
 

STATUT 
POLSKIEGO ZWIĄZKU KULTURALNO-OŚWIATOWEGO-W REPUBLICE CZESKIEJ 

 
 
 
 

Rozdział I 

POSTANOWNIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1.  Statut niniejszy określa cele, zasady działania oraz strukturę organizacyjną Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej (dalej tylko: "PZKO"), w czeskiej wersji: 
Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z.s., w wersji angielskiej: Polish Cultural and 
Educational Association in the Czech Republic. 
2.  PZKO jest stowarzyszeniem działającym na mocy obowiązujących przepisów prawa 
cywilnego i opiera swoją działalność na obowiązujących przepisach czeskiego porządku prawnego.   
3.  Nazwa i znak graficzny „PZKO” stanowią wyłączną własność PZKO i podlegają ochronie 
prawnej. 
4.  PZKO posiada osobowość prawną, osobowość prawną posiadają również Miejscowe Koła 
PZKO i występują w obrocie prawnym we własnym imieniu i na własny rachunek. Miejscowe Koła 
PZKO odpowiadają za swoje zobowiązania i nie odpowiadają za zobowiązania PZKO.  PZKO nie 
odpowiada za zobowiązania Miejscowych Kół PZKO. 

§ 2 

1.  Terenem, na którym PZKO realizuje swoją działalność statutową, jest obszar Republiki 
Czeskiej oraz teren pozostałych państw Unii Europejskiej. 
2.  Siedzibą PZKO i jego organów jest Czeski Cieszyn, ul. Strzelnicza 209/28, kod pocztowy 
737 01. 
 

Rozdział II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§ 4 
 

Celem działania PZKO jest zachowanie tożsamości narodowej Polaków żyjących na terenie 
Republiki Czeskiej, a w szczególności: 

1. ochrona i reprezentacja praw i interesów Polaków żyjących w Republice Czeskiej; 
2. zrzeszanie Polaków żyjących w Republice Czeskiej; 
3. wspieranie kultury i oświaty poprzez nawiązywanie do tradycji kultury polskiej, tradycji 

kultury Śląska Cieszyńskiego oraz uczestniczenie w wielokulturowym rozwoju Republiki 
Czeskiej i Europy; 

4. utrzymywanie powszechnego używania języka polskiego i promocji kultury polskiej w RC; 
5. wspieranie polskich inicjatyw społecznych, kulturalnych i gospodarczych. 
6. Praca z dziećmi i młodzieżą 

 
§ 5 



 

1. Do osiągnięcia celów statutowych PZKO dąży w szczególności poprzez: 
a) działalność edukacyjną, oświatę i organizację szkoleń; 
b) organizowanie i propagowanie wszelkiego rodzaju inicjatyw kulturalnych; prowadzenie 
działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów na działalność statutową; 
c) promowanie i wspieranie inicjatyw i projektów w ramach PZKO; 
d) współpracę z organizacjami prawa prywatnego i publicznego w kraju i za granicą; 
e) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie międzynarodowych kontaktów i 
współpracy; 
f) upowszechnianie oraz wspieranie kultury fizycznej, sportu oraz krajoznawstwa i 
wypoczynku;  
g) podejmowanie innych przedsięwzięć służących realizacji celów  PZKO. 
 
2.  PZKO prowadzi działalność pożytku publicznego, między innymi w zakresie: 
a) wydawania czasopism, publikacji, książek, nagrań dźwiękowych i audiowizualnych; 
b) organizowania wystaw, spotkań, prelekcji; 
c) popularyzacji dorobku różnych dziedzin kultury. 

 
3. Prowadzenie przez PZKO działalności, o której mowa w ust. 1, może odbywać się poprzez 
współpracę z organami administracji publicznej, które prowadzą działalność w sferze zadań 
publicznych w zakresie odpowiadającym zadaniom statutowym PZKO. 
 

Rozdział  III 
CZŁONKOWIE 

§ 6 
 
Członkiem PZKO może być osoba fizyczna lub osoba prawna uznająca cele i Statut PZKO.  
 

 
§ 7 

 
1. Członkiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 15 rok życia i z własnej woli podpisała 
deklarację członkowską, wyrażając tym zgodę na przestrzeganie Statutu PZKO oraz wyraziła chęć 
współdziałania w przedsięwzięciach PZKO.  
2.  Członków przyjmuje zwykłą większością głosów zarząd Miejscowego Koła PZKO, w którym 
została złożona pisemna deklaracja. Od negatywnego stanowiska w przedmiocie przyjęcia w poczet 
członków PZKO zainteresowanemu przysługuje prawo pisemnego odwołania się do Komisji 
Rewizyjnej PZKO w terminie 15 dni od jego doręczenia. Komisja Rewizyjna PZKO rozpatrzy takie 
odwołanie w terminie 30 dni od jego wpłynięcia.  
3. Każda osoba może być członkiem tylko jednego miejscowego koła 
4.  Członek ma w szczególności prawo do: 
a)  wybierania i bycia wybieranym do organów PZKO i Miejscowego Koła PZKO; 
b)  zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem organów PZKO i Miejscowego Koła 
PZKO; 
c)  uczestniczenia w działalności PZKO i Miejscowego Koła PZKO.  
5.  Członek zobowiązany jest do: 
a)  dotrzymywania Statutu PZKO; 
b)  przestrzegania regulaminów i uchwał organów PZKO i Miejscowego Koła PZKO; 



 

c)  regularnego opłacania składek członkowskich PZKO; 
 

§ 8 
PZKO prowadzi niepubliczną listę członków. Wpisów i skreśleń związanych z członkostwem 
dokonuje zarząd Miejscowego Koła  PZKO 

§ 9 
 
Zaniknięcie członkostwa w PZKO następuje w wyniku: 

1. pisemnego oświadczenia członka złożonego Zarządowi Miejscowego Koła PZKO o 
wystąpieniu z PZKO; 

2. uchwałą zarządu MK PZKO lub ZG PZKO i zaniknięciu członkostwa w wyniku długotrwałego i 
poważnego naruszania statutu PZKO  

3. śmierci członka; 
4. orzeczenia Komisji Rewizyjnej PZKO o zasadności wniosku o wykluczeniu członka z PZKO; 

 
Rozdział IV 

ORGANY PZKO 
§ 10 

Organami PZKO są: 
1.  Zjazd Delegatów PZKO; 
2.  Zarząd Główny PZKO (dalej zwany "ZG PZKO");   
3.  Konwent Prezesów PZKO; 
4.  Komisja Rewizyjna PZKO (dalej zwana "KR PZKO"); 
 

§ 11 
 
1. Kadencja organów PZKO określonych w § 13 trwa 4 lata. Na mocy uchwały Konwentu 
Prezesów PZKO, zwłaszcza z ważnych powodów personalnych lub organizacyjnych, może być 
przedłużona lub skrócona najwyżej o jeden miesiąc. 
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych, w szczególności z powodu zaistnienia nadzwyczajnych 
okoliczności (sytuacja epidemiologiczna, stan wyjątkowy, itp.) nie jest możliwe zwołanie Zjazdu 
Delegatów PZKO w terminie zgodnie z postanowieniami § 11. art. 1, kadencja organów PZKO 
zostaje przedłużona do czasu wyborów na Zjeździe Delegatów PZKO, odbywającym się niezwłocznie 
po ustaniu tych nadzwyczajnych okoliczności 

§ 12 
1.  W razie zaistnienia potrzeby uzupełnienia składu członków ZG PZKO lub KR PZKO w okresie 
międzyzjazdowym, nowi członkowie ZG PZKO lub KR PZKO zostaną dokooptowani do ich składów z 
listy rezerwowych w kolejności wg ilości uzyskanych głosów.  Wszyscy dokooptowani kandydaci z 
listy rezerwowych muszą otrzymać na Zjeździe Delegatów PZKO, co najmniej 50% głosów. 
2. W przypadku wakatu rezerwowych, którzy uzyskali na Zjeździe Delegatów PZKO, co najmniej 50% 
głosów, członków ZG PZKO lub KR PZKO dokooptuje Konwent Prezesów PZKO.  
3. Uzupełnienie składów osobowych powinno być dokonane w terminie do 60 dni od stwierdzenia 
wakatu.    
 

 
ZJAZD DELEGAÓW PZKO 

§ 13 



 

1.  Zjazd Delegatów PZKO jest najwyższym organem PZKO. 
2.  Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określa uchwała ZG PZKO, zatwierdzona przez 
Konwent Prezesów PZKO, co najmniej 3 miesiące przed terminem Zjazdu Delegatów PZKO. 
3.  W Zjeździe Delegatów PZKO biorą delegaci wybrani na Zebraniach Członkowskich 
Miejscowych Kół PZKO. Mandat delegata mają także członkowie ZG PZKO i KR PZKO. Wszystkim 
wyżej wymienionym przysługuje oraz czynne i bierne prawo wyborcze. Każdy delegat ma tylko 
jeden głos. 
4.  W Zjeździe Delegatów PZKO biorą udział zaproszeni goście. 
5.  Zjazd Delegatów PZKO zwołuje ZG PZKO lub w wypadku jego bezczynności KR PZKO na 
podstawie uchwały Konwentu Prezesów PZKO. Zawiadomienie o miejscu, terminie, porządku obrad 
oraz o ewentualnych propozycjach zmian Statutu PZKO, jak również proponowanego Programu 
Działania PZKO, musi zostać doręczone delegatom, co najmniej 14 dni przed terminem Zjazdu 
Delegatów PZKO. 
6.  Zjazd Delegatów PZKO obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, który 
przygotowuje ustępujący ZG PZKO. 
7.  Do kompetencji Zjazdu Delegatów PZKO należy: 
a)  uchwalanie Programu Działania PZKO oraz podejmowanie uchwał programowych; 
b)  podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady; 
c)  wybór Prezesa PZKO, który wchodzi w skład ZG PZKO, wybór pozostałych 10 członków ZG 
PZKO oraz wybór 5 rezerwowych; 
d)  wybór 5 członków KR PZKO, którzy na swoim pierwszym zebraniu, jeszcze w trakcie Zjazdu 
Delegatów PZKO, zwykłą większością głosów wybierają Prezesa KR PZKO; wybór 3 rezerwowych KR 
PZKO 
e)  udzielenie absolutorium odstępującemu ZG PZKO;  
f)  rozpatrywanie sprawozdań ZG PZKO oraz KR PZKO; 
g)  uchwalanie statutu lub ewentualnych zmian Statutu PZKO; 
h)  uchwalanie wysokości składek członkowskich na następną kadencję oraz podział składek 
między Miejscowe Koła PZKO i ZG PZKO; 
i )  w ostateczności decyzja o rozwiązaniu PZKO. 
8.  Uchwały Zjazdu Delegatów PZKO podejmowane są zwykłą większością głosów - z wyjątkiem 
uchwał o zmianie Statutu PZKO i rozwiązaniu PZKO, dla przyjęcia, których wymagana jest większość 
2/3 głosów obecnych na sali delegatów, których ilość musi wynosić, co najmniej 1/2 wszystkich 
delegatów. Program i regulamin Zjazdu Delegatów PZKO jest uchwalany na początku każdego 
Zjazdu delegatów PZKO. 
 

ZARZĄD GŁÓWNY PZKO 
 

§ 14 
 

1.  ZG PZKO jest organem wykonawczym i administracyjnym PZKO, określa zasadnicze kierunki 
działalności w oparciu o uchwały Zjazdu Delegatów PZKO oraz uchwały Konwentu Prezesów PZKO, 
kieruje całokształtem działalności PZKO, reprezentuje PZKO na zewnątrz a za swoją pracę i 
działalność odpowiada przed Zjazdem Delegatów PZKO. 
2.  Uchwały ZG PZKO podejmowane są w głosowaniu zwykłą większością głosów, przy 
obecności, co najmniej połowy członków ZG PZKO. 
3.  W skład ZG PZKO wchodzi Prezes PZKO oraz 10 członków ZG PZKO. 



 

4.  Pierwsze posiedzenie ZG PZKO zwołuje Prezes PZKO w terminie do 30 dni od dnia 
zakończenia Zjazdu Delegatów PZKO. 
5.  Na pierwszym posiedzeniu ZG PZKO wybiera w głosowaniu tajnym bezwzględną większością 
głosów ze swego grona pierwszego i drugiego wiceprezesa PZKO. 
6.  Przedstawicielami ustawowymi PZKO, upoważnionymi do działania i dokonywania czynności 
prawnych w imieniu PZKO, są prezes PZKO i pierwszy wiceprezes PZKO. Każdy z nich reprezentuje 
PZKO samodzielnie i w pełnym zakresie 
Czynności prawne muszą być zgodne ze Statutem PZKO, Regulaminem PZKO i uchwałami Zjazdu 
Delegatów PZKO, uchwałami ZG PZKO oraz uchwałami Konwentu Prezesów PZKO. 
7.  Dalsze prawa, kompetencje i obowiązki Prezesa PZKO, Wiceprezesów PZKO oraz członków 
ZG PZKO są wyszczególnione w Regulaminie PZKO.  
8.  ZG PZKO może według potrzeby powołać jednostki organizacyjne PZKO, które nie posiadają 
własnej osobowości prawnej. 
9.  Posiedzenia ZG PZKO odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż 6 razy w roku.  
10.  W razie niemożliwości dalszego wykonywania obowiązków przez Prezesa PZKO jego 
obowiązki przejmuje pierwszy wiceprezes PZKO, w wypadku jego bezczynności drugi wiceprezes po 
akceptacji KR PZKO. 
 
 
 

§ 15 
 

1.  ZG PZKO w szczególności: 
 a)  dba o podnoszenie prestiżu PZKO w kraju i za granicą, promuje działalność kulturalno-
oświatową PZKO oraz Miejscowych Kół PZKO; 
b)  zatwierdza roczne plany działalności ZG PZKO; 
c)  uchwala budżet ZG PZKO oraz jego uzasadnione zmiany w trakcie roku; 
d)  decyduje o sposobie realizacji zadań statutowych PZKO, uchwalonego na Zjeździe 
Delegatów PZKO Programu Działania oraz uchwał Zjazdu Delegatów PZKO;  
e)  powołuje i rozwiązuje jednostki organizacyjne i jest odpowiedzialny za funkcjonowanie 
PZKO od strony organizacyjnej; 
f)  podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu nieruchomości należących do 
PZKO, jak również majątku ruchomego;  
g)  opracowuje Regulamin PZKO; 
h)  zawiera porozumienia o współpracy; 
i)  organizuje i prowadzi działalność gospodarczą PZKO, zapewnia wsparcie i służy pomocą 
administracyjną przy pozyskiwaniu dotacji i funduszy na przedsięwzięcia PZKO i Miejscowych K’ł 
PZKO;  
j)  współorganizuje ogólnozwiązkowe imprezy PZKO; 
k)  podejmuje wszystkie decyzje, których Statut PZKO nie powierza do kompetencji innych 
organów PZKO; 
l)  zwołuje Zjazd Delegatów PZKO.  
2.  ZG PZKO upoważniony jest do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz podejmowania 
rozstrzygnięć finansowych. 
3.  Do kompetencji ZG PZKO należy ponadto: 
a)  decyzja o powołaniu, względnie rozwiązaniu Miejscowych Kół PZKO;    



 

b)  zawieszenie wykonania uchwał Miejscowych Kół PZKO z powodu ich sprzeczności ze 
Statutem PZKO i przedstawienie sprawy pod obrady Komisji Rewizyjnej PZKO; 
c)  podjęcie decyzji o wykluczeniu członka z PZKO w wypadku długotrwałego i zasadniczego 
naruszania statutu PZKO.  
4.  Zarząd Główny PZKO przedstawia Zjazdowi Delegatów PZKO sprawozdanie ze swojej 
działalności. 

KOMISJA REWIZYJNA PZKO 
 

§ 16 
 

1. KR PZKO jest organem PZKO powołanym do kontroli działalności organów PZKO, rozstrzygania 
sporów w ramach PZKO oraz interpretacji Statutu PZKO oraz Regulaminu PZKO. 
2.  Do kompetencji KR PZKO należy kontrola działalności statutowej, gospodarczej i finansowej ZG 
PZKO oraz Miejscowych Kół PZKO i służenie im pomocą i doradztwem fachowym.  KR PZKO 
przedstawia wyniki kontroli kontrolowanym organom.   
3. Uchwały KR PZKO są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy 
obecności, co najmniej połowy jej członków.  
4.  KR PZKO kieruje się w swej pracy własnym regulaminem oraz własnym planem pracy. 
5. Członkowie KR PZKO są uprawnieni do uczestniczenia w obradach ZG PZKO oraz Konwentu 
Prezesów PZKO z głosem doradczym. 
6.  KR PZKO przedstawia Zjazdowi Delegatów PZKO sprawozdanie ze swojej działalności. 

 
§ 17 

 
KR PZKO ponadto powołana jest do:  
1. Rozpatrywania zasadności decyzji ZG PZKO lub Zarządu MK PZKO o wykluczeniu z PZKO członka  
2. Rozpoznawania i rozstrzygania sporów pomiędzy członkami a organami PZKO; 
3. Rozpatrywania wniosków o uchylenie zawieszonych przez ZG PZKO uchwał Miejscowych Kół 
PZKO. 

 
§ 19 

 
1. Postępowanie przed KR PZKO toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom 
prawa do obrony a także do odwołania się do Zjazdu Delegatów PZKO. 
2. Decyzje KR PZKO podjęte na podstawie uprawnienia wypływającego z §20 wydawane są w 
formie orzeczenia. 
3. Orzeczenie jest prawomocne w chwili jego oznajmienia przez KR PZKO uczestnikom 
postępowania.  
 

 
KONWENT PREZESÓW PZKO 

§ 20 
 

1. Członkami Konwentu Prezesów PZKO z prawem głosu są: 
2. Prezesi Miejscowych Kół PZKO lub upoważnieni zastępcy. Każda osoba ma tylko jeden głos. 
3. W konwencie Prezesów z głosem doradczym biorą udział: prezesowie rad obwodowych 
PZKO, członkowie ZG PZKO i członkowie KR PZKO 



 

4. Prezes ZG PZKO zwołuje Konwent Prezesów PZKO, co najmniej 3 razy w ciągu roku 
kalendarzowego. 
5. Uchwały Konwentu Prezesów PZKO są dla ZG PZKO wiążące 
6. Uchwały Konwentu Prezesów PZKO podejmowane są w głosowaniu zwykłą większością 
głosów, przy obecności, co najmniej 35% osób z prawem głosu.  
7. Konwent Prezesów PZKO uchwala Regulamin PZKO. 

 
Rozdział V 

RADY OBWODOWE PZKO 
§ 20 

 
1. Dla lepszej koordynacji wspólnego działania oraz reprezentowania interesów Miejscowych Kół 

PZKO w danym regionie mogą zostać powołane Rady Obwodowe PZKO.    
2. Zasady działania Rad Obwodowych PZKO są określone w Regulaminie PZKO. 
 

Rozdział VI 
MIEJSCOWE KOŁA PZKO 

§ 21 
 
1. Miejscowe Koła PZKO (dalej tylko "MK") są podstawowym ogniwem działalności PZKO. MK w 

swojej działalności zobowiązane są do dotrzymywania Statutu PZKO, Regulaminu PZKO, uchwał 
ZG PZKO oraz uchwał własnego Zebrania Członkowskiego.  

2. MK może zostać powołane na podstawie uchwały ZG PZKO, jeśli liczy, co najmniej 10 członków.  
3. Nazwa Miejscowego Koła PZKO brzmi następująco (w języku czeskim): „Místní skupina Polského. 
kulturně-osvětového svazu v….  (następuje nazwa miejscowości, w której MK się znajduje, w języku 
czeskim) pobočny spolek. Skrót przytoczonej nazwy brzmi.: MS PZKO (następuje nazwa 
miejscowości, w której MK się znajduje, w języku czeskim) pobočný spolek..    W przypadku, że na 
terenie danej miejscowości działa kilka MK do nazwy miejscowości dołącza się jeszcze nazwa 
dzielnicy lub miejscowe określenie, w obrębie którego dane MK działa. 
W języku polskim pełna nazwa brzmi następująco: Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno--
Oświatowego  w…. (następuje nazwa miejscowości, w której MK się znajduje, w języku polskim). 
Skrót wymienionej nazwy jest następujący: MS PZKO.... (następuje nazwa miejscowości, w której 
MK się znajduje, w języku polskim).  
4. Rozwiązanie MK następuje na podstawie uchwały ZG PZKO w wypadku: 
a) zaprzestania faktycznej działalności lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej 8 osób 

przez okres dłuższy niż jeden rok;  
b) wniosku KR PZKO stwierdzającej, że przedstawiciele MK dopuszczają się systematycznego 

łamania prawa, niedotrzymywania Statutu PZKO lub systematycznych działań na szkodę PZKO;  
c) złożenia przez Zebranie Członkowskie MK wniosku o rozwiązanie. 
5. Wobec uchwały podjętej przez ZG PZKO na podstawie litery a) oraz litery b) punktu 4. niniejszego 

paragrafu MK za pośrednictwem swojego prezesa lub innego upoważnionego przez uchwałę 
Zarządu MK członka może podać odwołanie do Komisji Rewizyjnej PZKO w terminie do 30 dni 
od doręczenia uchwały przez ZG PZKO. Komisja Rewizyjna PZKO jest zobowiązana rozpatrzeć 
sprawę w przeciągu 60 dni od wpłynięcia odwołania.  

6. Uchwała podjęta przez ZG PZKO na podstawie litery a) oraz litery b) punktu 4. niniejszego 
paragrafu MK nabywa mocy prawnej dopiero po upływie 30 dni od doręczenia uchwały przez 
ZG PZKO lub po przyjęciu uchwały potwierdzającej uchwałę o rozwiązaniu MK przez KR PZKO. 



 

7. Przed rozwiązaniem MK, ZG PZKO wyznacza osobę odpowiedzialną za współpracę z jego 
zarządem za dotrzymanie obowiązującego prawa podczas czynności związanych z 
rozwiązaniem MK.  

 
ORGANY MIEJSCOWEGO KOŁA PZKO 

§ 22 
1. Organami MK jest Zebranie Członkowskie MK, Zarząd MK i Komisja Rewizyjna MK. 
2. Postanowienia niniejszego statutu stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Statutu o 

organach PZKO. 
 

ZEBRANIE CZŁONKOWSKIE MIEJSCOWEGO KOŁA PZKO  
§ 23 

 
1. Zebranie Członkowskie MK jest najwyższą władzą MK PZKO. 
2. Uchwały Zebrania Członkowskiego MK zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków z 

wyjątkiem wniosku o rozwiązanie MK, które musi zostać podjęte większością 2/3 głosów 
wszystkich członków MK.  

 
§ 24 

 
Do Zebrania Członkowskiego MK należą następujące kompetencje: 
1. uchwalanie programu działania MK; 
2. zatwierdzenie rocznego planu finansowego i rocznego sprawozdania finansowego; 
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu MK oraz Komisji Rewizyjnej  MK; 
4. wybór i odwołanie z funkcji członka Zarządu MK lub Komisji Rewizyjnej MK 
5. wybór delegatów na Zjazd delegatów PZKO; 
6. wnioskowanie o rozwiązanie MK oraz uregulowanie spraw majątkowych. 

 
 

§ 25 
 

W Zebraniu Członkowskim MK biorą udział: 
1.  z głosem stanowiącym: członkowie MK; 
2. z głosem doradczym: zaproszeni członkowie honorowi i przedstawiciele członków 

wspierających – osób prawnych i członkowie wspierający oraz członkowie ZG PZKO oraz KR 
PZKO. 

3. zaproszeni goście 
 

 
ZARZĄD MIEJSCOWEGO KOŁA PZKO 

§ 26 
 

Zarząd MK kieruje działalnością MK w obszarze swego działania, zgodnie z uchwalonym 
programem działania, uchwałami ZG PZKO i postanowieniami Statutu PZKO. W imieniu Zarządu 
MK działa Prezes Zarządu MK lub w wypadku jego nieobecności Wiceprezesi Zarządu MK. 
Przedstawicielem statutowym MK uprawnionym do działań prawnych w imieniu MK jest 
Prezes Zarządu. 



 

 
§ 27 

 
1. Zarząd MK zwołuje Zebranie Członkowskie MK, co najmniej raz w roku powiadamiając członków 

o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i dacie, na co najmniej 7 dni przed 
wyznaczonym terminem. 

3. Zarząd MK jest również zobowiązany do zwołania Zebrania Członkowskiego MK: 
a) na pisemne żądanie ZG PZKO 
b) na pisemne żądanie co najmniej 30% członków MK 
 

§ 28 
1. Zarząd MK składa się co najmniej z 5 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd MK 

wybiera ze swego grona zwykłą większością głosów Prezesa Zarządu MK, 
Wiceprezesa/Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. 

2. Posiedzenia Zarządu MK odbywają się według potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
3. Uchwały Zarządu MK zapadają w głosowaniu, zwykłą większością głosów, przy obecności, co 

najmniej połowy członków Zarządu MK.  
4. Dla zbadania spraw i problemów oraz opracowania wniosków, Zarząd MK może powołać zespoły 

pomocnicze, określając ich skład oraz zadania. 
5. Posiedzenia Zarządu MK zwołuje Prezes MK z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej 

połowy członków Zarządu MK, w terminie do 14 dni od zgłoszenia wniosku. 
6. W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia swej funkcji przez Prezesa MK, funkcję tę obejmuje 

na ten okres Wiceprezes/Wiceprezesi MK wyznaczeni przez Zarząd MK.  
7.Zarząd MK jest uprawniony do wykluczenia członka z PZKO. 
 

 
§ 29 

 
Do zakresu działania Zarządu MK należy w szczególności: 
1. Wykonywanie uchwał Zjazdu Delegatów PZKO, ZG PZKO oraz Zebrania Członkowskiego MK; 
2. Określenie szczególnych dla danej jednostki kierunków działania; 
3. Reprezentowanie MK na zewnątrz; 
4. Zarządzanie majątkiem MK PZKO, organizowanie działalności, w tym działalności gospodarczej a 

także zaciąganie zobowiązań finansowych, zapewnienie pobierania składek członkowskich i 
przekazanie należnej ich części ZG PZKO zgodnie z § 16, art. 7 h.; 

5. Współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami i jednostkami samorządu terytorialnego na 
obszarze swojego działania. 

6. Decydowanie o kwestiach dotyczących MK, które Statut PZKO bezpośrednio nie powierza do 
kompetencji Zebrania Członkowskiego MK lub Komisji Rewizyjnej MK.  

KOMISJA REWIZYJNA MIEJSCOWEGO KOŁA PZKO  
§ 30 

 
1. 1. Komisja Rewizyjna MK jest organem powołanym do sprawowania kontroli  
2. działalności Zarządu MK. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej MK nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie MK.  



 

4. Komisja Rewizyjna MK składa się co najmniej z 3 członków, którzy na swym pierwszym 
posiedzeniu wybierają ze swego grona w głosowaniu zwykłą większością głosów Prezesa 
Komisji Rewizyjnej MK.   

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej MK zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów. 
 

§ 31 
 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej MK należy: 
1. Kontrola działalności Zarządu MK pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z 

przepisami prawa, postanowieniami Statutu PZKO i uchwałami organów PZKO; 
2. Współpraca z KR PZKO; 
3. Przedstawianie Zarządowi MK uwag, wniosków i zaleceń dotyczących działalności statutowej i 

gospodarczej; 
4. Zgłaszanie ZG PZKO umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu MK sprzecznych z 

postanowieniami prawa, Statutu PZKO, uchwałami organów PZKO lub działających na szkodę 
PZKO; 

5. Przedkładanie Zebraniu Członkowskiemu PZKO sprawozdań ze swej działalności. 
 

§ 32 
 

Komisja Rewizyjna MK jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu MK, co 
najmniej raz w roku. 

 
§ 33 

 
Członkowie Komisji Rewizyjnej MK mają prawo do udziału w posiedzeniach Zarządu MK z głosem 

doradczym. 
 

§ 34 

Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej MK określa regulamin uchwalony przez tę 
komisję na podstawie regulaminu wzorcowego, będącego częścią składową Regulaminu PZKO 

 
Rozdział VII 

MAJĄTEK I FINANSE 
 

§ 35 

W skład majątku PZKO wchodzi: 

1. Majątek PZKO zarządzany przez ZG PZKO 
2. Majątek MK PZKO zarządzany przez Zarząd MK PZKO   

 
§ 36 

 
PZKO może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych 
przepisach prawa, w zakresie służącym realizacji celów statutowych. Cały dochód netto z 



 

działalności statutowej oraz działalności gospodarczej PZKO jest przeznaczony na działalność 
statutową określoną w § 5 Statutu PZKO bez możliwości podziału pomiędzy członków PZKO. 

§ 37 
 

O ile zebranie członkowskie MK nie zadecyduje inaczej, w wypadku rozwiązania MK jego majątek 
przechodzi do majątku PZKO zarządzanego przez ZG PZKO. 

 
§ 38 

 
1. PZKO może tworzyć spółki i fundacje. 
2. PZKO może przystępować do istniejących organizacji.  
 

Rozdział VIII 
ZMIANA STATUTU PZKO I ROZWIĄZANIE PZKO 

§ 39 
 

1. Zmiana Statutu PZKO i rozwiązanie PZKO może być przedmiotem obrad Zjazdu Delegatów PZKO 
jedynie wtedy, gdy zostało to umieszczone w porządku obrad Zjazdu Delegatów PZKO a do 
zawiadomienia o zwołaniu Zjazdu Delegatów PZKO dołączono projekty odpowiednich uchwał 
zatwierdzone przez Konwent Prezesów 
2. Zmiana Statutu PZKO wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia. 
3. W sytuacji wpłynięcia wniosku o rozwiązanie PZKO, Zjazd Delegatów PZKO określa sposób 
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku PZKO. 
 

Rozdział IX 
REGULAMIN PZKO 

§ 40 
 

PZKO określa sposoby działań organów PZKO, ich członków oraz jednostek organizacyjnych ZG 
PZKO. Wyznacza odpowiedzialność, uprawnienia, obowiązki oraz sposoby ich zapewnienia. 
Regulamin PZKO opracowuje ZG PZKO i uchwala Konwent Prezesów PZKO, dostosowując 
postanowienia regulaminowe do aktualnej potrzeby organizacyjnej PZKO. Regulamin PZKO 
obowiązuje dopóki nie zostanie zmieniony lub uchwalony nowy Regulamin PZKO. 
 
 

Rozdział IX 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 41 
 

Stosunki nieuregulowane niniejszym Statutem PZKO oraz ogólnie obowiązującymi przepisami 
prawa rozstrzyga Zjazd Delegatów PZKO a w okresie między Zjazdami Delegatów PZKO, Konwent 
Prezesów PZKO na wniosek ZG PZKO. 


