Polski Związek Krótkofalowców
Komisja Statutowa

Koleżanki i Koledzy!
Komisja Statutowa PZK powołana przez Prezydium ZG PZK, otrzymała zadanie
przeprowadzenia nowelizacji statutu naszej organizacji. Ostatni, XXII KZD obradujący w
Burzeninie, nie przyjął wersji statutu przygotowanej przez ówczesną Komisję Statutową ani też
nie wypracował wytycznych i sugestii dla przyszłego statutu PZK.
Dwa wnioski w tej sprawie poddano pod głosowanie:
1. Do 31.12.2016 opracować projekt statutu uwzględniający zmiany w ustawie Pos,
2. Ograniczyć ilość członków ZG PZK do 9 osób (z poszczególnych okręgów) + po jednej
osobie z każdej Komisji Tematycznej.
Obydwa wnioski zostały przez delegatów jednogłośnie odrzucone.
Aby uzyskać choć minimalne wytyczne, KS skierowała do delegatów ankietę z jednym
pytaniem, czy delegaci zaakceptują dziewięcio-osobowy skład Zarządu Głównego, bez
oddzielnego Prezydium. Na 60 delegatów odpowiedziało w terminie 44, a głosy rozłożyły się: 22
za, 22 przeciw. Taka odpowiedź nie pozwalała na rozpoczęcie prac nad dalej idącą
nowelizacją statutu.
Zatem jedynym sensownym poczynaniem, pozostawało przeprowadzenie próby dostosowania
aktualnego statutu PZK z roku 2011, do wymagań ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 25
września 2015 (Dz. U. z 19 listopada 2015 poz. 1923).
Komisja zaproponowała następujące zmiany do aktualnego statutu PZK:
1. Usunąć wstęp do statutu PZK. Preambuła została po raz pierwszy wprowadzona do
statutu w roku 2004. Wcześniejsze statuty nie zawierały tego typu sformułowań.
Zdaniem KS, te zapisy nie spełniają swojej roli w obecnym czasie.
2. § 4 ust.4. Tekst zamieszczony poniżej w ustępie 4, nie posiadał wypunktowania. KS
wprowadziła sygnaturę „literową” dla poszczególnych celów i zadań.
3. § 5 ust. 1 i ust. 3. Wprowadzono zapis mówiący o zatrudnianiu i wynagradzaniu osób
pełniących funkcje we władzach (centralnych i oddziałowych) PZK. Jest to realizacja
zmian w ustawie o Pos, art. 10 ust. 1 pkt5a oraz art. 10a ust. 1 pkt 4.
4. § 6 ust. 9. Dokonano poprawki redakcyjnej – w odwołaniu do ustępu była cyfra „9”
a powinna być cyfra „8”.
5. § 7 ust. 1 pkt b). Zmieniono zapis mówiący o karencji w opłacaniu składek
członkowskich. Karencja w opłacaniu składek została wprowadzona do Statutu PZK w
momencie kiedy nie istniały jeszcze tak rozwinięte formy płatności, nie istniał system
OSEC i przesyłanie dokumentów członkowskich ze składkami wymagało dużo więcej
czasu. W chwili obecnej, karencja jest wykorzystywana przez liczną grupę członków do
wydłużenia terminu w opłacaniu składek. Jest to nieuzasadnione i nieuczciwe w stosunku
do innych członków PZK, którzy opłacają składki w terminach regulaminowych.
Te opóźnienia powodują komplikacje w pracy Prezydium ZG PZK.
6. § 29. W tym paragrafie umieszczono zapis zgodny z wymogami ustawy Pos, art. 11 ust.
4, mówiący o sygnowaniu i rozstrzyganiu sporów dotyczących umów.
7. § 32 ust. 3. Wykreślono ten fragment tekstu, jako niezgodny z ustawą Pos, art. 10a ust. 4.
8. § 33 ust. 11. Zmiana treści tego ustępu, tak aby była zgodna z ustawą Pos art. 10 a ust. 4.
9. § 34. Wpisano treść dotyczącą oddziałów terenowych z osobowością prawną. Jest to
w zgodzie z ustawą Pos, art. 10 a ust. 3.
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10. § 67 ust. 17. W treści tego ustępu znajdował się zapis dotyczący „sekretarza
generalnego”. Funkcja taka nie występuje we wcześniejszych zapisach statutu PZK,
dlatego KS poprawiła ten oczywisty błąd.
Powyższy tekst jest tylko zasygnalizowaniem członkom PZK zmian, jakie dokonała w statucie
naszej organizacji Komisja Statutowa. Naszym zdaniem jest to tylko niezbędne minimum,
dostosowujące zapisy statutu PZK do aktualnych wymagań ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
Wprowadzone zmiany, są wynikiem pracy wszystkich członków KS, także tych, którzy nie
biorą już udziału w jej pracach.
Po uzgodnieniu treści statutu, został on przekazany do Kancelarii Prawnej w celu sprawdzenia
zgodności z aktualną ustawą Pos. Statut uzyskał pozytywną opinię, która zostanie dołączona do
materiałów zjazdowych.

Krotoszyn, dnia . . . . . . . .

sekretarz Komisji Statutowej,
Zdzisław SP3GIL

