Komisja Statutowa Polskiego Związku Krótkofalowców

KALENDARIUM
Komisji Statutowej od KZD w Łowiczu 2012
20.05.2012 – KZD w Łowiczu zobowiązał Prezydium do powołania KS, która opracuje statut
na 3-4 stronach i zmniejszy skład ZG.
18.06.2012 – Prezydium powołało KS w składzie: SP2JLR, SP3GIL, SP6IEQ, SP8LBK.
22.07.2012 – KS opracowała regulamin pracy który następnie zatwierdziło Prezydium.
Sierpień 2012 – KS opracowała I ankietę, która została wysłana do delegatów na KZD we
wrześniu 2012. Do 01.12.2012 odpowiedziało 19 osób. Przedłużono termin i otrzymano
dodatkowe 16 odpowiedzi. (Na 60 delegatów).
13.01.2013 – wysłano do Sekretariatu PZK pismo informacyjne z prośbą o umieszczenie go
na liście dyskusyjnej ZG i przekazaniu do publikatorów prasowych.
11.06.2013 II ankieta z pytaniem o osobowość prawną OT. Ankieta wysłana do delegatów i
subskrybentów listy dyskusyjnej ZG. Odpowiedzi przesłało 30 osób.
08.05.2013 – III ankieta z pytaniem o liczebność ZG – otrzymano 6 odpowiedzi.
30.09.2013 – KS postawiła się do dyspozycji Prezydium z powodu braku możliwości
rozpoczęcia pracy.
04.05.2014 – informacja KS na posiedzenie ZG, z prośbą do sekretariatu o przekazanie do
prasy.
23.05.2015 – informacja KS na posiedzenie ZG.
08.03.2015 – pismo KS do członków PZK z prośbą o sugestie do statutu. Odpowiedzieli:
SP7CBG, SP9MRN, SP6CIK, SP4KA, SP5ELA.
05.2015 – rezygnacja SP6IEQ z pracy w KS.
23.05.2015 – informacja KS na ZG z informacją o braku wytycznych i sugestii do przeszłego
statutu.
25.09.2015 Wejście w życie zmian w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach z 7.04.1989 r.
(ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach oraz
niektórych innych ustaw).
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20.05.2016 – KZD odrzucił wniosek o opracowanie zmian w statucie do 31.12.2016. KZD
odrzucił wniosek o ograniczeniu składu ZG do 9 osób – po jednym na okręg.

1

23.03.2016 – Przekazanie Prezydium roboczej wersji statutu z wnioskiem o podjęcie decyzji
o sposobie jego dalszego procedowania.
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Wrzesień 2016 – Prezes PZK zadał pytanie czy dotychczasowi członkowie KS chcą nadal
pracować – zrezygnował SP8LBK.
10.12.2016 – Prezydium ustala skład KS na: SP2JLR, SP3GIL, SP5LS, SP6T
(przewodniczący). Wymiana maili i telefonów na temat pracy KS.
Kwiecień 2017 – spotkanie w Janikowie (w QTH SP6T) i uzgadnianie założeń. Praca nad
propozycjami i założeniami opracowanymi przez SP6T.
13.05.2017 – informacja KS na posiedzeniu ZG.
22.07.2017 – Prezydium + KS omówienie dotychczasowych prac.
23.09.2017 Na posiedzeniu Prezydium ZG PZK - kooptacja SP5ELA i SP6M do składu KS.
SP6M był wcześniej konsultantem KS, SP5ELA zgłosił się „wolontariacko” do KS.
To samo posiedzenie Prezydium ZG PZK. Prezydium zobowiązało KS do przedstawienia
nowej wersji Statutu PZK do końca listopada 2017 r.
27.09.2017 Uruchomienie listy dyskusyjnej KS na serwerze PZK.
20.10.2017 – spotkanie KS w Burzeninie.
25.10.2017 – od tego dnia cotygodniowe spotkania KS na SKYPE, omawianie stanu prac nad
nowelizacją. Przygotowanie minimalnych zmian w dotychczasowym statucie w zgodności z
aktualizacją ustawy PoS.
W pracach KS bierze udział Prezes PZK. Do pracy używana jest lista dyskusyjna e-mail, a
posiedzenia KS odbywają się w trybie telekomunikacyjnym na Skype.
Od 2.11.2017 uruchomiona została aplikacja dla grupy KS na „Google Dokumenty” docs.google.com do interaktywnych prac na dokumentach KS (uruchomienie - SP5LS).
2.11.2017 podjęta została decyzja uruchomienia listy dyskusyjnej z subskrybentami: delegaci,
członkowie prezydium ZG PZK, członkowie KS w celu interakcji z delegatami na KZD PZK.
Lista zostanie uruchomiona po weryfikacji statusu wszystkich delegatów. Nastąpi to w
najbliższym okresie.
KS niniejszym składa „małe” podziękowanie Andrzejowi SP9ENO za inspirację (za
pośrednictwem SP5ELA) do opracowania niniejszego dokumentu.
Krotoszyn, 10.11.2017. Zdzisław SP3GIL. Warszawa, 11.11.2017. Uzupełnienia – SP5ELA.
Komisja Statutowa PZK.
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Publikacja KS z dnia 12.11.2017 r.

