Wniosek

STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU KULTURALNO – OŚWIATOWEGO
W REPUBLICE CZESKIEJ
ROZDZIAŁ

I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

§ 2.
§ 3.
§ 4.

§ 5.
§ 6.

Nazwa organizacji brzmi: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice
Czeskiej (dalej RC), w czeskiej wersji: Polský kulturně-osvětový svaz v České
republice. Wspólny skrótowiec: „PZKO”.
PZKO działa na terenie całej Republiki Czeskiej. Siedzibą władz naczelnych PZKO
jest Czeski Cieszyn, Střelniční 28
PZKO posiada własne godło, chorągiew związkową i sztandar. Ich opis i zasady
stosowania określa Regulamin Wewnątrzzwiązkowy.
PZKO korzysta z pieczęci z godłem PZKO i napisem w otoku: Polský kulturněosvětový svaz v České republice - Polski Związek Kulturalno-Oświatowy
w Republice Czeskiej. Pieczątka zawiera dwujęzyczną nazwę organu PZKO, do
którego należy oraz dwujęzyczną nazwę miejscowości.
PZKO jest stowarzyszeniem społecznym osób fizycznych , działa zgodnie z Ustawą
RC 83/1990.
Polski Związek Kulturalno-Oświatowy posiada osobowość prawną, osobowość
prawną posiadają również Miejscowe Koła PZKO
R 0 Z DZ I AŁ I I
CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§ 7.

§ 8.

§ 9.

Podstawowym celem działania PZKO jest zachowanie tożsamości etnicznej polskiej
mniejszości narodowej w RC, przez wszechstronny rozwój kultury i oświaty,
nawiązując do tradycji naszej, autochtonicznej kultury oraz wartości kultury polskiej i
równoczesne aktywne uczestniczenie w wielokulturowym rozwoju RC i Europy
Swoją działalność PZKO opiera na zasadach Konstytucji Republiki Czeskiej oraz na
normach międzynarodowych, przyjętych przez władze RC, określające prawa
człowieka i ochronę praw mniejszości narodowych według Konwencji Ramowej
Rady Europy.
PZKO aktywnie uczestniczy w życiu społecznym RC oraz obok działalności
kulturalnej, oświatowej, naukowej i wydawniczej prowadzi również niezbędną
działalność gospodarczą.
Współpracując z czeską większością oraz z innymi zorganizowanymi mniejszościami,
PZKO jest ważnym ogniwem rozwoju kulturowego, społecznego i materialnego
zwłaszcza naszego regionu
R O Z DZ I A Ł

III

CZŁONKOSTWO, PRAWA I OBOWIĄZKI.
§ 10.

Członkiem może się stać osoba fizyczna, która ukończyła 15 rok życia i z własnej woli
podpisała deklarację członkowską, wyrażając tym zgodę na przestrzeganie Statutu
PZKO i programu działania PZKO oraz wyrażając chęć współdziałania
w przedsięwzięciach PZKO.
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§ 11.

§ 12.
§ 13

Członka przyjmuje zebranie członkowskie Miejscowego Koła PZKO, w którym
została złożona pisemna deklaracja. W wypadku odmowy przyjęcia przysługuje
kandydatowi prawo odwołania się do Zarządu Głównego PZKO. Odwołanie musi być
rozpatrzone do 30 dni.
Każdy członek PZKO otrzymuje legitymację członkowską.
Zgodnie z demokratycznymi zasadami pracy, wszystkich jednostek organizacyjnych
PZKO, każdy członek ma prawo:
* wybierać i być wybieranym do władz PZKO
* do przedstawiania wniosków, uwag lub zastrzeżeń, do wszystkich organów PZKO

Obowiązkiem każdego członka PZKO jest:
* dotrzymywać zasady statutowe PZKO,
*aktywne uczestnictwo w działalności PZKO, odpowiedzialne wykonywanie
wszystkich funkcji w organach PZKO, do których był wybrany oraz organach, do
których był wybrany jako przedstawiciel PZKO
* dbać o zachowanie języka ojczystego i tradycji naszych przodków
* płacić regularnie składki członkowskie /w Miejscowym Kole/
§ 15 Zarząd Główny PZKO może przyznać członkostwo honorowe osobie, która
w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju polskiego życia narodowego w RC.
Członkowi honorowemu przysługują prawa:
* do przedstawiania wniosków, uwag lub zastrzeżeń, do wszystkich organów PZKO,
§ 16. Członkostwo w PZKO zanika poprzez:
a/złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi Miejscowego Koła o rezygnacji
z członkostwa
b/ zgon
c/ skreślenie na podstawie uchwały zebrania członkowskiego
§ 14

ROZDZIAŁ

IV

WŁADZE NACZELNE PZKO
ZJAZD DELEGATÓW PZKO
§ 17.
§ 18.

§ 19.

§ 20.
§ 21.

Zjazd delegatów PZKO jest najwyższym organem PZKO, zwoływanym co 4 lata
przez Zarząd Główny PZKO.
Na wniosek 2/3 liczby prezesów Miejscowych Kół PZKO, Zarząd Główny jest
zobowiązany w terminie do 60 dni zwołać Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZKO. O
ile Zarząd Główny tak nie uczyni, obowiązek ten ma Komisja Rewizyjna PZKO.
W Zjeździe Delegatów lub Nadzwyczajnym Zjeździe PZKO biorą udział delegaci
wybrani na Walnych Zebraniach (Nadzwyczajnych Zebraniach) Miejscowych Kół
PZKO oraz dotychczasowi członkowie władz naczelnych PZKO. Wszystkim
wymienionym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
Delegaci na Zjazd Delegatów PZKO są wybierani na Walnych Zebraniach
(Nadzwyczajnych Zebraniach) Miejscowych Kół spośród członków Miejscowego
Koła PZKO, według klucza przyjętego przez Zarząd Główny PZKO.
Zjazdowi Delegatów PZKO ustępujący Zarząd Główny oraz Komisja Rewizyjna
przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności. .
Zjazd Delegatów PZKO:
a) uchwala Statut PZKO i jego zmiany, Program Działania PZKO na następną
kadencję oraz inne dokumenty zjazdowe,
b) wybiera, w dwu samodzielnych turach 6 członków Zarządu Głównego.
W pierwszej, imiennie, przewodniczącego Zarządu Głównego PZKO, w drugiej
pozostałych 5 członków Zarządu Głównego,
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§ 22.
§ 23.

§ 24.

c) zatwierdza przedstawicieli obwodów wybranych na Konferencjach Obwodowych
PZKO, którzy również wchodzą w skład członków Zarządu Głównego,
d) wybiera 5 osobową Komisję Rewizyjną PZKO.
Na swoim pierwszym zebraniu, w trakcie obrad Zjazdu Delegatów PZKO członkowie
Komisji Rewizyjnej wybierają swojego przewodniczącego
W razie potrzeby uzupełnienia, w okresie międzyzjazdowym, składu członków
Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej wybranych na Zjeździe Delegatów PZKO
o formie uzupełnienia decyduje samodzielnie Zarząd Główny lub Komisja Rewizyjna
(zmienić można maksymalnie 3 członków Zarządu Głównego i 2 członków Komisji
Rewizyjnej). O zmianie informują Konwent Prezesów.
Zjazd uchwala wysokość składek członkowskich na następną kadencję oraz podział
składek między Miejscowe Koła PZKO i Zarząd Główny PZKO.
ZARZĄD GŁÓWNY PZKO

§ 25.

§ 26.
§ 27.
§ 28.
§ 29.

§ 30.

Zarząd Główny PZKO (dalej ZG) jest organem statutowym PZKO. W imieniu ZG są
uprawnieni występować i działać przewodniczący ZG lub w wypadku jego
nieobecności wiceprzewodniczący.
ZG kieruje działalnością PZKO w okresie między Zjazdami Delegatów PZKO.
Określa zasadnicze kierunki działalności w oparciu o uchwały zjazdowe.
Uchwala Regulamin Wewnątrzzwiązkowy.
ZG jest władny przyjmować uchwały prostą większością głosów pod warunkiem, że w
głosowaniu bierze udział więcej jak połowa jego członków.
Uchwala budżet ZG oraz jego uzasadnione zmiany w trakcie roku. Jest
odpowiedzialny za efektywne zarządzanie nieruchomościami ZG oraz uzyskanymi
środkami finansowymi.
Powołuje, według potrzeby, do realizacji zadań PZKO, Rady, Sekcje i zespoły
artystyczne, uchwala strukturę organizacyjną
Sekretariatu ZG, TL „Bajka”,
miesięcznika „ZWROT”, Kostiumerii i wytycza ich kompetencje, zasady
gospodarowania oraz zasady współdziałania w ramach PZKO.
PREZYDIUM ZG.

§ 31.

§ 32

Prezydium ZG
tworzy przewodniczący ZG, wiceprzewodniczący ZG oraz
przewodniczący 4 Rad ZG .
Prezydium ZG jest organem wykonawczym Zarządu Głównego.
Zadania i kompetencje Prezydium ZG i jego poszczególnych członków są
wyszczegóĺnione w Regulaminie Wewnątrzzwiązkowym.
KOMISJA REWIZYJNA PZKO

§ 35

§ 36
§ 37

Komisja Rewizyjna (dalej KR PZKO) ma prawo i obowiązek kontroli działalności
statutowej, gospodarczej i finansowej ZG. Może przeprowadzać kontrolę działalności
statutowej i gospodarczej Miejscowych Kół w celu służenia im pomocą i doradztwem
fachowym. Protokoły, wnioski i zalecenia pokontrolne przedstawia kontrolowanym
organom (ZG oraz Zarządom Miejscowych Kół PZKO)
KR PZKO kieruje się w swej pracy własnym regulaminem oraz własnym planem
pracy.
Członkowie KR PZKO są uprawnieni do uczestniczenia w obradach ZG, Prezydium
ZG oraz Konwentu Prezesów.
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KONWENT PREZESÓW
§ 38

§ 39
§ 40

Konwent Prezesów jest organem doradczym, i opiniotwórczym ZG PZKO. W jego
skład wchodzą prezesi Miejscowych Kół PZKO, lub upoważnieni przez nich zastępcy
oraz członkowie ZG.
Przewodniczący ZG zwołuje Konwent Prezesów, co najmniej 2 razy w ciągu roku
kalendarzowego.
Kompetencje Konwentu Prezesów określa Regulamin Wewnątrzzwiązkowy.
R O DZ I A Ł V
RADY OBWODOWE PZKO

§ 41

§ 42
§ 43

§ 44

Dla lepszej koordynacji wspólnego działania i reprezentowania interesów
Miejscowych Kół, działających w zbliżonym okręgu administracyjnym zawiązują się
Rady Obwodowe PZKO.
Rady Obwodowe PZKO są łącznikiem między ZG i Miejscowymi Kołami a zarazem
łącznikami między samorządami i administracją lokalną.
Przed Zjazdem PZKO delegaci danego obwodu, wybrani na Zjazd Delegatów PZKO
w poszczególnych Miejscowych Kołach PZKO, biorą udział w Konferencji
Obwodowej PZKO, żeby:
1. wybrać przedstawiciela obwodu do ZG
2. uzgodnić wszystkie ważne sprawy, które delegaci powinni poruszyć na Zjeździe
Delegatów.
3. Wybrać przewodniczącego Rady Obwodowej i jego zastępcę, ewentualnie, według
potrzeby, dalsze funkcje.
Prawa i obowiązki, sposób powoływania i kompetencje Rad Obwodowych PZKO,
określa Regulamin Wewnątrzzwiązkowy.
R O Z DZ I A Ł VI
MIEJSCOWE KOŁA PZKO

§ 45

§ 46

§ 47

Miejscowe Koła PZKO (dalej MK) są podstawowym ogniwem działalności PZKO. W
swej działalności kierują się Statutem PZKO, Regulaminem Wewnątrzzwiązkowym,
uchwałami ZG, oraz własnym Regulaminem MK uchwalonym przez Zebranie
Członkowskie.
MK może powstać za zgodą ZG jeśli liczy co najmniej 10 członków.
Nazwa Miejscowego Koła brzmi : Miejscowe Koło Polskiego Związku KulturalnoOświatowego w .........(tu nazwa miejscowości po polsku), w czeskiej wersji Místní
skupina Polského kulturně-osvětového svazu ............... Skrót : MK PZKO ............ (tu
nazwa miejscowości), w czeskiej wersji MS PZKO ......... (tu nazwa miejscowości po
czesku). MK korzysta z pieczęci z godłem PZKO i dwujęzyczną nazwą MK oraz
dwujęzyczną nazwą miejscowości.
Zarząd MK według potrzeby, dla podejmowania ważnych decyzji dotyczących
działalności MK zwołuje Zebranie Członkowskie
Raz na dwa lata zwołuje Walne Zebranie Członkowskie , które wybiera Zarząd MK
oraz Komisję Rewizyjną MK dalej KR MK), ocenia dotychczasową działalność oraz
przyjmuje plan pracy na następny okres.
Raz na cztery lata Walne Zebranie Członkowskie wybiera również delegatów na Zjazd
Delegatów PZKO.
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§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Zarząd MK oraz KR MK na swoich pierwszych zebraniach wybierają ze swego grona
przewodniczących i według potrzeby zapewnienia sprawnego działania MK dalsze
funkcje.O imiennym składzie Zarządu MK i KR MK oraz podziale funkcji Zarząd
MK zawiadamia ZG
Zarząd MK jest organem
odpowiedzialnym za realizację uchwał Zebrań
Członkowskich. .Przewodniczący lub inny uchwałą Zarządu MK upoważniony
członek Zarządu MK mają uprawnienia występować w imieniu MK wobec instytucji
państwowych oraz społecznych i gospodarczych subjektów prawnych.
Zarząd MK prowadzi ewidencję członków, zgłoszonych lub przerejestrowanych do
Koła, dba aby regularnie uiszczali składki członkowskie oraz odpowiada za
odprowadzenie ich części do kasy ZG. Zarząd MK sporządza dla ZG roczne
sprawozdanie ze swej dzałalności.
KR MK kontroluje całokształt działalności MK. O wynikach przeprowadzonej
kontroli informuje Zarząd MK. Sprawozdanie ze swej pracy przedstawia również
pisemnie na Zebraniu Członkowskim.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa w obradach Zarządu
z głosem doradczym i przedstawiania wniosków, zaleceń czy uwag wynikających
z zakresu działania.
ROZDZIAŁVII
ZASADY DEMOKRACJI WEWNĄTRZZWIĄZKOWEJ

§ 52
§ 53

§ 54

§ 55

§ 56
§ 57

§ 58

PZKO w swej pracy kieruje się zasadami demokratycznymi. Wszystkie organy są
wybierane oddolnie przez członków lub delegatów.
O formie głosowania, przy podejmowaniu uchwał we wszystkich organach, decydują
ich członkowie. W sprawach personalnych, uchwały są podejmowane z reguły w
głosowaniu tajnym. O głosowaniu jawnym może zdecydować ponad połowa
obecnych.
Organy wybieralne mogą podejmować prawomocne uchwały pod warunkiem, że w
głosowaniu bierze udział co najmniej 50 procent ich członków lub delegatów.
Uchwała obowiązuje, jeżeli za jej przyjęciem głosowała zwykła większość obecnych.
Uchwały Zebrania Członkowskiego są podejmowane zwykłą większością głosów
obecnych członków. Wyjątek stanowi decyzja o wykluczeniu członka, dla której
wymagane są 2/3 głosów członków obecnych na Zebraniu Członkowskim MK.
ZG ma prawo unieważnić uchwałę organu niższego wyłącznie wtedy, gdy uchwała
została podjęta niezgodnie ze Statutem PZKO i Regulaminem Wewnątrzzwiązkowym.
ZG ma obowiązek rozpatrzyć wnioski, uwagi czy krytykę ze strony organów niższych
lub poszczególnych członków, przedstawione w formie pisemnej, do 30 dni od ich
podania.
Wszystkie organy wybieralne mają prawo kooptacji nowych członków w miejsce tych,
którzy odstąpili w czasie kadencji.
ROZDZIAŁVIII
MAJĄTEK I ŚRODKI FINANSOWE PZKO

§ 59

Majątek PZKO, zarządzany przez ZG oraz majątek zarządzany przez Zarządy MK
służy do realizacji celów statutowych PZKO
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§ 60

§ 61

Majątek PZKO, zarządzany przez ZG, tworzą nieruchomości, środki materialne,
niematerialne i finansowe oraz papiery wartościowe. Źródłem tego majątku są granty,
dotacje, darowizny , dochody z własnej działalności gospodarczej oraz części składek
członkowskich. Majątkiem tym zarządza ZG zgodnie z uchwałami Zjazdu Delegatów
PZKO. O wynikach zarządzania majątkiem, ZG regularnie informuje Konwent
Prezesów.
Majątek zarządzany przez Zarządy MK tworzą nieruchomości, środki materialne,
niematerialne i finansowe, zyskane z dotacji, darowizn, części składek członkowskich
oraz własnej działalności gospodarczej. Zarządy MK wykorzystują go, przede
wszystkim do rozwijania statutowej działalności PZKO oraz do innych celów
służących interesom polskiej mniejszości narodowej.
ROZDZIAŁ

IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 62
§ 63
§ 64

§65

O rozwiązaniu PZKO decyduje Zjazd Delegatów PZKO lub Nadzwyczajny Zjazd
Delegatów PZKO większością 2/3 głosów wybranych delegatów.
O sposobie likwidacji, majątku rozwiązanego PZKO, decyduje Zjazd Delegatów
PZKO lub Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZKO.
O rozwiązaniu MK, wynikającego z niemożliwości pełnienia obowiązków
statutowych PZKO oraz o likwidacji majątku MK może zadecydować jedynie
Zebranie Członkowskie MK, na którym obecnych będzie minimalnie 50%
zaregistrowanych członków MK (lista prezencyjna z własnoręcznymi podpisami musí
być dołączona do oficialnego protokołu z takiego zebrania). Za rozwiązaniem musí się
wypowiedzieć minimalnie 2/3 głosów obecnych na zebraniu.
Uchwała Zebrania Członkowskiego w sprawie likwidacji MK jest prawomocna po
wyrażeniu zgody ZG PZKO.
Stosunki nieuregulowane niniejszym Statutem oraz ogólnie obowiązującymi
przepisami prawa rozstrzyga Zjazd Delegatów, a w okresie między Zjazdami Zarząd
Główny PZKO.

Kocobędz 3.12.2005
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Materiały XX ZJAZDU PZKO
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