Założenia do nowego Statutu PZK
1. Preambuła i Rozdział I – bez zmian
2. Rozdział II Statutu – zmiana w par. 4, ust. 3 – wymienić licencje SWL jako wewnętrzny
dokument potwierdzający kwalifikacje i umiejętności (art. 10 ust. 2 ustawy).
3. Rozdział II Statutu – zmiana w par. 5 – wynikająca z art.2 ust. 1 ustawy („może zatrudniać
własnych członków”
4. Rozdział III – członkowie:
a) Członkowie zwyczajni – jak dotychczas, z zastrzeżeniem pełni praw po ukończeniu 18 lat;
b) Członkowie nadzwyczajni – jak dotychczas, z zastrzeżeniem pełni praw po ukończeniu 18
lat, części praw po ukończeniu 16 lat, braku czynnego i biernego prawa wyborczego osób
młodszych niż 16 lat;
c) Członkostwo wspierające – jak dotychczas;
Członkostwo wspomagające – we wszystkich jednostkach terenowych PZK (nie tylko w
klubach), ze zwolnieniem z obowiązku opłaty składek – składki obligatoryjne tylko w
przypadku ubiegania się o obsługę QSL na prywatny znak nadawcy lub nasłuchowca;
d) Członkostwo honorowe – jak dotychczas;
5. Rozdział III – tryb przyjmowania, prawa i obowiązki członków regulują regulaminy
wewnętrzne PZK uchwalane przez władze naczelne PZK.
6. Rozdział III – utrata członkostwa – jak dotychczas (ze zmianami redakcyjnymi)
7. Rozdział III – ewidencja członów i ewidencja opłacania składek – podstawa prawna
funkcjonowania systemu OSEC.
8. Rozdział IV – Władze naczelne PZK - władzą naczelną – organem kontroli wewnętrznej jest
Główna Komisja Rewizyjna.
9. Rozdział IV – Władze naczelne PZK – Krajowy Zjazd PZK
a) Delegatem może być tylko osoba pełnoletnia, reszta bez zmian;
b) Uchwały są podejmowane przy udziale co najmniej połowy wybranych delegatów;
c) Wszystkie uchwały w sprawach personalnych (absolutorium i wybory) tajne i nie en bloc;
d) Ważność uchwał wymaga przekroczenia progu 50% przez głosy „za” lub „przeciw”, chyba
że głosowane jest rozwiązanie lub zmiana Statutu – wtedy 2/3 wybranych delegatów.
e) Kompetencje Zjazdu – bez zmian.
f) Brak absolutorium – zakaz kandydowania.
g) Do rozważenia limit kadencji we władzach naczelnych.
h) Możliwość zmiany delegata w trakcie kadencji !!!
10. Rozdział IV – Zarząd PZK
a) Likwidacja dotychczasowego ZG i Prezydium ZG – Zjazd wybiera Zarząd – 7-17 osób w
zależności od wariantu.
b) Zamiast ZG – Rada Prezesów (lub ich przedstawicieli) – wyłącznie do opiniowania bilansu
budżetu Związku i składek członkowskich, przy czym opinia taka miałaby dla władz PZK
moc wiążącą,
c) Wszystkie pozostałe kompetencje ZG i Prezydium ZG przejmuje Zarząd PZK, posiedzenia
nie rzadziej niż raz na kwartał,
d) Reprezentacja – prezes, wiceprezesi, sekretarz generalny – pojedynczo, a w sprawach
finansowych – obowiązkowo wspólnie ze Skarbnikiem; określić granice zwykłego zarządu
powyżej których niezbędna jest uchwała Zarządu PZK (może zostać połowa wysokości
składek z poprzedniego roku kalendarzowego).

e) W razie śmierci lub ustąpienia członka Zarządu PZK – kooptacja terytorialna w wariancie
szerokim (z terenu, z którego był poprzednik) lub nie więcej niż 40% składu spośród
zastępców wybranych na Zjeździe w wariancie wąskim.
11. Rozdział IV – GKRPZK
a) Zapisy wynikające z ustawy OPP – bez zmian;
b) Podstawowe uprawnienia – kontrola, wnioski o zawieszenie uchwał i regulaminów,
żądanie zwołania nadzwyczajnych KZD i Walnych Zebrań, wnioski o zarząd komisaryczny
– bez zmian, obligatoryjne i wiążące stanowiska w sprawach personalnych i finansowych;
c) Szczegóły funkcjonowania – do Regulaminu działania GKR, zatwierdzanego przez KZD;
d) W razie śmierci lub ustąpienia członka GKR PZK – kooptacja nie więcej niż 40% składu,
spośród zastępców wybranych na Zjeździe
12. Rozdział V – struktura
A) Wariant terytorialny:
a) 16 Oddziałów Wojewódzkich lub 9 Oddziałów Okręgowych, posiadających
osobowość prawną i skupiających co najmniej 50 (100) członków PZK z danego
terenu (dopuszczalny także wariant mieszany);
b) Dowolna liczba Oddziałów Terenowych bez osobowości prawnej,
podporządkowanych jednostkom wymienionym w pkt. a), skupiających co najmniej
7/15/30 członków ze ściśle określonego terenu administracyjnego,
c) Kluby Terenowe bez osobowości prawnej, podporządkowane jednostkom
wymienionym w pkt. a) lub )b), skupiające co najmniej 3 członków zwyczajnych lub
nadzwyczajnych PZK oraz dowolną liczbę wolontariuszy/członków wspomagających;
d) Kluby Specjalistyczne, mogące posiadać osobowość prawną, działające na całym
terytorium RP, skupiające zarówno członków PZK (z pełnią praw), jak i wolontariuszy
spoza PZK (z ograniczeniem świadczeń ze strony PZK);
e) Kluby Afiliowane – kluby innych osób prawnych, które podpiszą z PZK lub jego
jednostkami z osobowością prawną stosowne porozumienia o współpracy.
f) Członkowie Wspierający z osobowością prawną, którzy podpiszą z PZK lub jego
jednostkami z osobowością prawną stosowne porozumienia o współpracy.
B) Wariant zastany:
a) Kilka do kilkunastu Oddziałów Terenowych, posiadających osobowość prawną i
skupiających co najmniej 50 (100) członków PZK (zaleca się nie więcej niż jeden w
województwie);
b) Dowolna liczba Oddziałów Terenowych bez osobowości prawnej, skupiających co
najmniej 7/15/30 członków,
c) Kluby Terenowe bez osobowości prawnej, podporządkowane jednostkom
wymienionym w pkt. a) lub )b), skupiające co najmniej 3 członków zwyczajnych lub
nadzwyczajnych PZK oraz dowolną liczbę wolontariuszy/członków wspomagających;
d) Kluby Specjalistyczne, mogące posiadać osobowość prawną, działające na całym
terytorium RP, skupiające zarówno członków PZK (z pełnią praw), jak i wolontariuszy
spoza PZK (z ograniczeniem świadczeń ze strony PZK);
e) Kluby Afiliowane – kluby innych osób prawnych, które podpiszą z PZK lub jego
jednostkami z osobowością prawną stosowne porozumienia o współpracy.
f) Członkowie Wspierający z osobowością prawną, którzy podpiszą z PZK lub jego
jednostkami z osobowością prawną stosowne porozumienia o współpracy.
13. Rozdział V – warunki osobowości prawnej jednostek terenowych
a) Co najmniej 50/100 członków
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b) posiada siedzibę, nie będącą prywatnym lokalem mieszkalnym;
c) nie zalegał w ciągu ostatnich 12 miesięcy z wypełnianiem obowiązków organizacyjnych i
finansowych wobec szczebla centralnego,
d) posiada organ kontroli wewnętrznej działający zgodnie z niniejszym Statutem.
e) Wspólna decyzja Zarządu i GKR-u o wystąpieniu z wnioskiem do KRS.
Rozdział VI – władze jednostek terenowych – jak dotychczas, z uporządkowaniem
nomenklatury.
Rozdział VI – kompetencje władz jednostek terenowych - jak dotychczas, z
uporządkowaniem nomenklatury.
Rozdział VII – wprowadzanie zarządu komisarycznego, utrata osobowości prawnej,
rozwiazywanie i likwidacja jednostek terenowych PZK – zgodnie z nowelizacją ustawy
„prawo o stowarzyszeniach”
Rozdział VIII – Majątek PZK – bez zmian
Rozdział IX – Zmiany Statutu i rozwiązanie PZK – z uwzględnieniem nowelizacji ustawy
„prawo o stowarzyszeniach”
Rozdział X – Postanowienia przejściowe i końcowe
a) Terenowa jednostka organizacyjna nie może działać na podstawie innego Statutu niż
Statut PZK;
b) Termin dostosowania wewnętrznych aktów prawnych do nowego Statutu – 3 lub 6
miesięcy;
c) W przypadku wariantu terytorialnego – termin decentralizacji OSEC’u;
d) Zakaz pobierania części kwot odpisów z 1% PIT, w przypadku ich szczegółowego
adresowania na konkretne cele lub dla konkretnego odbiorcy na potrzeby organu PZK
zbierającego te kwoty;
e) Jednostki posiadające osobowość prawną w dniu zatwierdzenia nowego Statutu
zachowują ja pod warunkiem wykonania pkt. b).

Powyższe nie obejmuje zmian ujednolicających nomenklaturę
poprawiających błędy ortograficzne, gramatyczne i stylistyczne.
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