Statut
Polskiego Zwi zku Krótkofalowców
Zatwierdzony przez XV Zjazd Krajowy Delegatów w dniu 23 maja 2004 w Rynii.
Wraz ze zmianami Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego Delegatów PZK
W Warszawie w dniu 20 listopada 2004 roku
tekst jednolity z dnia 20 listopada 2004 roku
W celu stworzenia w ramach działalno ci Polskiego Zwi zku Krótkofalowców jak najlepszych warunków dla
rozwoju zainteresowa hobbystycznych zwi zanych z ró nymi formami ł czno ci radiowej i z dziedzinami
pokrewnymi, a jednocze nie dla spo ytkowania tych zainteresowa dla dobra wszystkich ludzi, a w
szczególno ci Polski i jej obywateli, w poczuciu odpowiedzialno ci, my członkowie Polskiego Zwi zku
Krótkofalowców działamy na podstawie Statut Polskiego Zwi zku Krótkofalowców, jako aktu poszanowania
zasad dobrowolno ci, równo ci i u yteczno ci publicznej.
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§1
Zało ony w 1930 roku Polski Zwi zek Krótkofalowców zwany dalej PZK, członek Mi dzynarodowej Unii
Radioamatorskiej IARU jest stowarzyszeniem osób fizycznych, posiadaj cym osobowo prawn .
PZK działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach / tekst
jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 z pó n.zm. /, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ci po ytku
publicznego / Dz.U. Nr 96 poz.873 /, innych przepisów prawa, zalece IARU oraz niniejszego statutu.
PZK mo e uzyska status organizacji po ytku publicznego.
PZK mo e by członkiem organizacji krajowych i mi dzynarodowych, których cele s bliskie PZK.
§2
Terenem działania PZK jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach obowi zuj cych przepisów prawa
PZK mo e działa równie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzib PZK jest miasto stołeczne Warszawa. Siedzib Sekretariatu Zarz du Głównego PZK mo e by
dowolna miejscowo na terenie kraju.
PZK u ywa znaku graficznego, odznak, symboli i piecz ci ustalonych przez Zarz d Główny PZK.
Wzór znaku graficznego PZK okre la zał cznik nr 1 do niniejszego statutu.
Nazwa PZK i znak graficzny s własno ci PZK.
Organem prasowym PZK jest „Krótkofalowiec Polski”, a centraln radiostacj Zarz du Głównego PZK
radiostacja o znaku wywoławczym SP0PZK.
ROZDZIAŁ II
Cele PZK i sposoby ich realizacji

§3
Celami PZK s :
1. prowadzenie działalno ci społecznie u ytecznej w sferze nauki, edukacji, o wiaty i wychowania,
upowszechniania wiedzy i umiej tno ci na rzecz obronno ci pa stwa, ratownictwa i ochrony ludno ci,
pomocy ofiarom kl sk ywiołowych, a tak e działa na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy mi dzy społecze stwami oraz działalno ci wspomagaj cej technicznie,
szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje oraz podmioty realizuj ce zadania z zakresu
działalno ci po ytku publicznego,
2. rozwój, popieranie i ochrona słu by radiokomunikacyjnej amatorskiej, słu by radiokomunikacyjnej
amatorskiej satelitarnej oraz pokrewnych dziedzin, zwanych ł cznie krótkofalarstwem,
3. podejmowanie stałych działa maj cych na celu ochron przydzielonych zakresów cz stotliwo ci
amatorskich, jak i pozyskiwanie nowych zakresów cz stotliwo ci,
4. obron praw krótkofalowców do swobodnego eksperymentowania w budowie urz dze radiowych i
systemów antenowych oraz swobodnego eksperymentowania w zakresie nowych rozwi za w
radiokomunikacji,
5. utrzymywanie stałych kontaktów i współpracy z organami administracji rz dowej i samorz dowej oraz
organizacjami i jednostkami organizacyjnymi krajowymi, zagranicznymi, jak równie mi dzynarodowymi
maj cymi cele zbli one do celów okre lonych w statucie.
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§4
PZK realizuje cele, o których mowa w § 3 w formie statutowej działalno ci odpłatnej oraz nieodpłatnej.
W ramach działalno ci odpłatnej PZK wykonuje zadania w nast puj cych dziedzinach:
a) kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych formach kształcenia, gdzie indziej
niesklasyfikowanych PKD 80.4
b) obrony narodowej PKD 75.22.Z
W ramach działalno ci nieodpłatnej PZK wykonuje zadania w nast puj cych dziedzinach:
a) działalno ci pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanej PKD 91.33.Z.
b) radiokomunikacji PKD 64.20.E.
c) działalno ci zwi zanej z bazami danych PKD 72.40.Z.
d) pozostałej działalno ci zwi zanej ze sportem PKD 92.62.Z
Poza zadaniami okre lonymi w ust. 2 i 3 PZK realizuje swoje cele poprzez:
a) skupianie w szeregach PZK osób fizycznych interesuj cych si ró nymi aspektami ł czno ci
radiowej, zwłaszcza amatorskiej,
b) szerzenie w ród krótkofalowców idei przyja ni i solidarno ci bez wzgl du na ich narodowo , status
społeczny oraz pogl dy polityczne czy religijne,
c) organizowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia i samokształcenia, zwłaszcza młodzie y,
maj cego na celu podnoszenie poziomu wiedzy technicznej i operatorskiej,
d) prowadzenie współpracy i współdziałanie z organami władzy ustawodawczej, administracji rz dowej
i samorz du terytorialnego dla tworzenia warunków sprzyjaj cych rozwojowi krótkofalarstwa w
Polsce, a w szczególno ci zwalczania zakłóce jako zagro e dla radiokomunikacji, organizowania
amatorskiej ł czno ci radiowej w wypadkach zagro e kryzysowych oraz dla ochrony ludno ci,
e) reprezentowanie interesów krótkofalarstwa polskiego wobec wła ciwych organów administracji
pa stwowej i samorz dowej oraz organizacji mi dzynarodowych i zagranicznych, zwłaszcza w
Mi dzynarodowej Unii Radioamatorskiej IARU, realizowanie zalece i rezolucji IARU dotycz cych
zasad funkcjonowania amatorskich radiostacji bezobsługowych oraz zasad wykorzystywania
przydzielonych słu bie amatorskiej zakresów cz stotliwo ci,
f) popieranie i popularyzowanie działa członków PZK zajmuj cych si eksperymentami i prac nad
nowymi rozwi zaniami w zakresie radiokomunikacji,
g) organizowanie oddziałów terenowych PZK, klubów ogólnopolskich i terenowych PZK oraz
wspieranie ich działalno ci,
h) organizowanie i popularyzacja radioamatorskich współzawodnictw sportowych krajowych oraz
zagranicznych,
i)
organizowanie wymiany kart potwierdzaj cych ł czno ci zwanych kartami QSL pomi dzy członkami
PZK oraz członkami PZK, a członkami innych organizacji krótkofalarskich na wiecie,
j)
działalno wydawnicz dotycz c ró nych dziedzin i aspektów amatorskiej ł czno ci radiowej,
k) podejmowanie innych przedsi wzi , a w szczególno ci organizowanie spotka , odczytów lub
wystaw maj cych na celu popularyzowanie krótkofalarstwa w społecze stwie.

PZK opiera sw działalno
zatrudnia pracowników.

§5
na pracy społecznej swoich członków, a do prowadzenia swoich spraw mo e
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowi zki

§6
1. PZK zrzesza :
a) członków zwyczajnych,
b) członków nadzwyczajnych,
c) członków honorowych,
d) członków wspieraj cych,
e) członków wspomagaj cych.
2. Członkiem zwyczajnym PZK mo e by krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna posiadaj ca wa ne
pozwolenie radiowe na u ywanie radiowych urz dze nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w słu bie
radiokomunikacyjnej amatorskiej albo równowa ne pozwolenie wydane przez wła ciwy organ
zagraniczny, która zło yła pisemn deklaracj członkowsk zawieraj c o wiadczenie o zapoznaniu si z
Statutem PZK oraz opłaciła składk .
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4.
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1.

2.

3.

4.
5.
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Członkiem nadzwyczajnym PZK mo e by krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna, która zło yła pisemn
deklaracj członkowsk zawieraj c o wiadczenie o zapoznaniu si z Statutem PZK oraz opłaciła składk .
Członek zwyczajny lub nadzwyczajny mo e przynale e tylko do jednego Oddziału Terenowego PZK, w
którym zło ył deklaracj członkowsk oraz opłaca składk .
Osoby fizyczne, które nie uko czyły 16 roku ycia doł czaj do deklaracji członkowskiej pisemn zgod
przedstawiciela ustawowego.
Uchwał w sprawie przyj cia nowego członka PZK podejmuje Zarz d Oddziału Terenowego PZK po
zło eniu pisemnej deklaracji członkowskiej przez zainteresowanego, jednak e nie pó niej ni w ci gu 30
dni.
Termin okre lony w ust.6 w uzasadnionych przypadkach mo e zosta przedłu ony o czym Zarz d
Oddziału Terenowego PZK informuje zainteresowanego na pi mie zakre laj c nowy termin i wskazuj c
przyczyny jego przedłu enia.
W przypadku odmowy przyj cia do PZK Zarz d Oddziału Terenowego PZK przesyła zainteresowanemu
odpis stosownej uchwały wraz z jej uzasadnieniem.
Zainteresowany w ci gu 2 miesi cy od daty otrzymania uchwały o odmowie przyj cia do PZK ma prawo
zło y odwołanie do Walnego Zebrania Oddziału Terenowego PZK.
Odwołanie zainteresowany składa za po rednictwem Zarz du Oddziału Terenowego PZK. Zarz d Oddziału
Terenowego PZK obowi zany jest przekaza otrzymane odwołanie wraz z deklaracj członkowsk oraz
uchwał o odmowie przyj cia do PZK do wiadomo ci Prezydium Zarz du Głównego PZK.
Uchwała Walnego Zebrania Oddziału Terenowego PZK w sprawie odwołania okre lonego w ust.9 jest
decyzj ostateczn i nie podlega zaskar eniu.
Na wniosek członka nadzwyczajnego Zarz d Oddziału Terenowego PZK mo e wyda licencj nasłuchow
zwan dalej licencj SWL dla amatorskiej stacji radioodbiorczej uprawniaj c do posługiwania si znakiem
nasłuchowym w krajowej i mi dzynarodowej korespondencji amatorskiej.
Członek zwyczajny PZK, który utracił pozwolenie radiowe na u ywanie radiowych urz dze nadawczych
lub nadawczo-odbiorczych w słu bie radiokomunikacyjnej amatorskiej albo równowa ne pozwolenie
wydane przez wła ciwy organ zagraniczny staje si członkiem nadzwyczajnym PZK.
Członek nadzwyczajny PZK, który uzyskał pozwolenie radiowe na u ywanie radiowych urz dze
nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w słu bie radiokomunikacyjnej amatorskiej albo równowa ne
pozwolenie wydane przez wła ciwy organ zagraniczny staje si członkiem zwyczajnym.
§7
Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne w PZK, a wraz z nim prawa i obowi zki wynikaj ce z niniejszego
statutu ustaj w wyniku:
a) zło enia we wła ciwym Oddziale Terenowym PZK pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) nieusprawiedliwionego zalegania z opłacaniem składek członkowskich za okres dłu szy ni 3
miesi ce,
c) wykluczenia członka przez wła ciwy organ PZK,
d)
mierci członka PZK.
Wykluczenie z PZK mo e by spowodowane:
a) nie przestrzeganiem Statutu, Regulaminów i uchwał obowi zuj cych w PZK,
b) ra cym naruszaniem zasad etyki radioamatorskiej (ham-spirit) i zasad współ ycia w rodowisku
krótkofalarskim,
c) działaniami przynosz cymi szkod PZK.
Wykluczenie z powodów okre lonych w ust.2 nast puje na mocy uchwały Walnego Zebrania Oddziału
Terenowego na wniosek Zarz du Oddziału Terenowego PZK lub Oddziałowej Komisji Rewizyjnej albo
uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów PZK na wniosek Zarz du Głównego PZK lub Głównej Komisji
Rewizyjnej, które winny zawiera uzasadnienie.
Uchwał Walnego Zebrania Oddziału Terenowego o wykluczeniu z PZK przesyła si zainteresowanemu
wraz z jej uzasadnieniem.
Od Uchwały Walnego Zebrania członków Oddziału Terenowego PZK o wykluczeniu członka z PZK
zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Krajowego Zjazdu Delegatów PZK, w ci gu 2 miesi cy
od daty otrzymania uchwały o wykluczeniu.
Odwołanie zainteresowany przesyła do Zarz du Głównego PZK, który na podstawie dokumentów
przekazanych przez Oddział Terenowy PZK składa stosowny wniosek Krajowemu Zjazdowi Delegatów
PZK.
Zainteresowany ma prawo uczestniczy w Krajowym Zje dzie Delegatów PZK rozpatruj cym jego
odwołanie.
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Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów PZK o wykluczeniu członka podj ta na wniosek wła ciwego organu
lub w wyniku odwołania zainteresowanego jest ostateczna i nie podlega zaskar eniu. Przepis ust.4 stosuje
si 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, któr wykluczono z PZK po upływie 5 lat od daty podj cia ostatecznej uchwały o wykluczeniu z
PZK mo e ubiega si o wznowienie członkostwa.
11. Zasady zawieszenia i wznowienia członkostwa w PZK okre la Zarz d Główny PZK stosownym
regulaminem.
1.
2.

1.

1.
2.
3.

1.

2.
3.
4.

§8
Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni PZK maj równe prawa i obowi zki.
Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni PZK maj w szczególno ci prawo:
a) wybiera i by wybieranym do wszystkich organów PZK zgodnie z postanowieniami niniejszego
Statutu,
b) bra czynny udział w pracach PZK,
c) korzysta z informacji prawnych i organizacyjnych wynikaj cych z działalno ci statutowej PZK,
d) korzysta z obsługi biur QSL organizowanej przez PZK w sposób okre lony postanowieniami
niniejszego Statutu i regulaminów wewn trznych PZK,
e) korzysta ze znaku graficznego i symboli PZK w sposób okre lony postanowieniami niniejszego
Statutu i regulaminów wewn trznych PZK,
f) korzysta z maj tku PZK, a zwłaszcza z lokali, urz dze oraz literatury znajduj cych si w
dyspozycji PZK.
§9
Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni PZK maj w szczególno ci obowi zek:
a) w miar własnych mo liwo ci i umiej tno ci aktywnie uczestniczy w realizacji celów i zada
statutowych PZK, a zwłaszcza jednostek organizacyjnych PZK do których nale ,
b) przestrzega postanowie Statutu, regulaminów oraz uchwał władz PZK,
c) dba o dobre imi PZK,
d) przestrzega przepisów krajowych i mi dzynarodowych zwi zanych z radiokomunikacj amatorsk
oraz norm etycznych i zwyczajów zwi zanych z t działalno ci ,
e) regularnie i terminowo opła składki członkowskie w wysoko ci i terminach okre lonych przez
wła ciwe organy PZK,
f) dba o umacnianie w ród krótkofalowców atmosfery kole e stwa i wzajemnej solidarno ci.
§10
Członkiem Honorowym mo e by osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna szczególnie zasłu ona dla PZK,
lub rozwoju radiokomunikacji, której ten tytuł nadał Krajowy Zjazd Delegatów PZK. Członkostwo
honorowe jest nadawane do ywotnio.
Członek Honorowy PZK zwolniony jest z obowi zku płacenia składek członkowskich.
Członkiem wspieraj cym PZK mo e by osoba prawna krajowa lub zagraniczna która, wspiera cele i
działalno PZK finansowo, rzeczowo b d własn działalno ci . Uchwał o przyj ciu i wykluczeniu
członka wspieraj cego PZK podejmuje Zarz d Główny PZK.
§11
Członkiem wspomagaj cym mo e by krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna, zainteresowana
radiokomunikacj lub dziedzinami pokrewnymi, która w sposób stały wspomaga działalno
Ogólnopolskiego Klubu PZK lub Terenowego Klubu PZK w formie rzeczowej, finansowej lub własnym
działaniem.
Członek wspomagaj cy składa pisemne o wiadczenie wskazuj c jednostk organizacyjn PZK, której
działalno b dzie wspomagał.
Wła ciwy organ jednostki PZK, któr wskazał członek wspomagaj cy po przyj ciu o wiadczenia wpisuje
osob składaj c o wiadczenie do ewidencji członków wspomagaj cych.
Członek wspomagaj cy w ramach realizacji zainteresowa ma prawo korzysta ze składników
maj tkowych Ogólnopolskiego Klubu PZK lub Terenowego Klubu PZK, którego jest członkiem, a
zwłaszcza z lokali, urz dze oraz literatury znajduj cych si w dyspozycji tych jednostek organizacyjnych
PZK, a tak e korzysta z informacji prawnych i organizacyjnych wynikaj cych z działalno ci statutowej
PZK.
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Członek wspomagaj cy ma obowi zek przestrzega postanowie Statutu, regulaminów oraz uchwał władz
PZK, a tak e przestrzega przepisów krajowych i mi dzynarodowych zwi zanych z radiokomunikacj
amatorsk oraz norm etycznych i zwyczajów zwi zanych z t działalno ci .
6. Członek wspomagaj cy posiadaj cy pozwolenie radiowe na u ywanie radiowych urz dze nadawczych lub
nadawczo-odbiorczych w słu bie radiokomunikacyjnej amatorskiej albo równowa ne pozwolenie wydane
przez wła ciwy organ zagraniczny obowi zany jest opłaca w wybranym Oddziale Terenowym PZK
składk w wysoko ci okre lonej dla członków wspomagaj cych rekompensuj c opłat członkowsk w
IARU.
7. Członkostwo wspomagaj ce ustaje w wyniku:
a) zło enia we wła ciwej ze wzgl du na przynale no jednostce organizacyjnej PZK pisemnej
rezygnacji z członkostwa,
b) zaprzestania działalno ci członka przez okres co najmniej 12 miesi cy,
c) wykluczenia członka przez wła ciwy organ PZK,
d)
mierci członka.
8. Członkostwo wspomagaj ce posiadacza pozwolenia radiowego na u ywanie radiowych urz dze
nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w słu bie radiokomunikacyjnej amatorskiej albo równowa ne
pozwolenie wydane przez wła ciwy organ zagraniczny ustaje równie w przypadku nieusprawiedliwionego
zalegania z opłacaniem składek członkowskich za okres dłu szy ni 3 miesi ce.
9. Wykluczenie członka wspomagaj cego z powodów okre lonych w § 7 ust.2 nast puje w drodze uchwały
Zjazdu Ogólnopolskiego Klubu PZK lub uchwały podj tej przez co najmniej połow członków Terenowego
Klubu PZK.
10. O podj ciu uchwały o wykluczeniu członek wspomagaj cy jest powiadamiany na pi mie.
11. Uchwały okre lone w ust. poprzedzaj cych s ostateczne i nie podlegaj zaskar eniu.
§12
Tryb składania i opłacania składek okre la Zarz d Główny PZK w stosownym regulaminie.
ROZDZIAŁ IV
Władze naczelne i organy kontrolne PZK
Władzami naczelnymi PZK s :
1. Krajowy Zjazd Delegatów PZK
2. Zarz d Główny PZK
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

§13

§ 14
Najwy sz władz Polskiego Zwi zku Krótkofalowców jest Krajowy Zjazd Delegatów PZK.
W Krajowym Zje dzie Delegatów PZK uczestnicz delegaci z głosem decyduj cym oraz członkowie
Prezydium Zarz du Głównego PZK i przedstawiciele Ogólnopolskich Klubów PZK z głosem doradczym.
Uczestnikami Krajowego Zjazdu Delegatów PZK mog by go cie zaproszeni przez Zarz d Główny PZK
oraz Główn Komisj Rewizyjn z głosem doradczym.
Krajowy Zjazd Delegatów PZK zwołuje si jako:
a) sprawozdawczo – wyborczy, co cztery lata,
b) nadzwyczajny, w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczno ci, a w szczególno ci utraty przez
Zarz d Główny PZK mo liwo ci realizacji zada statutowych, spadku w ci gu 1 roku ogólnej ilo ci
członków PZK o połow lub innych okoliczno ci uniemo liwiaj cych prawidłowe funkcjonowanie
PZK.
Uchwał o zwołaniu sprawozdawczo – wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK podejmuje Zarz d
Główny PZK w oparciu o wnioski przygotowane przez Prezydium Zarz du Głównego PZK zawieraj ce co
najmniej: termin, miejsce i proponowany porz dek obrad Zjazdu.
Uchwał o zwołaniu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK podejmuje Zarz d Główny PZK
na pisemny wniosek :
a) co najmniej połowy członków Zarz du Głównego PZK,
b) Prezydium Zarz du Głównego PZK,
c) Głównej Komisji Rewizyjnej,
d) co najmniej 1/3 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK,
e) co najmniej 1/3 członków PZK posiadaj cych opłacon bie c składk członkowsk .
Wniosek, o którym mowa w ust.6 winien zawiera proponowany porz dek obrad oraz uzasadnienie
zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów PZK.
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8.

Wniosek zło ony przez Prezydium Zarz du Głównego PZK lub Główn Komisj Rewizyjn winien by
podpisany przez wszystkich członków tych organów.
9. W przypadku zło enia wniosku, o którym mowa w ust. 6 Zarz d Główny PZK obowi zany jest w ci gu 30
dni od daty otrzymania wniosku podj uchwał o terminie, miejscu i porz dku obrad Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Delegatów PZK.
10. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZK powinien zosta zwołany nie pó niej ni 3 miesi ce od daty
podj cia uchwały.
11. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZK podejmuje uchwały wył cznie w sprawach dla których
został zwołany.
12. Prezydium Zarz du Głównego PZK zawiadamia ka dego delegata na pi mie co najmniej 30 dni przed
terminem Zjazdu Krajowego Delegatów PZK. Zawiadomienie powinno zawiera co najmniej termin,
miejsce i proponowany porz dek obrad.
1.
2.
3.

4.

1.

2.

1.
2.
3.

1.
2.
1.
2.

§ 15
Delegatem oraz zast pc delegata na Krajowy Zjazd Delegatów PZK mo e zosta wybrany członek
zwyczajny lub nadzwyczajny PZK posiadaj cy opłacon bie c składk członkowsk .
Zasady i tryb wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK okre la stosowny regulamin zwany
ordynacj wyborcz PZK.
Mandat delegata wygasa w wyniku:
a) wyboru nowego delegata na kolejny sprawozdawczo - wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów PZK,
b) ustania członkostwa delegata,
c) zło enia mandatu przez delegata,
d) zmiany przez delegata przynale no ci do Oddziału Terenowego PZK.
W przypadkach okre lonych w ust.3 z wył czeniem pkt. a) obowi zki delegata przejmuje zast pca delegata
wybrany przez Walne Zebranie Oddziału Terenowego PZK w kolejno ci wynikaj cej z ilo ci uzyskanych
głosów.
§ 16
Do wył cznych uprawnie Krajowego Zjazdu Delegatów PZK nale y podejmowanie uchwał w sprawie:
a) wyboru co najmniej 5 członków Prezydium Zarz du Głównego PZK i 2 ich zast pców,
b) wyboru co najmniej 5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej i 2 ich zast pców,
c) zada do realizacji przez Zarz d Główny PZK na kolejn kadencj ,
d) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom ust puj cego Prezydium Zarz du Głównego PZK,
e) udzielenie absolutorium członkom ust puj cej Głównej Komisji Rewizyjnej,
f) odwoła w sprawach członkowskich,
g) nadania tytułu Członka Honorowego PZK,
h) zmiany Statutu PZK,
i)
rozwi zania PZK.
Krajowy Zjazd Delegatów PZK mo e podejmowa uchwały w ka dej sprawie, a w szczególno ci
niezb dnych dla prawidłowego funkcjonowania PZK, z wył czeniem pozostaj cych w kompetencji Głównej
Komisji Rewizyjnej.
§17
Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów PZK s podejmowane zwykł wi kszo ci głosów w obecno ci co
najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
Uchwała o wyborze członków Prezydium Zarz du Głównego PZK podejmowana jest w głosowaniu tajnym.
Uchwały dotycz ce zmiany Statutu oraz rozwi zania PZK s podejmowane wi kszo ci co najmniej 3/4
głosów w obecno ci co najmniej 2/3 ogólnej liczby delegatów.
§18
Członkowie Prezydium Zarz du Głównego PZK oraz Głównej Komisji Rewizyjnej, którzy nie uzyskali
absolutorium lub zostali odwołani z funkcji z powodów okre lonych w § 7 ust.2 nie mog kandydowa do
władz i organów PZK przez okres jednej kadencji.
Do członków władz i organów jednostek organizacyjnych PZK przepisy ust.1 stosuje si odpowiednio.
§ 19
W okresie pomi dzy Krajowymi Zjazdami Delegatów PZK sprawozdawczo – wyborczymi całokształtem
działalno ci PZK kieruje Zarz d Główny PZK.
Zarz d Główny PZK tworz :
a) członkowie Prezydium Zarz du Głównego PZK wybrani przez Zjazd Krajowy Delegatów PZK,
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b)

1.

2.
3.

4.
5.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

stali przedstawiciele Oddziałów Terenowych PZK wybrani przez Zarz dy Oddziałów Terenowych
PZK.

§ 20
Do podstawowych zada Zarz du Głównego PZK nale :
a) realizacja uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów PZK,
b) kształtowanie działalno ci organów i jednostek organizacyjnych zmierzaj ce do intensyfikacji
zainteresowania PZK,
c) okre lanie kierunków współpracy z organami administracji rz dowej i samorz du terytorialnego,
organizacjami krajowymi, zagranicznymi i mi dzynarodowymi,
d) współpraca z Główn Komisj Rewizyjn oraz innymi organami i jednostkami terenowymi PZK,
e) ocena przestrzegania Statutu i innych aktów wewn trznych PZK przez jego członków i jednostki
organizacyjne PZK,
f) ocena działalno ci Prezydium Zarz du Głównego PZK,
g) ocena realizacji bud etu PZK,
h) ocena pracy przedstawicieli, managerów, konsultantów i komisji powołanych przez Prezydium
Zarz du Głównego PZK,
i)
przedstawianie Krajowemu Zjazdowi Delegatów PZK wniosków w sprawach odwoła od uchwał o
wykluczeniu członka PZK.
W celu zapewnienia realizacji zada Zarz d Główny PZK podejmuje uchwały, wydaje zalecenia i opinie, a
tak e wyst puje ze stosownymi wnioskami.
Zarz d Główny podejmuje w szczególno ci uchwały:
a) o zatwierdzeniu powołania lub odmowie zatwierdzenia powołania wła ciwej jednostki organizacyjnej
PZK,
b) o wykre leniu jednostki organizacyjnej PZK z wła ciwej ewidencji,
c) o powołaniu zarz du komisarycznego wła ciwej jednostki organizacyjnej,
d) o zatwierdzeniu powołania likwidatora wła ciwej jednostki organizacyjnej,
e) o powołaniu stałych przedstawicieli reprezentuj cych PZK przed organami władzy ustawodawczej,
administracji rz dowej, a tak e organizacjami i jednostkami organizacyjnymi krajowymi,
zagranicznymi, jak równie mi dzynarodowymi,
f) o wysoko ci składek członkowskich,
g) zatwierdzaj ce bilans za miniony okres obrachunkowy,
h) zatwierdzaj ce bud et PZK na nast pny okres obrachunkowy,
i)
o podj ciu działalno ci gospodarczej,
j)
w sprawie regulaminów PZK,
k) o zwołaniu sprawozdawczo-wyborczego lub nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK,
l)
o wyst pienie z wnioskiem o nadanie tytułu Członka Honorowego PZK,
m) o wyró nieniu Odznak Honorow lub Złot Odznak Honorow ,
n) zatwierdzaj cych wnioski Prezydium Zarz du Głównego PZK o uszczuplenie maj tku PZK w
przypadkach okre lonych w rozdziale IX Statutu,
Zarz d Główny PZK podejmuje uchwały zwykł wi kszo ci głosów w trakcie posiedze w obecno ci co
najmniej połowy członków Zarz du.
Na wniosek Prezydium Zarz du Głównego PZK głosy członków Zarz du Głównego PZK mog zosta
oddane w kolejno ci odpowiadaj cej li cie obecno ci na posiedzeniu.
§21
W posiedzeniach Zarz du Głównego PZK uczestnicz członkowie Zarz du Głównego PZK z głosem
stanowi cym oraz przedstawiciele Ogólnopolskich Klubów PZK z głosem doradczym.
W posiedzeniach Zarz du Głównego PZK mog uczestniczy go cie zaproszeni przez Prezydium Zarz du
Głównego PZK
§22
Posiedzenia Zarz du Głównego PZK zwołuje Prezydium Zarz du Głównego co najmniej raz w roku.
Posiedzenie Zarz du Głównego PZK mo e zosta zwołane z inicjatywy Prezydium Zarz du Głównego PZK
lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Zarz du Głównego PZK lub Głównej
Komisji Rewizyjnej.
Wniosek o którym mowa w ust.2 winien zawiera proponowany porz dek obrad oraz uzasadnienie zwołania
posiedzenia Zarz du Głównego PZK.
W przypadku zło enia wniosku o zwołanie posiedzenia Zarz du Głównego PZK, Prezydium ZG
obowi zane jest w ci gu 30 dni od daty otrzymania wniosku podj uchwał o miejscu i terminie
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5.
6.

7.
8.
9.

1.

2.
3.
4.
5.

posiedzenia. Posiedzenie winno odby si nie pó niej ni 3 miesi ce od daty podj cia uchwały o zwołaniu
posiedzenia.
Posiedzenie zwołane na podstawie wniosku, o którym mowa w ust.2 obraduje w sprawach dla których
zostało zwołane.
Prezydium Zarz du Głównego PZK zawiadamia ka dego członka Zarz du Głównego o zwołaniu
posiedzenia Zarz du Głównego PZK na pi mie co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia.
Zawiadomienie powinno zawiera co najmniej: termin, miejsce, porz dek obrad oraz projekty uchwał i
dokumenty niezb dne do ich podj cia.
Projekty uchwał o których mowa w ust.6 przygotowuje Prezydium Zarz du Głównego PZK z własnej
inicjatywy lub na wniosek pozostałych członków Zarz du Głównego PZK, Głównej Komisji Rewizyjnej,
Zarz du Oddziału Terenowego PZK lub Zarz du Ogólnopolskiego Klubu PZK.
Wnioski o podj cie uchwał lub projekty uchwał wraz z uzasadnieniami winny zosta zgłoszone Prezydium
PZK co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Zarz du Głównego PZK.
Wnioski o podj cie uchwał lub projekty uchwał wniesione do Prezydium Zarz du Głównego PZK przez
organy wymienione w ust.7 pó niej ni 21 dni przed terminem posiedzenia s rozpatrywane na kolejnym
posiedzeniu Zarz du Głównego PZK.
§ 23
Prezydium Zarz du Głównego PZK jest organem wykonawczym Zarz du Głównego PZK, do obowi zków
którego w szczególno ci nale :
a) odbycie pierwszego posiedzenia w ci gu 14 dni od wyboru na Krajowym Zje dzie Delegatów PZK i
dokonanie wyboru ze swego grona : Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego i
Skarbnika PZK,
b) okre lenie siedziby Sekretariatu Zarz du Głównego PZK,
c) realizacja uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów oraz Zarz du Głównego PZK,
d) realizacja wniosków i zalece Zarz du Głównego PZK oraz Głównej Komisji Rewizyjnej,
e) kierowanie działalno ci statutow PZK,
f) współpraca z Główn Komisj Rewizyjn oraz organami Oddziałów Terenowych PZK i
Ogólnopolskich Klubów PZK,
g) reprezentowanie i obrona interesów PZK wobec organów administracji rz dowej i samorz dowej oraz
organizacji i jednostek organizacyjnych krajowych, zagranicznych, jak równie mi dzynarodowych, 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
mi dzynarodowe oraz inne spotkania maj ce zwi zek z działalno ci PZK,
j)
powoływanie managerów odpowiedzialnych za realizacj okre lonych zada PZK oraz stały nadzór
nad ich działalno ci ,
k) powoływanie w celu uzyskania pomocy, zasi gni cia opinii lub zbadania okre lonej sprawy
doradców, konsultantów lub komisji,
l)
organizowanie obrotu kart QSL oraz stały nadzór nad jego funkcjonowaniem,
m) nadzór nad prac Sekretariatu Zarz du Głównego PZK oraz Centralnego Biura QSL i kształtowanie w
nich wła ciwej polityki kadrowej,
n) prowadzenie gospodarki materiałowo-finansowej PZK zgodnie z obowi zuj cymi w tym zakresie
przepisami,
o) opracowywanie preliminarzy, sprawozda i bilansów PZK,
p) opracowywanie projektów regulaminów wewn trznych PZK,
q) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Oddziały Terenowe PZK i Ogólnopolskie Kluby PZK,
r) udzielanie Oddziałom Terenowym PZK oraz Ogólnopolskim Klubom PZK pomocy w realizacji ich
statutowych celów,
s) zwoływanie posiedze Zarz du Głównego PZK,
Posiedzenia Prezydium Zarz du Głównego PZK zwoływane s przez Prezesa PZK w zale no ci od potrzeb,
jednak nie rzadziej ni raz w kwartale.
W posiedzeniach Prezydium Zarz du Głównego PZK mog uczestniczy pozostali członkowie Zarz du
Głównego PZK, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz inni zaproszeni go cie.
Prezydium Zarz du Głównego PZK w celu realizacji swoich obowi zków podejmuje uchwały, wydaje
zalecenia i opinie.
Prezydium Zarz du Głównego PZK podejmuje uchwały zwykł wi kszo ci głosów w trakcie posiedze w
obecno ci co najmniej połowy składu Prezydium.
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§ 24
Ka dy członek Prezydium Zarz du Głównego PZK z wył czeniem o wiadcze
maj tkowych ma prawo do jednoosobowego reprezentowania PZK.
1.

2.

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

1.

2.

woli w zakresie spraw

§ 25
W przypadku ustania członkostwa, ust pienia lub odwołania z pełnionej funkcji członka Prezydium Zarz du
Głównego PZK, organ ten na najbli szym posiedzeniu dokonuje kooptacji członka Prezydium Zarz du
Głównego PZK spo ród zast pców wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów PZK w kolejno ci
wynikaj cej z ilo ci uzyskanych głosów.
Kooptacja składu Prezydium Zarz du Głównego PZK nie mo e przekroczy 2/5 ogólnej liczby członków
Prezydium.
§ 26
Najwy szym organem kontrolnym PZK jest Główna Komisja Rewizyjna.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz ich zast pcy nie mog by członkami Zarz du Głównego
PZK lub Zarz du Oddziału Terenowego PZK ani pozostawa z nimi w stosunku pokrewie stwa,
powinowactwa lub podległo ci z tytułu zatrudnienia, a tak e nie mogli by skazani prawomocnym
wyrokiem za przest pstwo z winy umy lnej.
Do podstawowych obowi zków Głównej Komisji Rewizyjnej nale y:
a) odbycie pierwszego posiedzenia w ci gu 14 dni od wyboru na Zje dzie Krajowym Delegatów PZK i
dokonanie wyboru: Przewodnicz cego, vice Przewodnicz cego i Sekretarza,
b) sprawowanie bie cego nadzoru nad całokształtem działalno ci PZK i podejmowanie niezb dnych
działa w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowo ci,
c) stała współpraca z Zarz dem Głównym PZK oraz organami jednostek organizacyjnych PZK,
d) informowanie Zarz du Głównego PZK o wynikach prowadzonych kontroli i podj tych w zwi zku z
tym działaniach,
e) formułowanie wniosków wraz z uzasadnieniami o udzielenie absolutorium ust puj cym członkom
Prezydium Zarz du Głównego PZK.
W celu realizacji swoich obowi zków Główna Komisja Rewizyjna mo e przeprowadza kontrole,
podejmowa uchwały, wydawa opinie i zalecenia, a tak e formułowa stosowne wnioski, a w
szczególno ci:
a) opracowa projekt regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej,
b) opracowa plan kontroli,
c) przeprowadza okresowe kontrole całokształtu działalno ci, dokumentacji finansowo – ksi gowej,
materiałowej, bilansu oraz gospodarki maj tkiem i stanu kasy w Sekretariacie Zarz du Głównego
PZK oraz Oddziałach Terenowych PZK i Ogólnopolskich Klubach PZK,
d) wyst powa do Zarz du Głównego PZK z uzasadnionymi wnioskami o zawieszenie wykonawstwa
uchwał niezgodnych z niniejszym Statutem lub przepisami nadrz dnymi,
e) przekazywa jednostkom organizacyjnym PZK zalecenia i opinie dotycz ce stwierdzonych
nieprawidłowo ci oraz udziela pomocy w celu ich wyeliminowania,
f) w uzasadnionych przypadkach wyst powa z wnioskiem o wykre lenie członka z PZK.
Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej zwoływane s przez Przewodnicz cego w zale no ci od potrzeb,
jednak nie rzadziej ni raz w roku.
Główna Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole według opracowanego przez siebie planu kontroli, przy
czym kontrola działalno ci Prezydium Zarz du Głównego PZK oraz Sekretariatu ZG PZK odbywa si nie
rzadziej ni raz w roku.
Główna Komisja Rewizyjna mo e przeprowadzi kontrol na wniosek Zarz du Głównego PZK lub
organów jednostek organizacyjnych PZK.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej maj prawo uczestniczy z głosem doradczym w posiedzeniach
organów wszystkich jednostek organizacyjnych PZK.
Główna Komisja Rewizyjna PZK podejmuje uchwały zwykł wi kszo ci głosów w trakcie posiedze w
obecno ci co najmniej połowy składu Komisji.
§ 27
W przypadku ust pienia lub odwołania z pełnionej funkcji albo ustania członkostwa członka Głównej
Komisji Rewizyjnej, organ ten na najbli szym posiedzeniu dokonuje kooptacji członka Głównej Komisji
Rewizyjnej spo ród zast pców wybranych przez Zjazd Krajowy Delegatów PZK w kolejno ci wynikaj cej z
ilo ci uzyskanych głosów.
Kooptacja składu Głównej Komisji Rewizyjnej nie mo e przekroczy 2/5 ogólnej liczby członków tego
organu.
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1.

2.
3.
4.
5.

§28
Je li Zarz d Główny PZK utraci zdolno
do wypełniania swoich statutowych obowi zków, a w
szczególno ci gdy:
a) podejmuje działania okre lone w § 7 ust.2,
b) nie wykonuje obowi zków wynikaj cych z § 14 ust.9 i 10,
c) nie wykonuje obowi zku wynikaj cego z § 22 ust.4
Główna Komisja Rewizyjna niezwłocznie przeprowadza kontrol .
W przypadku stwierdzenia przez Główn Komisj Rewizyjn uchybie okre lonych w ust.1 lub braku
mo liwo ci przeprowadzenia kontroli z przyczyn le cych po stronie Zarz du Głównego PZK, Główna
Komisja Rewizyjna wyst puje do s du z wnioskiem o ustanowienie kuratora.
Główna Komisja Rewizyjna mo e wyst pi do s du z wnioskiem o ustanowienie kuratora w przypadku
je eli Zjazd Krajowy Delegatów PZK nie jest w stanie dokona wyboru nowego składu Prezydium Zarz du
Głównego PZK i Głównej Komisji Rewizyjnej.
Wniosek o ustanowienie kuratora winien zawiera uzasadnienie i by podpisany przez wszystkich członków
Głównej Komisji Rewizyjnej.
Do kuratora stosuje si wła ciwe w tym zakresie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
§ 27
skre lony
§ 28
skre lony
§ 29
skre lony
§ 30
skre lony
§ 31
skre lony
Rozdział V
Struktura Organizacyjna PZK

§ 32
1. Na struktur organizacyjn PZK składaj si trzy rodzaje jednostek organizacyjnych. S to:
a) oddziały terenowe PZK, stanowi ce terenowe jednostki organizacyjne, posiadaj ce wył czne prawo
przyjmowania do PZK nowych członków zwyczajnych i nadzwyczajnych. Teren działania Oddziału
okre lony jest miejscem zamieszkania wi kszo ci jego członków.
b) kluby ogólnopolskie, których terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
c) kluby terenowe PZK, których terenem działania jest okre lone rodowisko lokalne.
2. Oddziały Terenowe PZK mog posiada osobowo prawn .
Rozdział VI
Oddziały PZK
§ 33
1. Oddział Terenowy PZK mo e zosta zało ony przez Grup Inicjatywn zło on co najmniej z 15 członków
zwyczajnych i nadzwyczajnych PZK, maj cych pełn zdolno
do czynno ci prawnych oraz
niepozbawionych praw publicznych.
2. Grupa Inicjatywna podejmuje uchwały: o powołaniu Oddziału Terenowego PZK, wyborze Komitetu
Zało ycielskiego i siedzibie oddziału terenowego wskazuj c teren działania nowo powoływanego oddziału.
3. Na wniosek Komitetu Zało ycielskiego Prezydium Zarz du Głównego PZK stwierdza poprawno uchwał
Grupy Inicjatywnej, a nast pnie wnosi o zatwierdzenie powołania oddziału terenowego przez Zarz d Główny
PZK.
4. Uchwała Zarz du Głównego PZK o zatwierdzeniu powołania Oddziału Terenowego PZK jest podstaw do
wpisania nowego oddziału terenowego do ewidencji Oddziałów Terenowych PZK prowadzonej przez
Prezydium Zarz du Głównego PZK.
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5. Uchwała Zarz du Głównego PZK o zatwierdzeniu powołania Oddziału Terenowego PZK wraz z odpisem
wpisu do ewidencji oddziałów terenowych oraz innymi dokumentami niezb dnymi dla działalno ci oddziału
terenowego PZK s przekazywane Komitetowi Zało ycielskiemu przez Prezydium Zarz du Głównego PZK
6. Z chwil zatwierdzenia powołania Oddziału Terenowego PZK Komitet Zało ycielski staje si w Zarz dem
Oddziału Terenowego PZK.
7. W przypadku odmowy zatwierdzenia powołania Oddziału Terenowego PZK, Zarz d Główny PZK
podejmuje uchwał , w której uzasadnia swoje stanowisko oraz wskazuje jednostki organizacyjne PZK do
których mog przyst pi członkowie Grupy Inicjatywnej.
8. Uchwała Zarz du Głównego o odmowie zatwierdzenia powołania nowego oddziału terenowego PZK wraz z
uzasadnieniem zostaje przekazana Komitetowi Zało ycielskiemu przez Prezydium Zarz du Głównego PZK.
9. Uchwała o odmowie zatwierdzenia powołania Oddziału Terenowego PZK jest ostateczna i nie podlega
zaskar eniu.
§ 34
1. Oddział Terenowy PZK w ci gu 14 dni od otrzymania uchwały Zarz du Głównego zatwierdzaj cej jego
powołanie jest zobowi zany powiadomi o powołaniu Oddziału Terenowego PZK organ nadzoruj cy
wła ciwy ze wzgl du na siedzib tej jednostki.
2. Oddział Terenowy PZK, który zamierza uzyska osobowo prawn wyst puje z wnioskiem o wpisanie
jednostki terenowej PZK do wła ciwego miejscowo Krajowego Rejestru S dowego.
3. Zarz d Oddziału Terenowego PZK powiadamia Prezydium Zarz du Głównego PZK o uzyskaniu osobowo ci
prawnej.
§35
1. Najwy sz władz Oddziału Terenowego PZK jest Walne Zebranie jego członków.
2. Członkowie Oddziału Terenowego PZK uczestnicz w Walnym Zebraniu Oddziału Terenowego PZK z
głosem stanowi cym.
3. Uczestnikami Walnego Zebrania Oddziału Terenowego PZK mog by członkowie władz i organów
kontrolnych PZK, członkowie honorowi, członkowie wspomagaj cy oraz inni zaproszeni go cie z głosem
doradczym.
4. Walne Zebrania Oddziału Terenowego PZK zwołuje si jako:
a) sprawozdawczo-wyborcze, raz na cztery lata,
b) sprawozdawcze, nie rzadziej ni w połowie kadencji,
c) nadzwyczajne, w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczno ci, a w szczególno ci utraty przez
Zarz d Oddziału Terenowego PZK mo liwo ci realizacji zada statutowych, spadku w ci gu 1 roku
ilo ci członków Oddziału Terenowego o połow lub innych okoliczno ci uniemo liwiaj cych
prawidłowe funkcjonowanie Oddziału Terenowego.
5. Walne Zebranie Oddziału Terenowego PZK zwołuje Zarz d Oddziału Terenowego PZK z własnej inicjatywy
lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Oddziału Terenowego PZK lub
Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
6. Wniosek, o którym mowa w ust.5 winien zawiera proponowany porz dek obrad oraz uzasadnienie zwołania
Walnego Zebrania Oddziału Terenowego PZK. Wniosek winien zosta przesłany przez wnioskodawców do
wiadomo ci Zarz du Głównego PZK.
7. W przypadku zło enia wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Oddziału Terenowego PZK Zarz d Oddziału
Terenowego PZK obowi zany jest w ci gu 30 dni od daty otrzymania wniosku podj uchwał o miejscu i
terminie Walnego Zebrania Oddziału Terenowego PZK. Walne Zebranie Oddziału Terenowego PZK
zwołane w tym trybie nie powinno odby si pó niej ni 3 miesi ce od daty podj cia uchwały.
8. Zarz d Oddziału Terenowego PZK zawiadamia ka dego członka Oddziału Terenowego PZK o zwołaniu
Walnego Zebrania Oddziału Terenowego PZK na pi mie co najmniej 30 dni przed jego terminem.
Zawiadomienie powinno zawiera co najmniej: czas, miejsce i proponowany porz dek obrad.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Oddziału Terenowego PZK podejmuje uchwały wył cznie w
sprawach dla których zostało zwołane.
1.

§36
Do uprawnie Walnego Zebrania Oddziału Terenowego PZK nale :
a) ustalanie ilo ci członków Zarz du Oddziału, który mo e składa si z ilo ci nie mniejszej ni 3
członków oraz Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, która mo e składa si z ilo ci nie mniejszej ni 3
członków,
b) ustalanie ilo ci zast pców członków Zarz du Oddziału oraz Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w ilo ci
nie mniejszej ni 2 zast pców,
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c)

ustalanie trybu wyboru lub odwołania oraz wybór na 4-letni kadencj lub odwołanie członków
Zarz du Oddziału, członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i ich zast pców,
d) wybór delegata lub delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK i ich zast pców,
e) rozpatrywanie wniosków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej o udzielenie poszczególnym członkom
Zarz du Oddziału Terenowego PZK absolutorium,
f) rozpatrywanie wniosków Zarz du Oddziału Terenowego PZK o wykre lenie członka z PZK,
g) uchwalanie regulaminów oddziałowych,
h) uchwalanie wysoko ci składki oddziałowej,
i)
uchwalenie kierunków pracy Zarz du Oddziału Terenowego PZK oraz ocena ich realizacji,
j)
podj cie uchwały o rozwi zaniu oddziału,
k) podejmowanie innych uchwał niezb dnych do prawidłowego funkcjonowania Oddziału Terenowego
PZK.
2. Walne Zebranie Oddziału Terenowego PZK wybieraj c członków Zarz du Oddziału mo e dokona wyboru
Prezesa, Sekretarza i Skarbnika Oddziału Terenowego PZK.
§37
1. Uchwały Walnego Zebrania Oddziału Terenowego PZK s podejmowane zwykł wi kszo ci głosów w
obecno ci co najmniej połowy ogólnej liczby członków Oddziału Terenowego PZK w pierwszym terminie
lub w obecno ci co najmniej 1/5 członków Oddziału Terenowego PZK w drugim terminie.
2. Uchwała o rozwi zaniu Oddziału Terenowego PZK mo e zosta podj ta wył cznie w obecno ci
przedstawiciela Prezydium Zarz du Głównego PZK wi kszo ci co najmniej ¾ głosów w obecno ci co
najmniej połowy ogólnej liczby członków Oddziału Terenowego PZK.
3. Uchwała o rozwi zaniu Oddziału Terenowego PZK winna zawiera wniosek do Zarz du Głównego PZK o
wykre lenie Oddziału Terenowego z ewidencji Oddziałów Terenowych PZK wraz z uzasadnieniem oraz
okre lenie celu na jaki zostanie przekazany maj tek Oddziału Terenowego PZK.
1.

§ 38
W okresie pomi dzy Walnymi Zebraniami działalno ci Oddziału Terenowego PZK kieruje Zarz d
Oddziału Terenowego PZK, do obowi zków którego w szczególno ci nale :
a) wybór ze swego składu co najmniej Prezesa, Skarbnika i Sekretarza, o ile Walne Zebranie Oddziału
Terenowego nie dokonało takiego wyboru wcze niej,
b) wybór na bie c kadencj stałego przedstawiciela Oddziału Terenowego PZK w Zarz dzie Głównym
PZK,
c) wskazanie Zarz dowi Głównemu PZK delegatów Oddziału Terenowego PZK na Krajowy Zjazd
Delegatów PZK i ich zast pców,
d)
cisłe przestrzeganie i wdra anie w zakresie dotycz cym Oddziałów Terenowych PZK uchwał i
zalece :
• Krajowego Zjazdu Delegatów PZK,
• Zarz du Głównego PZK,
• Walnych Zebra członków własnego Oddziału Terenowego,
• Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
• Prezydium Zarz du Głównego PZK,
e) składanie Walnemu Zebraniu Oddziału Terenowego PZK stosownych sprawozda , a w
uzasadnionych przypadkach projektów uchwał, regulaminów oraz wniosków, w tym wniosków o
wykre lenie członka PZK,
f) stałe zabieganie o wzrost liczby członków PZK,
g) działanie na rzecz integracji i umacniania wi zi kole e skich pomi dzy członkami Oddziału
Terenowego PZK,
h) reprezentowanie członków Oddziału Terenowego PZK i ich interesów wobec terenowych organów
administracji rz dowej oraz samorz du terytorialnego, a tak e organów i władz PZK,
i)
wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzaj cych do popularyzowania wiedzy krótkofalarskiej zwłaszcza
w ród młodzie y oraz podnoszenia poziomu umiej tno ci operatorskich, sportowych i technicznych
swoich członków,
j)
współdziałanie z organizacjami i jednostkami terenowymi tych organizacji zajmuj cymi si
krótkofalarstwem i dziedzinami pokrewnymi realizuj cymi swoje zadania i cele na terenie działania
Oddziału Terenowego PZK,
k) współpraca z Terenowymi Klubami PZK działaj cymi na terenie Oddziału Terenowego PZK,
l)
prowadzenie ewidencji Terenowych Klubów PZK działaj cych na terenie Oddziału Terenowego PZK,
m) zapewnienie członkom Oddziału Terenowego PZK prawidłowego obrotu kartami QSL,
n) popularyzowanie krótkofalarstwa w ród społeczno ci lokalnych,
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o)

podejmowanie uchwał w sprawach istotnych dla prawidłowego funkcjonowania Oddziału
Terenowego PZK nie le cych w kompetencjach innych organów PZK.
2. Ka dy członek Zarz du Oddziału Terenowego PZK z wył czeniem o wiadcze woli w zakresie spraw
maj tkowych ma prawo do jednoosobowego reprezentowania Oddziału Terenowego PZK.
3. W przypadku ust pienia lub odwołania z pełnionej funkcji albo ustania członkostwa członka Zarz du
Oddziału Terenowego PZK, Zarz d Oddziału Terenowego PZK na najbli szym posiedzeniu dokonuje
kooptacji członka Zarz du Oddziału Terenowego PZK spo ród zast pców wybranych przez Walne Zebranie
Oddziału Terenowego PZK w kolejno ci wynikaj cej z ilo ci uzyskanych głosów.
4. Kooptacja składu Zarz du Oddziału Terenowego PZK nie mo e przekroczy połowy ogólnej liczby
członków Zarz du Oddziału.

1.
2.

1.
2.

§39
Posiedzenia Zarz du Oddziału Terenowego PZK zwoływane s przez Prezesa Oddziału Terenowego PZK
w zale no ci od potrzeb, jednak nie rzadziej ni co 6 miesi cy.
W posiedzeniach Zarz du Oddziału Terenowego PZK uczestnicz członkowie Zarz du Oddziału
Terenowego PZK z głosem stanowi cym oraz mog uczestniczy członkowie Oddziału Terenowego PZK,
członkowie Zarz du Głównego PZK, Głównej Komisji Rewizyjnej, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, a
tak e inni zaproszeni go cie.
§39¹
Zarz d Oddziału Terenowego PZK w celu realizacji swoich obowi zków podejmuje uchwały, wydaje
zalecenia i opinie oraz składa wnioski.
Zarz d Oddziału Terenowego PZK podejmuje uchwały zwykł wi kszo ci głosów w trakcie posiedze w
obecno ci co najmniej połowy składu Zarz du.

§40
Organem kontrolnym Oddziału Terenowego PZK jest Oddziałowa Komisja Rewizyjna.
Do obowi zków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej nale :
a) wybór ze swego grona co najmniej Przewodnicz cego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
b) nadzór nad całokształtem działalno ci Oddziału Terenowego PZK,
c) realizacja zalece Głównej Komisji Rewizyjnej w zakresie nadzoru i kontroli realizowanych przez
Oddziałowe Komisje Rewizyjne,
d) informowanie Zarz du Głównego PZK oraz Głównej Komisji Rewizyjnej o stwierdzonych
nieprawidłowo ciach i wydanych w zwi zku z nimi zaleceniach,
e) formułowanie wniosków wraz z uzasadnieniami o udzielenie absolutorium członkom ust puj cego
Zarz du Oddziału Terenowego PZK.
2¹. Posiedzenia Oddziałowej Komisji Rewizyjnej PZK zwoływane s przez Przewodnicz cego Komisji w
zale no ci od potrzeb, jednak nie rzadziej ni raz w roku.
3. Członkowie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej maj prawo uczestniczy w posiedzeniach Zarz du Oddziału
Terenowego PZK z głosem doradczym.
4. Do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej przepisy §38 ust.3 i 4 oraz § 26 ust.2 stosuje si odpowiednio.
1.
2.

1.

2.

1.

§ 41
W celu realizacji swoich obowi zków Oddziałowa Komisja Rewizyjna mo e przeprowadza kontrole,
podejmowa uchwały, wydawa opinie i zalecenia, a tak e formułowa stosowne wnioski, a w
szczególno ci:
a) przeprowadza okresowe kontrole całokształtu działalno ci, dokumentacji finansowo – ksi gowej,
materiałowej, bilansu oraz gospodarki maj tkiem i stanu kasy Oddziału Terenowego PZK,
b) wyst powa do Zarz du Oddziału Terenowego PZK z uzasadnionymi wnioskami o zawieszenie
wykonawstwa uchwał niezgodnych z niniejszym Statutem lub przepisami nadrz dnymi,
c) w uzasadnionych przypadkach wyst powa z wnioskiem o wykre lenie członka z PZK.
Oddziałowa Komisja Rewizyjna PZK podejmuje uchwały zwykł wi kszo ci głosów w trakcie posiedze
w obecno ci co najmniej połowy składu Komisji.
§ 42
Je li Zarz d Oddziału Terenowego PZK utraci zdolno do wypełniania swoich statutowych obowi zków, a
w szczególno ci gdy:
a) podejmuje działania okre lone w § 7 ust.2,
b) nie wykonuje obowi zków wynikaj cych z § 35 ust.7,
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c)

2.

3.

4.

nie prowadzi gospodarki finansowej, rachunkowo ci oraz sprawozdawczo ci finansowo-maj tkowej
zgodnie z zapisami rozdziału IX statutu,
Prezydium Zarz du Głównego PZK wyst puje z wnioskiem o przeprowadzenie niezwłocznej kontroli
działalno ci Oddziału Terenowego PZK przez Główn Komisj Rewizyjn .
W przypadku stwierdzenia przez Główn Komisj Rewizyjn uchybie okre lonych w ust.1 lub braku
mo liwo ci przeprowadzenia kontroli z przyczyn le cych po stronie Oddziału Terenowego PZK, Główna
Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie oraz wnioski na podstawie których Zarz d Główny PZK
mo e powoła na okres nie dłu szy ni 6 miesi cy Zarz d Komisaryczny Oddziału Terenowego PZK.
Zadaniem Zarz du Komisarycznego Oddziału Terenowego jest :
a) zabezpieczenie członkom Oddziału Terenowego ci gło ci ich przynale no ci do Polskiego Zwi zku
Krótkofalowców,
b) zabezpieczenie maj tku Oddziału Terenowego PZK przed nieuzasadnionym uszczupleniem,
c) zorganizowanie Walnego Zebrania Oddziału Terenowego celem wyboru nowego Zarz du Oddziału.
Do Zarz du Komisarycznego Oddziału Terenowego PZK przepisy o Zarz dzie Oddziału Terenowego PZK
stosuje si odpowiednio.

§43
Proces likwidacji Oddziału Terenowego PZK podejmuje si gdy:
a) liczba członków zwyczajnych i nadzwyczajnych w Oddziale Terenowym PZK zmniejszy si poni ej
15 osób,
b) Walne Zebranie Oddziału Terenowego PZK podejmie uchwał o rozwi zaniu Oddziału Terenowego
PZK.
2. Likwidatorem mo e by Zarz d Oddziału PZK lub inni wskazani członkowie PZK.
3. Likwidatora powołuje Prezydium Zarz du Głównego PZK uchwał powierzaj c mu obowi zki wynikaj ce
ze statutu oraz innych przepisów okre laj cych proces likwidacji jednostki organizacyjnej PZK.
4. Powołanie przez Prezydium Zarz du Głównego PZK likwidatora wymaga zatwierdzenia w formie uchwały
przez Zarz d Główny PZK na najbli szym posiedzeniu tego organu.
5. Do podstawowych obowi zków likwidatora nale y :
a)
cisła współpraca z Prezydium Zarz du Głównego PZK, Główn Komisj Rewizyjn oraz innymi
organami i władzami PZK,
b) ustalenie aktualnego stanu maj tku likwidowanego Oddziału Terenowego PZK i jego zabezpieczenie
przed nieuzasadnionym uszczupleniem,
c) likwidacja maj tku Oddziału Terenowego PZK zgodnie z Uchwał Walnego Zebrania Oddziału
Terenowego PZK, a w przypadku jej braku zgodnie z decyzjami Zarz du Głównego PZK,
d) uporz dkowanie i przekazanie pełnej dokumentacji Oddziału Terenowego PZK do Sekretariatu
Zarz du Głównego PZK zgodnie z wymogami dotycz cymi archiwizacji dokumentów,
e) zabezpieczenie członkom Oddziału mo liwo ci opłacania bie cych składek PZK,
f) zapewnienie wszystkim członkom likwidowanego Oddziału mo liwo ci wst pienia do innych
Oddziałów Terenowych PZK,
g) powiadomienie organu nadzoruj cego wła ciwego ze wzgl du na siedzib tej jednostki o likwidacji
Oddziału Terenowego PZK.
h) w przypadku likwidacji Oddziału Terenowego PZK posiadaj cego osobowo prawn wyst pienie z
wnioskiem o wykre lenie jednostki terenowej PZK z wła ciwego miejscowo Krajowego Rejestru
S dowego.
6. Proces likwidacji Oddziału Terenowego PZK winien by zako czony w okresie nie dłu szym ni 12
miesi cy.
7. Po zako czeniu prac likwidator składa Zarz dowi Głównemu PZK sprawozdanie z przeprowadzonej
likwidacji.
8. Zarz d Główny PZK po przyj ciu sprawozdania likwidatora podejmuje uchwał o wykre leniu
zlikwidowanego oddziału z ewidencji oddziałów terenowych PZK.
9. Uchwała Zarz du Głównego PZK o wykre leniu oddziału terenowego jest podstaw do wykre lenia
oddziału terenowego z ewidencji oddziałów terenowych PZK prowadzonej przez Prezydium Zarz du
Głównego PZK.
10. Zasady likwidacji Oddziału Terenowego PZK okre la Zarz d Główny PZK w stosownym regulaminie.

1.

§ 44
skre lony
§ 45
skre lony
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Rozdział VII
Ogólnopolskie Kluby PZK
§ 46
1. Ogólnopolski Klub PZK mo e zosta zało ony przez Grup Inicjatywn składaj c si 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
Zało ycielskiego i siedzibie klubu wskazuj c obszar zainteresowania oraz formy realizacji zada na polu
wspólnych zainteresowa .
3. Do Ogólnopolskiego Klubu PZK przepisy § 33 stosuje si odpowiednio.
4. Ogólnopolski Klub PZK wpisany do ewidencji PZK u ywa w swojej nazwie okre lenia „Polski Zwi zek
Krótkofalowców, Ogólnopolski Klub .....” oraz ma prawo u ywania znaku graficznego PZK, a tak e symboli
i piecz ci okre lonych przez Zarz d Główny PZK w stosownych regulaminach.
§ 47
Ogólnopolski Klub PZK mo e współpracowa z organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz
mi dzynarodowymi o podobnym charakterze, których cele s zbie ne z celami klubu.
ROZDZIAŁ VII
Maj tek PZK
Skre lony
§48
skre lony
§49
skre lony
ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia ko cowe
Skre lony
§50
skre lony
§51
skre lony
§52
skre lony
§ 53
skre lony
§ 54
skre lony
§55
1. Najwy sz władz Ogólnopolskiego Klubu PZK jest Zjazd jego członków.
2. Członkowie Ogólnopolskiego Klubu PZK uczestnicz w Zje dzie Ogólnopolskiego Klubu PZK z głosem
stanowi cym.
3. Uczestnikami Zjazdu Ogólnopolskiego Klubu PZK mog by członkowie władz i organów kontrolnych
PZK, członkowie honorowi, wspomagaj cy oraz inni zaproszeni go cie z głosem doradczym.
4. Zjazd Ogólnopolskiego Klubu PZK zwołuje si jako :
a) sprawozdawczo – wyborczy, raz na cztery lata,
b) sprawozdawczy - przynajmniej jeden raz w połowie kadencji,
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5. Zjazd Ogólnopolskiego Klubu PZK zwołuje Zarz d Ogólnopolskiego Klubu PZK z własnej inicjatywy lub
na wniosek 25% ogólnej liczby członków Ogólnopolskiego Klubu PZK.
6. Zwołanie Zjazdu Ogólnopolskiego Klubu PZK odbywa si poprzez ogłoszenie w organie prasowym PZK,
prasie krótkofalarskiej oraz w komunikatach Zarz du Głównego PZK z 60 dniowym wyprzedzeniem z
podaniem terminu, miejsca i tematyki zjazdu.
§56
Do uprawnie Zjazdu Ogólnopolskiego Klubu PZK nale :
a) wybór na kadencj 4 letni Zarz du Ogólnopolskiego Klubu PZK,
b) przyjmowanie sprawozda Zarz du 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 Zarz du Klubu i ocena ich realizacji,
e) podejmowanie uchwał w sprawie składek klubowych i ich wysoko ci,
f) podj cie uchwały o rozwi zaniu Ogólnopolskiego Klubu PZK,
g) podejmowanie innych uchwał niezb dnych dla prawidłowego funkcjonowania Ogólnopolskiego
Klubu PZK.
§57
1. Uchwały Zjazdu Ogólnopolskiego Klubu PZK podejmowane s zwykł wi kszo ci głosów w obecno ci co
najmniej połowy ogólnej liczby członków Ogólnopolskiego Klubu PZK w pierwszym terminie oraz zwykł
wi kszo ci głosów w drugim terminie.
2. Uchwała o rozwi zaniu Ogólnopolskiego Klubu PZK mo e zosta podj ta wył cznie w obecno ci
przedstawiciela Prezydium Zarz du Głównego PZK zwykł wi kszo ci głosów w obecno ci co najmniej
połowy ogólnej liczby członków Ogólnopolskiego Klubu PZK.
3. Uchwała o rozwi zaniu Ogólnopolskiego Klubu PZK winna zawiera wniosek do Zarz du Głównego PZK o
wykre lenie Ogólnopolskiego Klubu PZK z ewidencji ogólnopolskich klubów PZK wraz z uzasadnieniem
oraz okre leniem celu na jaki zostanie przekazany maj tek Ogólnopolskiego Klubu PZK.
§ 58
Prac Ogólnopolskiego Klubu PZK pomi dzy jego Zjazdami kieruje Zarz d Ogólnopolskiego Klubu PZK.
Zarz d Ogólnopolskiego Klubu PZK składa si co najmniej z 3 osób, tj. Prezesa, Skarbnika i Sekretarza,
b d cych członkami zwyczajnymi lub nadzwyczajnymi PZK
3. Do podstawowych obowi zków Zarz du Ogólnopolskiego Klubu PZK nale :
a) aktywne wspieranie realizacji celów PZK pokrywaj cych si z zainteresowaniami członków Klubu,
b) realizacja uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów PZK i Zarz du Głównego PZK w zakresie
dotycz cym działalno ci Ogólnopolskich Klubów PZK,
c) realizacja uchwał Zjazdu Ogólnopolskiego Klubu PZK,
d) popularyzowanie działalno ci Ogólnopolskiego Klubu PZK szczególnie w rodowiskach
krótkofalarskich,
e) popularyzowanie zasad ham-spiritu, solidarno ci i kole e stwa mi dzy krótkofalowcami.
1.
2.

1.
2.

§ 59
Ogólnopolski Klub PZK mo e przyjmowa w swoje szeregi członków wspomagaj cych PZK.
Zarz d Ogólnopolskiego Klubu PZK prowadzi ewidencj członków wspomagaj cych, któr przekazuje do
wiadomo ci Oddziału Terenowego PZK wskazanego przez członka wspomagaj cego.

§60
Do Ogólnopolskiego Klubu PZK przepisy § 42 i § 43 stosuje si odpowiednio.
1.
2.

§61
Organem kontrolnym Ogólnopolskiego Klubu PZK jest Główna Komisja Rewizyjna.
Do działa kontrolnych Głównej Komisji Rewizyjnej wobec Ogólnopolskiego Klubu PZK § 26 stosuje si
odpowiednio.
Rozdział VIII
Terenowe Kluby PZK
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1.
2.
3.
4.

1.
2.

§ 62
Terenowy Klub PZK mo e zosta zało ony przez grup inicjatywn składaj c si co najmniej z trzech
członków zwyczajnych lub nadzwyczajnych PZK.
Grupa Inicjatywna podejmuje uchwał o powołaniu Terenowego Klubu PZK wskazuj c siedzib lub
miejsce prowadzenia działalno ci, któr przekazuje wła ciwemu Oddziałowi Terenowemu PZK.
Zarz d Oddziału Terenowego PZK po sprawdzeniu poprawno ci uchwały o powołaniu Terenowego Klubu
PZK wpisuje klub do ewidencji klubów terenowych PZK prowadz cych działalno na terenie Oddziału
Terenowego PZK.
Terenowy Klub PZK wpisany do ewidencji klubów terenowych Oddziału Terenowego PZK uzyskuje prawo
do:
a) u ywania znaku graficznego PZK,
b) u ywania w swojej nazwie okre lenia : „....Klub ..................... Polskiego Zwi zku
Krótkofalowców....”,
c) bezpłatnej obsługi QSL dla radiostacji klubowej.
§ 63
Terenowy Klub PZK mo e przyjmowa w swoje szeregi członków wspomagaj cych PZK.
Terenowy Klub PZK prowadzi ewidencj członków wspomagaj cych, któr przekazuje do wiadomo ci
Zarz du Oddziału Terenowego PZK

§ 64
Członkowie Terenowego Klubu PZK mog uchwala zgodny ze Statutem PZK wewn trzny Regulamin oraz
wybiera Zarz d Klubu Terenowego PZK.
§ 65
1. Terenowy Klub PZK jest wykre lany z ewidencji Oddziału Terenowego PZK je eli:
a) liczba członków zwyczajnych i nadzwyczajnych PZK w ogólnej liczbie członków Terenowego Klubu
PZK spadnie poni ej 3 osób,
b) zaprzestanie działalno ci Terenowego Klubu PZK nast piło na okres dłu szy ni 12 miesi cy,
c) co najmniej połowa ogólnej liczby członków Terenowego Klubu PZK podejmie uchwał o jego
likwidacji.
2. Zarz d Oddziału Terenowego PZK po stwierdzeniu okoliczno ci wymienionych w ust.1 podejmuje uchwał
o wykre leniu Terenowego Klubu PZK z ewidencji klubów terenowych działaj cych na terenie Oddziału
Terenowego PZK.
3. Uchwała o likwidacji Klubu Terenowego PZK winna zawiera okre lenie celu na jaki zostanie przekazany
maj tek Klubu. W przypadku braku takiej uchwały maj tek Klubu przejmuje Oddział Terenowy PZK, na
którego terenie Klub działał.
1.
2.

§66
Organem kontrolnym Terenowego Klubu PZK jest Oddziałowa Komisja Rewizyjna, Oddziału Terenowego
PZK wła ciwego ze wzgl du na siedzib klubu.
Do działa kontrolnych Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wobec Terenowego Klubu PZK § 40 i § 41
stosuje si odpowiednio.
ROZDZIAŁ IX
Maj tek PZK

§ 67
1. Maj tek PZK stanowi fundusze, nieruchomo ci i rzeczy ruchome.
2.
ródłami powstania maj tku PZK s :
a) składki członkowskie,
b)
wiadczenia członków wspomagaj cych oraz członków wspieraj cych PZK,
c) darowizny, zapisy i spadki,
d) dotacje i subwencje,
e) dochody z nieruchomo ci i rzeczy ruchomych,
f) dochody z działalno ci gospodarczej PZK,
g) dochody z ofiarno ci publicznej.
3. PZK prowadzi cisł ewidencj składników maj tkowych oraz gospodark finansow i rachunkowo
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
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4.

Na podstawie uchwały Zarz du Głównego PZK przyj tej w oparciu o uzasadnione wnioski Prezydium
Zarz du Głównego, PZK mo e podj działalno gospodarcz w rozmiarach słu cych realizacji celów
statutowych, z której dochody przeznaczone b d w cało ci na działalno statutow PZK.
5. W zakresie wynikaj cym z działalno ci statutowej i gospodarczej, PZK mo e nabywa prawa i zaci ga
zobowi zania.
6. Dla wa no ci o wiadcze woli w zakresie praw i obowi zków maj tkowych PZK, wymagane s podpisy
dwóch członków Prezydium Zarz du Głównego PZK: Prezesa oraz Skarbnika PZK.
7. Prezes PZK mo e upowa ni do zło enia o wiadczenia woli w zakresie praw i obowi zków maj tkowych
PZK Wiceprezesa lub Sekretarza Generalnego ZG PZK.
8. Dla wa no ci o wiadcze woli powoduj cych uszczuplenia maj tku nieruchomego oraz ruchomo ci lub
funduszy o warto ci przewy szaj cej połow sumy rocznych wpływów ze składek członkowskich
wymagana jest zgoda Zarz du Głównego PZK w formie uchwały.
9. Zabrania si :
a) udzielania po yczek lub zabezpieczenia zobowi za maj tkiem PZK w stosunku do jej członków,
członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostaj w zwi zku
mał e skim albo w stosunku pokrewie stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo s zwi zani z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi,
b) przekazywania maj tku PZK na rzecz członków PZK, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do osób trzecich, w szczególno ci je eli
przekazywanie to nast puje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania maj tku PZK na rzecz członków PZK, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych ni w stosunku do osób trzecich, chyba e to wykorzystanie
bezpo rednio wynika ze statutowego celu PZK albo podmiotu, o którym mowa w art3 ust.3 ustawy o
działalno ci po ytku publicznego i wolontariacie,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestnicz
członkowie organizacji członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
10. Jednostki organizacyjne PZK prowadz gospodark finansow oraz rachunkowo
zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami na podstawie stosownego regulaminu.
11. Regulamin w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, rachunkowo ci oraz sprawozdawczo ci
finansowo-maj tkowej uchwala Zarz d Główny PZK.
12. Do jednostek organizacyjnych PZK przepisy rozdziału IX Statutu stosuje si odpowiednio.
Rozdział X
Zmiany Statutu i rozwi zanie PZK
1.
2.
3.
4.

§ 68
Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwi zywania PZK podejmuje wył cznie Zjazd Krajowy Delegatów
PZK w trybie okre lonym w niniejszym Statucie.
Uchwała o rozwi zaniu PZK powinna okre la cel, na który zostaje przeznaczony maj tek PZK.
Je li uchwała, o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorem jest Prezes i Skarbnik PZK.
Do likwidatora stosuje si wła ciwe w tym zakresie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
Rozdział XI
Postanowienia przej ciowe i ko cowe

1.
2.
3.

§ 69
Szczegółowe zasady post powania i funkcjonowania w ramach PZK okre laj regulaminy uchwalane przez
Zarz d Główny PZK.
Spory mog ce powsta w wyniku stosowania Statutu PZK i regulaminów rozstrzyga Zarz d Główny PZK
w drodze uchwały w trybie § 20 ust.4 i 5.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem maj zastosowanie przepisy ustawy – Prawo o
stowarzyszeniach.
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