Szanowne Koleżanki i Koledzy – członkowie Polskiego Związku Krótkofalowców !

W drugiej części moich uwag do projektu Statutu przedstawionego w dniu 28 listopada przez
Komisję Statutową zajmę się paragrafem 5 Statutu.
Dla porządku przypomnę, że kiedyś (dawno temu) Statut zawierał zapis „do prowadzenia swoich
spraw może zatrudniać swoich członków”. W 2011 roku ten zapis likwidowano, zastępując go
ustępem 2, mówiącym o niezbędnych kwalifikacjach. I to było po prostu NIEMĄDRE !
Bo zapytam tu (bez złośliwości) – jakie to specjalne kwalifikacje są wymagane w Biurze QSL, albo w
Sekretariacie Związku ? Przy tych zapisach statutowych sporo (jeśli nie większość) umów cywilnoprawnych zawieranych z członkami Związku – a to też jest forma zatrudnienia – jest sprzeczna z
prawem.
Nowy zapis, proponowany przez Komisję Statutową, legalizuje wprawdzie możliwość wynagradzania
członków Zarządów różnych szczebli za pełnienie funkcji, ale nadal nie pozwala legalnie zapłacić za
prace w Biurze QSL czy przy konserwacji sprzętu PZK.
W mojej propozycji ten zapis (drugie zdanie punktu 1. Paragrafu 5) brzmi: „Do prowadzenia swych
spraw PZK może zatrudniać pracowników oraz wolontariuszy, w tym swoich członków.”. Takie
ujęcie obejmuje i członków władz Związku i „szeregowych” członków PZK i nie razi takich estetów,
jak np. Marek SQ8MXS. A dodanie słowa „wolontariuszy” pociąga za sobą dalej idące konsekwencje,
ważne zwłaszcza dla działających w EMCOM.
Otóż wolontariusz ma prawo do, a zatrudniający wolontariusza ma obowiązek zadbać o to, by być
ubezpieczonym od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej.
Działając w innej organizacji, powierzającej wolontariuszom zadania służby porządkowej, ćwiczę to
co roku. I Koledzy z EMCOM powinni domagać się takich ubezpieczeń, bez których nie wyobrażam
sobie jakiegokolwiek udziału w realnej akcji ratowniczej. A jeśli (odpukać) na skutek jakiegokolwiek
błędu zginie człowiek ? Konsekwencje dla „ratownika” straszne.
Dla przypomnienia – w sprawozdaniu merytorycznym organizacji pożytku publicznego za rok 2016
Polski Związek Krótkofalowców deklaruje, że przez cały ten rok nie korzystał z pracy wolontariuszy.
Dlaczego ? I czy to jest prawda, czy tylko „prawda według ks. Tischnera” ?
I jeszcze dla przypomnienia członek stowarzyszenia może być wolontariuszem tego stowarzyszenia
jeśli świadczy na jego korzyść nieodpłatnie jakąkolwiek pracę.
Oczywiście możemy zapis proponowany przez Komisję Statutową uchwalić, tylko kto i na jakiej
podstawie prawnej będzie decydował, która funkcja zasługuje na wynagrodzenie i w jakiej
wysokości ? Zgodnie z polską myślą prawną Zjazd powinien uchwalić „Regulamin wynagradzania
członków Zarządów w Polskim Związku Krótkofalowców”, a delegacja do tej czynności też powinna
się znaleźć w Statucie (jak słusznie zauważa Komisja Statutowa wynika to z prawa o
stowarzyszeniach).
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