Polski Związek Krótkofalowców
Komisja Statutowa

Koleżanki i Koledzy!
Komisja Statutowa PZK przedstawia Statut naszej organizacji, do którego wprowadzono
poprawki:
I.

II.

III.

Poprawki wynikające ze znowelizowanej ustawy Prawo o stowarzyszeniach, które
wprowadzono w następujących paragrafach:
• § 5 wprowadzono zmiany wynikające z możliwości zatrudniania i wynagradzania
za pracę członków PZK i członków władz związku.
• § 34 wpisano zmiany, wynikające z procedury uzyskiwania osobowości prawnej
oddziałów terenowych PZK.
Poprawki wynikające z błędnych zapisów:
• § 6 ust. 9 – w tym ustępie zmieniono cyfrę 9 na 8 – ponieważ była to ewidentna
pomyłka pisarska, powstała prawdopodobnie przy wpisywaniu tekstu.
• § 67 ust. 7 – w treści tego ustępu pozostawiono nazwę funkcji Sekretarza, jako
„Sekretarza Generalnego”. Od 2004 roku nie ma takiej funkcji w Prezydium ZG
PZK, dlatego proponuje się wykreślić słowo „Generalnego”.
Poprawki wynikające z analizy statutu i aktualnej sytuacji w PZK:
• Preambuła – zdaniem KS, ten fragment w Statucie niczego nie wnosi, a
traktowany jako deklaracja, może być uważany jako relikt dawnych czasów.
• § 4 ust. 4 – ten fragment nie zawierał wypunktowania, a zatem mógł być
traktowany jako jednolita treść. Dlatego KS proponuje, aby wypunktować
znacznikami literowymi poszczególne akapity.
• § 7 ust. 1 punkt b – proponuje się wykreślić fragment o trzy miesięcznej karencji.
W statucie z roku 2000 znajdował się zapis o okresie nieskładkowym,
wynoszącym 6 miesięcy. Od roku 2004 w statucie znajduje się zapis o 3
miesięcznym okresie nieskładkowym. Aktualnie, taki zapis, zdaniem Prezydium
ZG PZK, dezorganizuje pracę Sekretariatu i Skarbnika, a także powoduje, że w
Oddziałach Terenowych powstają różne interpretacje tego zapisu, lub wręcz jego
nadużywanie. Proponuje się zatem wykreślenie tego fragmentu.

W tej wersji statutu przeprowadzono korektę porządkową:
•
•
•
•
•

wprowadzono jedną spację przed wszystkimi paragrafami,
wprowadzono jedną spację przed wszystkimi „ustępami” w treści statutu,
uzupełniono brakujące „kropki” na końcu zdania,
ujednolicono w treści statutu „przecinki” i „średniki”,
wszystkie pojedyncze litery na końcu linii (a, i, o, w, z) przeniesiono do następnej linii.

Te zmiany nie spowodowały zmiany treści statutu ani też jego charakteru, w całości ani też jego
fragmentach.
Naszym zdaniem, jest to niezbędne minimum, które należy przeprowadzić na najbliższym NKZD.
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