Głównego PZK wybrani przez Zjazd Krajowy Delegatów PZK,
b) stali przedstawiciele Oddziałów Terenowych PZK wybrani przez Zarządy Oddziałów Terenowych
PZK.
Członkami Zarządu Głównego PZK mogą być tylko członkowie PZK, którzy nie byli skazani
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
§ 20
Do podstawowych zadań Zarządu Głównego PZK należą:
a) realizacja uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów PZK,
b) kształtowanie działalności organów i jednostek organizacyjnych zmierzające do intensyfikacji
zainteresowania PZK,
c) określanie kierunków współpracy z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi,
d) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną oraz innymi organami i jednostkami terenowymi PZK,
e) ocena przestrzegania Statutu i innych aktów wewnętrznych PZK przez jego członków i jednostki
organizacyjne PZK,
f) ocena działalności Prezydium Zarządu Głównego PZK,
g) ocena realizacji budżetu PZK,
h) ocena pracy przedstawicieli, managerów, konsultantów i komisji powołanych przez Prezydium
Zarządu Głównego PZK,
i)
przedstawianie Krajowemu Zjazdowi Delegatów PZK wniosków w sprawach odwołań od uchwał
o wykluczeniu członka PZK.
W celu zapewnienia realizacji zadań Zarząd Główny PZK podejmuje uchwały, wydaje zalecenia i opinie,
a także występuje ze stosownymi wnioskami.
Zarząd Główny podejmuje w szczególności uchwały:
a) o zatwierdzeniu powołania lub odmowie zatwierdzenia powołania właściwej jednostki organizacyjnej
PZK,
b) o wykreśleniu jednostki organizacyjnej PZK z właściwej ewidencji,
c) o powołaniu zarządu komisarycznego właściwej jednostki organizacyjnej,
d) o zatwierdzeniu powołania likwidatora właściwej jednostki organizacyjnej,
e) o powołaniu stałych przedstawicieli reprezentujących PZK przed organami władzy ustawodawczej,
administracji rządowej, a także organizacjami i jednostkami organizacyjnymi krajowymi,
zagranicznymi, jak również międzynarodowymi,
f) o wysokości składek członkowskich,
g) zatwierdzające bilans za miniony okres obrachunkowy,
h) zatwierdzające budżet PZK na następny okres obrachunkowy,
i)
o podjęciu działalności gospodarczej,
j)
w sprawie regulaminów PZK,
k) o zwołaniu sprawozdawczo-wyborczego lub nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK,
l)
o wystąpienie z wnioskiem o nadanie tytułu Członka Honorowego PZK,
m) o wyróżnieniu Odznaką Honorową lub Złotą Odznaką Honorową,
n) zatwierdzających wnioski Prezydium Zarządu Głównego PZK o uszczuplenie majątku PZK
w przypadkach określonych w rozdziale IX Statutu,
Zarząd Główny PZK podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w trakcie posiedzeń w obecności lub
przy udziale co najmniej połowy członków Zarządu.
Dopuszcza się przeprowadzanie głosowań elektronicznych. Sposób przeprowadzania
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1.

2.

głosowań elektronicznych określa Regulamin Głosowań Elektronicznych ZG PZK i dotyczy on wszystkich
jednostek organizacyjnych PZK. Głosowanie elektroniczne nie może być stosowane w przypadkach
opisanych w § 20 ust. 3 punkty f), g) i h).
§ 21
W posiedzeniach Zarządu Głównego PZK uczestniczą z głosem stanowiącym członkowie Zarządu
Głównego PZK oraz z głosem doradczym członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej i przedstawiciele
Ogólnopolskich Klubów PZK.
W posiedzeniach Zarządu Głównego PZK mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez Prezydium Zarządu
Głównego PZK oraz z głosem doradczym zaproszeni przez Główną Komisję Rewizyjną eksperci.

§ 22
Posiedzenia Zarządu Głównego PZK zwołuje Prezydium Zarządu Głównego co najmniej raz w roku.
Posiedzenie Zarządu Głównego PZK może zostać zwołane z inicjatywy Prezydium Zarządu Głównego PZK
lub na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby
członków Zarządu Głównego PZK
3. Wniosek o którym mowa w ust. 2 winien zawierać proponowany porządek obrad oraz uzasadnienie
zwołania posiedzenia Zarządu Głównego PZK.
4. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Zarządu Głównego PZK, Prezydium Zarządu
Głównego PZK obowiązane jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku podjąć uchwałę o miejscu
i terminie posiedzenia. Posiedzenie winno odbyć się nie później niż 3 miesiące od daty podjęcia uchwały
o zwołaniu posiedzenia.
5. Posiedzenie zwołane na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2 obraduje w szczególności w sprawach
dla których zostało zwołane.
6. Prezydium Zarządu Głównego PZK zawiadamia każdego członka Zarządu Głównego o zwołaniu
posiedzenia Zarządu Głównego PZK na piśmie co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia.
Zawiadomienie powinno zawierać co najmniej: termin, miejsce, porządek obrad oraz projekty uchwał
i dokumenty niezbędne do ich podjęcia.
7. Projekty uchwał o których mowa w ust. 6 przygotowuje Prezydium Zarządu Głównego PZK z własnej
inicjatywy lub na wniosek pozostałych członków Zarządu Głównego PZK, Głównej Komisji Rewizyjnej,
Zarządu Oddziału Terenowego PZK lub Zarządu Ogólnopolskiego Klubu PZK.
8. Wnioski o podjęcie uchwał lub projekty uchwał wraz z uzasadnieniami winny zostać zgłoszone Prezydium
PZK co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Zarządu Głównego PZK.
9. Wnioski o podjęcie uchwał lub projekty uchwał wniesione do Prezydium Zarządu Głównego PZK przez
organy wymienione w ust.7 później niż 21 dni przed terminem posiedzenia są rozpatrywane na kolejnym
posiedzeniu Zarządu Głównego PZK.
10. Wnioski o podjęcie uchwał nie zgłoszonych w terminie określonym w ust. 8 mogą być poddane pod
głosowanie Zarządu Głównego PZK po wyrażeniu w drodze głosowania zgody przez min. 1/3 ogólnej
liczby członków Zarządu Głównego PZK.
§ 23
1. Prezydium Zarządu Głównego PZK jest organem wykonawczym Zarządu Głównego PZK, do obowiązków
którego w szczególności należą:
a) odbycie pierwszego posiedzenia w ciągu 14 dni od wyboru na Krajowym Zjeździe Delegatów PZK
i dokonanie wyboru ze swego grona : Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika PZK,
b) określenie siedziby Sekretariatu Zarządu Głównego PZK,
c) realizacja uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów oraz Zarządu Głównego PZK,
d) realizacja wniosków i zaleceń Zarządu Głównego PZK oraz Głównej Komisji Rewizyjnej,
e) kierowanie działalnością statutową PZK,
f) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną oraz organami Oddziałów Terenowych PZK
i Ogólnopolskich Klubów PZK,
g) reprezentowanie i obrona interesów PZK wobec organów administracji rządowej i samorządowej oraz
organizacji i jednostek organizacyjnych krajowych, zagranicznych, jak również międzynarodowych,
a zwłaszcza IARU,
h) prowadzenie ewidencji Oddziałów Terenowych PZK i Ogólnopolskich Klubów PZK,
i)
powoływanie i delegowanie przedstawicieli PZK na konferencje, sympozja, zjazdy krajowe
i międzynarodowe oraz inne spotkania mające związek z działalnością PZK,
j)
powoływanie managerów odpowiedzialnych za realizację określonych zadań PZK oraz stały nadzór
nad ich działalnością,
k) powoływanie w celu uzyskania pomocy, zasięgnięcia opinii lub zbadania określonej sprawy
doradców, konsultantów lub komisji,
l)
organizowanie obrotu kart QSL oraz stały nadzór nad jego funkcjonowaniem,

1.
2.
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m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
2.

3.
4.
5.
6.

nadzór nad pracą Sekretariatu Zarządu Głównego PZK oraz Centralnego Biura QSL i kształtowanie
w nich właściwej polityki kadrowej,
prowadzenie gospodarki materiałowo-finansowej PZK zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami,
opracowywanie preliminarzy, sprawozdań i bilansów PZK,
opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych PZK,
rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Oddziały Terenowe PZK i Ogólnopolskie Kluby PZK,
udzielanie Oddziałom Terenowym PZK oraz Ogólnopolskim Klubom PZK pomocy w realizacji ich
statutowych celów,
zwoływanie posiedzeń Zarządu Głównego PZK,

W czasie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego Prezydium podejmuje uchwały w sprawach
bieżącego funkcjonowania PZK nie zastrzeżonych do wyłącznych kompetencji Zjazdu Krajowego oraz
Zarządu Głównego PZK
Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZK zwoływane są przez Prezesa PZK w zależności od potrzeb,
jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.
W posiedzeniach Prezydium Zarządu Głównego PZK mogą uczestniczyć pozostali członkowie Zarządu
Głównego PZK, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz inni zaproszeni goście.
Prezydium Zarządu Głównego PZK w celu realizacji swoich obowiązków podejmuje uchwały, wydaje
zalecenia i opinie.
Prezydium Zarządu Głównego PZK podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w trakcie posiedzeń
w obecności co najmniej połowy składu Prezydium.

§ 24
Każdy członek Prezydium Zarządu Głównego PZK z wyłączeniem oświadczeń woli w zakresie spraw
majątkowych ma prawo do jednoosobowego reprezentowania PZK.

1.

2.

1.
2.

3.

4.

§ 25
W przypadku ustania członkostwa, ustąpienia lub odwołania z pełnionej funkcji członka Prezydium Zarządu
Głównego PZK, organ ten na najbliższym posiedzeniu dokonuje kooptacji członka Prezydium Zarządu
Głównego PZK spośród zastępców wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów PZK w kolejności
wynikającej z ilości uzyskanych głosów.
Kooptacja składu Prezydium Zarządu Głównego PZK nie może przekroczyć 2/5 ogólnej liczby członków
Prezydium.
§ 26
Najwyższym organem kontrolnym PZK jest Główna Komisja Rewizyjna.
Główna Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu
zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru przy
czym członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej :
a) nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Głównego PZK, Zarządu Oddziału Terenowego PZK
ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej;
b) nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego PZK;
c) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe;
d) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.
Do podstawowych obowiązków Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
a) odbycie pierwszego posiedzenia w ciągu 14 dni od wyboru na Zjeździe Krajowym Delegatów PZK
i dokonanie wyboru: Przewodniczącego, vice Przewodniczącego i Sekretarza,
b) sprawowanie bieżącego nadzoru nad całokształtem działalności PZK i podejmowanie niezbędnych
działań w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości,
c) stała współpraca z Zarządem Głównym PZK oraz organami jednostek organizacyjnych PZK,
d) informowanie Zarządu Głównego PZK o wynikach prowadzonych kontroli i podjętych w związku
z tym działaniach,
e) formułowanie wniosków wraz z uzasadnieniami o udzielenie absolutorium ustępującym członkom
Prezydium Zarządu Głównego PZK.
W celu realizacji swoich obowiązków Główna Komisja Rewizyjna może przeprowadzać kontrole,
podejmować uchwały, wydawać opinie i zalecenia, a także formułować stosowne wnioski,
a w szczególności:
a) opracować projekt regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej,
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b)
c)

5.
6.

7.
8.
9.

1.

2.

1.

2.

3.

4.
5.

opracować plan kontroli,
przeprowadzać okresowe kontrole całokształtu działalności, dokumentacji finansowo – księgowej,
materiałowej, bilansu oraz gospodarki majątkiem i stanu kasy w Sekretariacie Zarządu Głównego
PZK oraz Oddziałach Terenowych PZK i Ogólnopolskich Klubach PZK,
d) występować do Zarządu Głównego PZK z uzasadnionymi wnioskami o zawieszenie wykonawstwa
uchwał niezgodnych z niniejszym Statutem lub przepisami nadrzędnymi,
e) przekazywać jednostkom organizacyjnym PZK zalecenia i opinie dotyczące stwierdzonych
nieprawidłowości oraz udzielać pomocy w celu ich wyeliminowania,
f) w uzasadnionych przypadkach występować z wnioskiem o wykreślenie członka z PZK.
Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego w zależności od potrzeb,
jednak nie rzadziej niż raz w roku.
Główna Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole według opracowanego przez siebie planu kontroli, przy
czym kontrola działalności Prezydium Zarządu Głównego PZK oraz Sekretariatu ZG PZK odbywa się nie
rzadziej niż raz w roku.
Główna Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrolę na wniosek Zarządu Głównego PZK lub
organów jednostek organizacyjnych PZK.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach
organów wszystkich jednostek organizacyjnych PZK.
Główna Komisja Rewizyjna PZK podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w trakcie posiedzeń
w obecności co najmniej połowy składu Komisji.
§ 27
W przypadku ustąpienia lub odwołania z pełnionej funkcji albo ustania członkostwa członka Głównej
Komisji Rewizyjnej, organ ten na najbliższym posiedzeniu dokonuje kooptacji członka Głównej Komisji
Rewizyjnej spośród zastępców wybranych przez Zjazd Krajowy Delegatów PZK w kolejności wynikającej
z ilości uzyskanych głosów.
Kooptacja składu Głównej Komisji Rewizyjnej nie może przekroczyć 2/5 ogólnej liczby członków tego
organu.
§ 28
Jeśli Zarząd Główny PZK utraci zdolność do wypełniania swoich statutowych obowiązków,
a w szczególności gdy:
a) podejmuje działania określone w § 7 ust. 2,
b) nie wykonuje obowiązków wynikających z § 14 ust. 9 i 10,
c) nie wykonuje obowiązku wynikającego z § 22 ust. 4
Główna Komisja Rewizyjna niezwłocznie przeprowadza kontrolę.
W przypadku stwierdzenia przez Główną Komisję Rewizyjną uchybień określonych w ust.1 lub braku
możliwości przeprowadzenia kontroli z przyczyn leżących po stronie Zarządu Głównego PZK, Główna
Komisja Rewizyjna występuje do sądu z wnioskiem o ustanowienie kuratora.
Główna Komisja Rewizyjna może wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie kuratora w przypadku
jeżeli Zjazd Krajowy Delegatów PZK nie jest w stanie dokonać wyboru nowego składu Prezydium Zarządu
Głównego PZK i Głównej Komisji Rewizyjnej.
Wniosek o ustanowienie kuratora winien zawierać uzasadnienie i być podpisany przez wszystkich członków
Głównej Komisji Rewizyjnej.
Do kuratora stosuje się właściwe w tym zakresie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
§ 29
skreślony
§ 30
skreślony
§ 31
skreślony
Rozdział V
Struktura Organizacyjna PZK

§ 32
1. Na strukturę organizacyjną PZK składają się trzy rodzaje jednostek organizacyjnych. Są to:
a) oddziały terenowe PZK, stanowiące terenowe jednostki organizacyjne, posiadające wyłączne prawo
przyjmowania do PZK nowych członków zwyczajnych i nadzwyczajnych. Teren działania Oddziału
określony jest miejscem zamieszkania większości jego członków.
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b) kluby ogólnopolskie, których terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
c) kluby terenowe PZK, których terenem działania jest określone środowisko lokalne.
2. Oddziały Terenowe PZK mogą posiadać osobowość prawną wyłącznie na podstawie aktualnego Statutu PZK
Rozdział VI
Oddziały PZK
§ 33
1. Oddział Terenowy PZK może zostać założony przez Grupę Inicjatywną złożoną co najmniej z 30 członków
zwyczajnych i nadzwyczajnych PZK, mających pełną zdolność do czynności prawnych oraz
niepozbawionych praw publicznych.
2. Grupa Inicjatywna podejmuje uchwały: o powołaniu Oddziału Terenowego PZK, wyborze Komitetu
Założycielskiego i siedzibie oddziału terenowego wskazując teren działania nowo powoływanego oddziału.
3. Na wniosek Komitetu Założycielskiego Prezydium Zarządu Głównego PZK stwierdza poprawność uchwał
Grupy Inicjatywnej, a następnie wnosi o zatwierdzenie powołania oddziału terenowego przez Zarząd Główny
PZK.
4. Uchwała Zarządu Głównego PZK o zatwierdzeniu powołania Oddziału Terenowego PZK jest podstawą do
wpisania nowego oddziału terenowego do ewidencji Oddziałów Terenowych PZK prowadzonej przez
Prezydium Zarządu Głównego PZK.
5. Uchwała Zarządu Głównego PZK o zatwierdzeniu powołania Oddziału Terenowego PZK wraz z odpisem
wpisu do ewidencji oddziałów terenowych oraz innymi dokumentami niezbędnymi dla działalności oddziału
terenowego PZK są przekazywane Komitetowi Założycielskiemu przez Prezydium Zarządu Głównego PZK
6. Z chwilą zatwierdzenia powołania Oddziału Terenowego PZK Komitet Założycielski staje się w Zarządem
Oddziału Terenowego PZK.
7. W przypadku odmowy zatwierdzenia powołania Oddziału Terenowego PZK, Zarząd Główny PZK
podejmuje uchwałę, w której uzasadnia swoje stanowisko oraz wskazuje jednostki organizacyjne PZK do
których mogą przystąpić członkowie Grupy Inicjatywnej.
8. Uchwała Zarządu Głównego o odmowie zatwierdzenia powołania nowego oddziału terenowego PZK wraz
z uzasadnieniem zostaje przekazana Komitetowi Założycielskiemu przez Prezydium Zarządu Głównego
PZK.
9. Uchwała o odmowie zatwierdzenia powołania Oddziału Terenowego PZK jest ostateczna i nie podlega
zaskarżeniu.
§ 34
1. Oddział Terenowy PZK w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu Głównego zatwierdzającej jego
powołanie jest zobowiązany powiadomić o powołaniu Oddziału Terenowego PZK organ nadzorujący
właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki.
2. Oddział Terenowy PZK, który zamierza uzyskać osobowość prawną występuje z wnioskiem do Prezydium
Zarządu Głównego PZK, dołączając uchwałę Walnego Zebrania OT w tej sprawie.
3. Skreślony (Zarząd Oddziału Terenowego PZK powiadamia Prezydium Zarządu Głównego o uzyskaniu
osobowości prawnej). Uwaga: Zmiana wynikająca z ustawy Pos art. 10a ust. 4.
§ 35
1. Najwyższą władzą Oddziału Terenowego PZK jest Walne Zebranie jego członków.
2. Członkowie Oddziału Terenowego PZK uczestniczą w Walnym Zebraniu Oddziału Terenowego PZK
z głosem stanowiącym.
3. Uczestnikami Walnego Zebrania Oddziału Terenowego PZK mogą być członkowie władz i organów
kontrolnych PZK, członkowie honorowi, członkowie wspomagający oraz inni zaproszeni goście z głosem
doradczym.
4. Walne Zebrania Oddziału Terenowego PZK zwołuje się jako:
a) sprawozdawczo-wyborcze, raz na cztery lata,
b) sprawozdawcze, nie rzadziej niż w połowie kadencji,
c) nadzwyczajne, w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, a w szczególności utraty przez
Zarząd Oddziału Terenowego PZK możliwości realizacji zadań statutowych, spadku w ciągu 1 roku
ilości członków Oddziału Terenowego o połowę lub innych okoliczności uniemożliwiających
prawidłowe funkcjonowanie Oddziału Terenowego.
5. Walne Zebranie Oddziału Terenowego PZK zwołuje Zarząd Oddziału Terenowego PZK z własnej inicjatywy
lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Oddziału Terenowego PZK lub
Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
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6. Wniosek, o którym mowa w ust.5 winien zawierać proponowany porządek obrad oraz uzasadnienie zwołania
Walnego Zebrania Oddziału Terenowego PZK. Wniosek winien zostać przesłany przez wnioskodawców do
wiadomości Zarządu Głównego PZK.
7. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Oddziału Terenowego PZK Zarząd Oddziału
Terenowego PZK obowiązany jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku podjąć uchwałę o miejscu
i terminie Walnego Zebrania Oddziału Terenowego PZK. Walne Zebranie Oddziału Terenowego PZK
zwołane w tym trybie nie powinno odbyć się później niż 3 miesiące od daty podjęcia uchwały.
8. Zarząd Oddziału Terenowego PZK zawiadamia każdego członka Oddziału Terenowego PZK o zwołaniu
Walnego Zebrania Oddziału Terenowego PZK co najmniej 14 dni przed jego terminem. Zawiadomienie
powinno zawierać co najmniej: czas, miejsce i proponowany porządek obrad.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Oddziału Terenowego PZK podejmuje uchwały wyłącznie
w sprawach dla których zostało zwołane.
§ 36
1. Do uprawnień Walnego Zebrania Oddziału Terenowego PZK należą:
a) ustalanie ilości członków Zarządu Oddziału, który może składać się z ilości nie mniejszej niż
3 członków oraz Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, która może składać się z ilości nie mniejszej niż
3 członków,
b) ustalanie ilości zastępców członków Zarządu Oddziału oraz Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w ilości
nie mniejszej niż 2 zastępców,
c) ustalanie trybu wyboru lub odwołania oraz wybór na 4-letnią kadencję lub odwołanie członków
Zarządu Oddziału, członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i ich zastępców,
d) wybór delegata lub delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK i ich zastępców,
e) rozpatrywanie wniosków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej o udzielenie poszczególnym członkom
Zarządu Oddziału Terenowego PZK absolutorium,
f) rozpatrywanie wniosków Zarządu Oddziału Terenowego PZK o wykreślenie członka z PZK,
g) uchwalanie regulaminów oddziałowych,
h) uchwalanie wysokości składki oddziałowej,
i)
uchwalenie kierunków pracy Zarządu Oddziału Terenowego PZK oraz ocena ich realizacji,
j)
podjęcie uchwały o rozwiązaniu oddziału,
k) podejmowanie innych uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Oddziału Terenowego
PZK.
2. Walne Zebranie Oddziału Terenowego PZK wybierając członków Zarządu Oddziału może dokonać wyboru
Prezesa, Sekretarza i Skarbnika Oddziału Terenowego PZK.
§ 37
1. Uchwały Walnego Zebrania Oddziału Terenowego PZK są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Oddziału Terenowego PZK w pierwszym terminie
lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Uchwała o rozwiązaniu Oddziału Terenowego PZK winna zawierać wniosek do Zarządu Głównego PZK
o wykreślenie Oddziału Terenowego z ewidencji Oddziałów Terenowych PZK wraz z uzasadnieniem oraz
określenie celu na jaki zostanie przekazany majątek Oddziału Terenowego PZK.

1.

§ 38
W okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami działalnością Oddziału Terenowego PZK kieruje Zarząd
Oddziału Terenowego PZK, do obowiązków którego w szczególności należą:
a) wybór ze swego składu co najmniej Prezesa, Skarbnika i Sekretarza, o ile Walne Zebranie Oddziału
Terenowego nie dokonało takiego wyboru wcześniej,
b) wybór na bieżącą kadencję stałego przedstawiciela Oddziału Terenowego PZK w Zarządzie Głównym
PZK,
c) wskazanie Zarządowi Głównemu PZK delegatów Oddziału Terenowego PZK na Krajowy Zjazd
Delegatów PZK i ich zastępców,
d) ścisłe przestrzeganie i wdrażanie w zakresie dotyczącym Oddziałów Terenowych PZK uchwał
i zaleceń :
• Krajowego Zjazdu Delegatów PZK,
• Zarządu Głównego PZK,
• Walnych Zebrań członków własnego Oddziału Terenowego,
• Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
• Prezydium Zarządu Głównego PZK,
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e)

składanie Walnemu Zebraniu Oddziału Terenowego PZK stosownych sprawozdań,
a w uzasadnionych przypadkach projektów uchwał, regulaminów oraz wniosków, w tym wniosków
o wykreślenie członka PZK,
f) stałe zabieganie o wzrost liczby członków PZK,
g) działanie na rzecz integracji i umacniania więzi koleżeńskich pomiędzy członkami Oddziału
Terenowego PZK,
h) reprezentowanie członków Oddziału Terenowego PZK i ich interesów wobec terenowych organów
administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, a także organów i władz PZK,
i)
wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do popularyzowania wiedzy krótkofalarskiej zwłaszcza
wśród młodzieży oraz podnoszenia poziomu umiejętności operatorskich, sportowych i technicznych
swoich członków,
j)
współdziałanie z organizacjami i jednostkami terenowymi tych organizacji zajmującymi się
krótkofalarstwem i dziedzinami pokrewnymi realizującymi swoje zadania i cele na terenie działania
Oddziału Terenowego PZK,
k) współpraca z Terenowymi Klubami PZK działającymi na terenie Oddziału Terenowego PZK,
l)
prowadzenie ewidencji Terenowych Klubów PZK działających na terenie Oddziału Terenowego PZK,
m) zapewnienie członkom Oddziału Terenowego PZK prawidłowego obrotu kartami QSL,
n) popularyzowanie krótkofalarstwa wśród społeczności lokalnych,
o) podejmowanie uchwał w sprawach istotnych dla prawidłowego funkcjonowania Oddziału
Terenowego PZK nie leżących w kompetencjach innych organów PZK.
2. Każdy członek Zarządu Oddziału Terenowego PZK, z wyłączeniem oświadczeń woli w zakresie spraw
majątkowych, ma prawo do jednoosobowego reprezentowania Oddziału Terenowego PZK.
3. W przypadku ustąpienia lub odwołania z pełnionej funkcji albo ustania członkostwa członka Zarządu
Oddziału Terenowego PZK, Zarząd Oddziału Terenowego PZK na najbliższym posiedzeniu dokonuje
kooptacji członka Zarządu Oddziału Terenowego PZK spośród zastępców wybranych przez Walne Zebranie
Oddziału Terenowego PZK w kolejności wynikającej z ilości uzyskanych głosów.
4. Kooptacja składu Zarządu Oddziału Terenowego PZK nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby
członków Zarządu Oddziału.

1.
2.

1.
2.

§ 39
Posiedzenia Zarządu Oddziału Terenowego PZK zwoływane są przez Prezesa Oddziału Terenowego PZK,
lub przez dwóch członków Zarządu w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
W posiedzeniach Zarządu Oddziału Terenowego PZK uczestniczą członkowie Zarządu Oddziału
Terenowego PZK z głosem stanowiącym oraz mogą uczestniczyć członkowie Oddziału Terenowego PZK,
członkowie Zarządu Głównego PZK, Głównej Komisji Rewizyjnej, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
a także inni zaproszeni goście.
§ 39¹
Zarząd Oddziału Terenowego PZK w celu realizacji swoich obowiązków podejmuje uchwały, wydaje
zalecenia i opinie oraz składa wnioski.
Zarząd Oddziału Terenowego PZK podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w trakcie posiedzeń
w obecności lub przy udziale co najmniej połowy składu Zarządu.

§ 40
Organem kontrolnym Oddziału Terenowego PZK jest Oddziałowa Komisja Rewizyjna.
Do obowiązków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej należą:
a) wybór ze swego grona co najmniej Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
b) nadzór nad całokształtem działalności Oddziału Terenowego PZK,
c) realizacja zaleceń Głównej Komisji Rewizyjnej w zakresie nadzoru i kontroli realizowanych przez
Oddziałowe Komisje Rewizyjne,
d) informowanie Zarządu Głównego PZK oraz Głównej Komisji Rewizyjnej o stwierdzonych
nieprawidłowościach i wydanych w związku z nimi zaleceniach,
e) formułowanie wniosków wraz z uzasadnieniami o udzielenie absolutorium członkom ustępującego
Zarządu Oddziału Terenowego PZK.
2¹.
Posiedzenia Oddziałowej Komisji Rewizyjnej PZK zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji
w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
3. Członkowie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Oddziału
Terenowego PZK z głosem doradczym.
4. Do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej przepisy §38 ust. 3 i 4 oraz § 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
1.
2.
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1.

2.

1.

2.

3.

4.

1.

2.
3.
4.
5.

§ 41
W celu realizacji swoich obowiązków Oddziałowa Komisja Rewizyjna może przeprowadzać kontrole,
podejmować uchwały, wydawać opinie i zalecenia, a także formułować stosowne wnioski,
a w szczególności:
a) przeprowadzać okresowe kontrole całokształtu działalności, dokumentacji finansowo – księgowej,
materiałowej, bilansu oraz gospodarki majątkiem i stanu kasy Oddziału Terenowego PZK,
b) występować do Zarządu Oddziału Terenowego PZK z uzasadnionymi wnioskami o zawieszenie
wykonawstwa uchwał niezgodnych z niniejszym Statutem lub przepisami nadrzędnymi,
c) w uzasadnionych przypadkach występować z wnioskiem o wykreślenie członka z PZK.
Oddziałowa Komisja Rewizyjna PZK podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w trakcie posiedzeń
w obecności co najmniej połowy składu Komisji.
§ 42
Jeśli Zarząd Oddziału Terenowego PZK utraci zdolność do wypełniania swoich statutowych obowiązków,
a w szczególności gdy:
a) podejmuje działania określone w § 7 ust. 2,
b) nie wykonuje obowiązków wynikających z § 35 ust. 7,
c) nie prowadzi gospodarki finansowej, rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowo-majątkowej
zgodnie z zapisami rozdziału IX statutu,
Prezydium Zarządu Głównego PZK występuje z wnioskiem o przeprowadzenie niezwłocznej kontroli
działalności Oddziału Terenowego PZK przez Główną Komisję Rewizyjną.
W przypadku stwierdzenia przez Główną Komisję Rewizyjną uchybień określonych w ust.1 lub braku
możliwości przeprowadzenia kontroli z przyczyn leżących po stronie Oddziału Terenowego PZK, Główna
Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie oraz wnioski na podstawie których Zarząd Główny PZK
może powołać na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy Zarząd Komisaryczny Oddziału Terenowego PZK.
Zadaniem Zarządu Komisarycznego Oddziału Terenowego jest :
a) zabezpieczenie członkom Oddziału Terenowego ciągłości ich przynależności do Polskiego Związku
Krótkofalowców,
b) zabezpieczenie majątku Oddziału Terenowego PZK przed nieuzasadnionym uszczupleniem,
c) zorganizowanie Walnego Zebrania Oddziału Terenowego celem wyboru nowego Zarządu Oddziału.
Do Zarządu Komisarycznego Oddziału Terenowego PZK przepisy o Zarządzie Oddziału Terenowego PZK
stosuje się odpowiednio.
§ 43
Proces likwidacji Oddziału Terenowego PZK podejmuje się gdy:
a) liczba członków zwyczajnych i nadzwyczajnych w Oddziale Terenowym PZK zmniejszy się poniżej
15 osób,
b) Walne Zebranie Oddziału Terenowego PZK podejmie uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Terenowego
PZK.
Likwidatorem może być Zarząd Oddziału PZK lub inni wskazani członkowie PZK.
Likwidatora powołuje Prezydium Zarządu Głównego PZK uchwałą powierzając mu obowiązki wynikające
ze statutu oraz innych przepisów określających proces likwidacji jednostki organizacyjnej PZK.
Powołanie przez Prezydium Zarządu Głównego PZK likwidatora wymaga zatwierdzenia w formie uchwały
przez Zarząd Główny PZK na najbliższym posiedzeniu tego organu.
Do podstawowych obowiązków likwidatora należy :
a) ścisła współpraca z Prezydium Zarządu Głównego PZK, Główną Komisją Rewizyjną oraz innymi
organami i władzami PZK,
b) ustalenie aktualnego stanu majątku likwidowanego Oddziału Terenowego PZK i jego zabezpieczenie
przed nieuzasadnionym uszczupleniem,
c) likwidacja majątku Oddziału Terenowego PZK zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Oddziału
Terenowego PZK, a w przypadku jej braku zgodnie z decyzjami Zarządu Głównego PZK,
d) uporządkowanie i przekazanie pełnej dokumentacji Oddziału Terenowego PZK do Sekretariatu
Zarządu Głównego PZK zgodnie z wymogami dotyczącymi archiwizacji dokumentów,
e) zabezpieczenie członkom Oddziału możliwości opłacania bieżących składek PZK,
f) zapewnienie wszystkim członkom likwidowanego Oddziału możliwości wstąpienia do innych
Oddziałów Terenowych PZK,
g) powiadomienie organu nadzorującego właściwego ze względu na siedzibę tej jednostki o likwidacji
Oddziału Terenowego PZK.
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h)

w przypadku likwidacji Oddziału Terenowego PZK posiadającego osobowość prawną wystąpienie
z wnioskiem o wykreślenie jednostki terenowej PZK z właściwego miejscowo Krajowego Rejestru
Sądowego.
6. Proces likwidacji Oddziału Terenowego PZK winien być zakończony w okresie nie dłuższym niż 12
miesięcy.
7. Po zakończeniu prac likwidator składa Zarządowi Głównemu PZK sprawozdanie z przeprowadzonej
likwidacji.
8. Zarząd Główny PZK po przyjęciu sprawozdania likwidatora podejmuje uchwałę o wykreśleniu
zlikwidowanego oddziału z ewidencji oddziałów terenowych PZK.
9. Uchwała Zarządu Głównego PZK o wykreśleniu oddziału terenowego jest podstawą do wykreślenia
oddziału terenowego z ewidencji oddziałów terenowych PZK prowadzonej przez Prezydium Zarządu
Głównego PZK.
10. Zasady likwidacji Oddziału Terenowego PZK określa Zarząd Główny PZK w stosownym regulaminie.
§ 44
skreślony
§ 45
Skreślony
Rozdział VII
Ogólnopolskie Kluby PZK
§ 46
1. Ogólnopolski Klub PZK może zostać założony przez Grupę Inicjatywną składającą się co najmniej z 15
członków zwyczajnych lub nadzwyczajnych PZK o wspólnych zainteresowaniach technicznych, sportowych,
organizacyjnych lub innych.
2. Grupa Inicjatywna podejmuje uchwały: o powołaniu Ogólnopolskiego Klubu PZK, wyborze Komitetu
Założycielskiego i siedzibie klubu wskazując obszar zainteresowania oraz formy realizacji zadań na polu
wspólnych zainteresowań.
3. Do Ogólnopolskiego Klubu PZK przepisy § 33 stosuje się odpowiednio.
4. Ogólnopolski Klub PZK wpisany do ewidencji PZK używa w swojej nazwie określenia „Polski Związek
Krótkofalowców, Ogólnopolski Klub .....” oraz ma prawo używania znaku graficznego PZK, a także symboli
i pieczęci określonych przez Zarząd Główny PZK w stosownych regulaminach.

§ 47
Ogólnopolski Klub PZK może współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz
międzynarodowymi o podobnym charakterze, których cele są zbieżne z celami klubu.
ROZDZIAŁ VII
Majątek PZK
Skreślony
§ 48
skreślony
§ 49
skreślony
ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe
Skreślony
§ 50
skreślony
§ 51
skreślony
§ 52
skreślony
§ 53
skreślony
§ 54
skreślony
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§ 55
1. Najwyższą władzą Ogólnopolskiego Klubu PZK jest Zjazd jego członków.
2. Członkowie Ogólnopolskiego Klubu PZK uczestniczą w Zjeździe Ogólnopolskiego Klubu PZK z głosem
stanowiącym.
3. Uczestnikami Zjazdu Ogólnopolskiego Klubu PZK mogą być członkowie władz i organów kontrolnych
PZK, członkowie honorowi, wspomagający oraz inni zaproszeni goście z głosem doradczym.
4. Zjazd Ogólnopolskiego Klubu PZK zwołuje się jako :
a) sprawozdawczo – wyborczy, raz na cztery lata,
b) sprawozdawczy - przynajmniej jeden raz w połowie kadencji,
5. Zjazd Ogólnopolskiego Klubu PZK zwołuje Zarząd Ogólnopolskiego Klubu PZK z własnej inicjatywy lub
na wniosek 25% ogólnej liczby członków Ogólnopolskiego Klubu PZK.
6. Zwołanie Zjazdu Ogólnopolskiego Klubu PZK odbywa się poprzez ogłoszenie w organie prasowym PZK,
prasie krótkofalarskiej oraz w komunikatach Zarządu Głównego PZK z 60 dniowym wyprzedzeniem
z podaniem terminu, miejsca i tematyki zjazdu.
§ 56
Do uprawnień Zjazdu Ogólnopolskiego Klubu PZK należą:
a) wybór na kadencję 4 letnią Zarządu Ogólnopolskiego Klubu PZK,
b) przyjmowanie sprawozdań Zarządu Ogólnopolskiego Klubu PZK i na ich podstawie rozpatrywanie
wniosków o udzielenie absolutorium jego członkom,
c) uchwalanie zgodnego ze Statutem PZK Regulaminu Klubu,
d) ustalanie kierunków prac Zarządu Klubu i ocena ich realizacji,
e) podejmowanie uchwał w sprawie składek klubowych i ich wysokości,
f) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Ogólnopolskiego Klubu PZK,
g) podejmowanie innych uchwał niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Ogólnopolskiego
Klubu PZK.
§ 57
1. Uchwały Zjazdu Ogólnopolskiego Klubu PZK podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby członków Ogólnopolskiego Klubu PZK w pierwszym terminie oraz zwykłą
większością głosów w drugim terminie.
2. Uchwała o rozwiązaniu Ogólnopolskiego Klubu PZK może zostać podjęta wyłącznie w obecności
przedstawiciela Prezydium Zarządu Głównego PZK zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby członków Ogólnopolskiego Klubu PZK.
§ 58
1. Pracą Ogólnopolskiego Klubu PZK pomiędzy jego Zjazdami kieruje Zarząd Ogólnopolskiego Klubu PZK.
2. Zarząd Ogólnopolskiego Klubu PZK składa się co najmniej z 3 osób, tj. Prezesa, Skarbnika i Sekretarza,
będących członkami zwyczajnymi lub nadzwyczajnymi PZK
3. Do podstawowych obowiązków Zarządu Ogólnopolskiego Klubu PZK należą:
a) aktywne wspieranie realizacji celów PZK pokrywających się z zainteresowaniami członków Klubu,
b) realizacja uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów PZK i Zarządu Głównego PZK w zakresie
dotyczącym działalności Ogólnopolskich Klubów PZK,
c) realizacja uchwał Zjazdu Ogólnopolskiego Klubu PZK,
d) popularyzowanie działalności Ogólnopolskiego Klubu PZK szczególnie w środowiskach
krótkofalarskich,
e) popularyzowanie zasad ham-spiritu, solidarności i koleżeństwa między krótkofalowcami.

1.
2.

§ 59
Ogólnopolski Klub PZK może przyjmować w swoje szeregi członków wspomagających PZK.
Zarząd Ogólnopolskiego Klubu PZK prowadzi ewidencję członków wspomagających, którą przekazuje do
wiadomości Oddziału Terenowego PZK wskazanego przez członka wspomagającego.

§ 60
Do Ogólnopolskiego Klubu PZK przepisy § 42 i § 43 stosuje się odpowiednio.

1.
2.

§ 61
Organem kontrolnym Ogólnopolskiego Klubu PZK jest Główna Komisja Rewizyjna.
Do działań kontrolnych Głównej Komisji Rewizyjnej wobec Ogólnopolskiego Klubu PZK § 26 stosuje się
odpowiednio.
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Rozdział VIII
Terenowe Kluby PZK

1.
2.
3.

4.

§ 62
Terenowy Klub PZK może zostać założony przez grupę inicjatywną składającą się co najmniej z trzech
członków zwyczajnych lub nadzwyczajnych PZK.
Grupa Inicjatywna podejmuje uchwałę o powołaniu Terenowego Klubu PZK wskazując siedzibę lub
miejsce prowadzenia działalności, którą przekazuje właściwemu Oddziałowi Terenowemu PZK.
Zarząd Oddziału Terenowego PZK po sprawdzeniu poprawności uchwały o powołaniu Terenowego Klubu
PZK wpisuje klub do ewidencji klubów terenowych PZK prowadzących działalność na terenie Oddziału
Terenowego PZK.
Terenowy Klub PZK wpisany do ewidencji klubów terenowych Oddziału Terenowego PZK uzyskuje prawo
do:
a) używania znaku graficznego PZK,
b) używania w swojej nazwie określenia : „....Klub ..................... Polskiego Związku
Krótkofalowców....”,
c) bezpłatnej obsługi QSL dla radiostacji klubowej.

§ 63
Terenowy Klub PZK może przyjmować w swoje szeregi członków wspomagających PZK.
Terenowy Klub PZK prowadzi ewidencję członków wspomagających, którą przekazuje do wiadomości
Zarządu Oddziału Terenowego PZK
§ 64
Członkowie Terenowego Klubu PZK mogą uchwalać zgodny ze Statutem PZK wewnętrzny Regulamin oraz
wybierać Zarząd Klubu Terenowego PZK.
§ 65
1. Terenowy Klub PZK jest wykreślany z ewidencji Oddziału Terenowego PZK jeżeli:
a) liczba członków zwyczajnych i nadzwyczajnych PZK w ogólnej liczbie członków Terenowego Klubu
PZK spadnie poniżej 3 osób,
b) zaprzestanie działalności Terenowego Klubu PZK nastąpiło na okres dłuższy niż 12 miesięcy,
c) co najmniej połowa ogólnej liczby członków Terenowego Klubu PZK podejmie uchwałę o jego
likwidacji.
2. Zarząd Oddziału Terenowego PZK po stwierdzeniu okoliczności wymienionych w ust.1 podejmuje uchwałę
o wykreśleniu Terenowego Klubu PZK z ewidencji klubów terenowych działających na terenie Oddziału
Terenowego PZK.
§ 66
1. Organem kontrolnym Terenowego Klubu PZK jest Oddziałowa Komisja Rewizyjna, Oddziału Terenowego
PZK właściwego ze względu na siedzibę klubu.
2. Do działań kontrolnych Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wobec Terenowego Klubu PZK § 40 i § 41
stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ IX
Majątek PZK
1.
2.

§ 67
1. Majątek PZK stanowią fundusze, nieruchomości i rzeczy ruchome.
2. Źródłami powstania majątku PZK są:
a) składki członkowskie,
b) świadczenia członków wspomagających oraz członków wspierających PZK,
c) darowizny, zapisy i spadki,
d) dotacje i subwencje,
e) dochody z nieruchomości i rzeczy ruchomych,
f) dochody z działalności gospodarczej PZK,
g) dochody z ofiarności publicznej.
3. PZK prowadzi ścisłą ewidencję składników majątkowych oraz gospodarkę finansową i rachunkowość
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Na podstawie uchwały Zarządu Głównego PZK przyjętej w oparciu o uzasadnione wnioski Prezydium
Zarządu Głównego, PZK może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku
do działalności pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, z której dochody
przeznaczone będą w całości na działalność statutową PZK.
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5.
6.
7.

W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, PZK może nabywać prawa i zaciągać
zobowiązania.
Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych PZK, wymagane są podpisy
dwóch członków Prezydium Zarządu Głównego PZK: Prezesa oraz Skarbnika PZK.
Prezes PZK może upoważnić do złożenia oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
PZK Wiceprezesa lub Sekretarza Generalnego ZG PZK. Uwaga: Proponuje się wykreślenie słowa „GENERALNEGO”.
W § 23 ust. 1 p. a) jest zapisane, że w składzie Prezydium ZG PZK jest funkcja „sekretarza”. Dlatego ta korekta jest zasadna.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

Prezydium ZG PZK może udzielić pełnomocnictwa Zarządowi Oddziału nie posiadającemu osobowości
prawnej do zaciągania zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Oddziału.
Dla ważności oświadczeń woli powodujących uszczuplenia majątku nieruchomego oraz ruchomości lub
funduszy o wartości przewyższającej połowę sumy rocznych wpływów ze składek członkowskich
wymagana jest zgoda Zarządu Głównego PZK w formie uchwały.
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem PZK w stosunku do jego członków,
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz
pracownicy Związku pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej
osobami bliskimi,
b) przekazywania majątku PZK na rzecz członków PZK, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku PZK na rzecz członków PZK, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu PZK,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie
jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Jednostki organizacyjne PZK prowadzą gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami na podstawie stosownego regulaminu.
Regulamin w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, rachunkowości oraz sprawozdawczości
finansowo-majątkowej uchwala Zarząd Główny PZK.
Do jednostek organizacyjnych PZK przepisy rozdziału IX Statutu stosuje się odpowiednio.
Rozdział X
Zmiany Statutu i rozwiązanie PZK

1.
2.
3.
4.

§ 68
Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązywania PZK podejmuje wyłącznie Zjazd Krajowy Delegatów
PZK w trybie określonym w niniejszym Statucie.
Uchwała o rozwiązaniu PZK powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek PZK.
Jeśli uchwała, o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorem jest Prezes i Skarbnik PZK.
Do likwidatora stosuje się właściwe w tym zakresie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
Rozdział XI
Postanowienia przejściowe i końcowe

1.
2.
3.

§ 69
Szczegółowe zasady postępowania i funkcjonowania w ramach PZK określają regulaminy uchwalane przez
Zarząd Główny PZK.
Spory mogące powstać w wyniku stosowania Statutu PZK i regulaminów rozstrzyga Zarząd Główny PZK
w drodze uchwały w trybie § 20 ust. 4 i 5.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo
o stowarzyszeniach.
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