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Wprowadzenie do Statutu
Jest to kolejny, szósty już Statut naszego Stowarzyszenia. Jego bazą jest Statut
uchwalony na Specjalnym Walnym Zjeździe w roku 2014. Cztery lata stosowania tego
Statutu wykazały, że zawiera on pewne słabości, nieprecyzyjne sformułowania, które
stały się w tym okresie przyczyną różnych kontrowersji i sporów w łonie naszej
organizacji. Stąd zrodziła się inicjatywa zmodyfikowanie obecnie obowiązującego
statutu w takim kierunku, aby wyeliminowane zostały potencjalne zagrożenia
harmonijnej działalności Stowarzyszenia. Statut obecny, którego tylko niektóre
fragmenty zostały zmienione pod takim właśnie kątem nazywany jest dalej nowym
statutem. Zidentyfikowane zostały cztery obszary wymagające udoskonalenia: relacje
Rady i Zarządu Głównego (ZG), proxy, mandat Komisji Rewizyjnej (KR) i mandat
Komisji Etyki (KE). Poniżej przedstawione są główne koncepcje, jakie stanowią
podstawę korekt wprowadzonych do obowiązującego obecnie statutu.
Relacje Rady i ZG. Aby wyeliminować dualizm władzy i zachodzenie na siebie
kompetencji tych dwu organów wprowadzone zostało ich całkowite rozdzielenie i
przesunięcie władzy całkowicie do ZG, na podobieństwo struktury sprzed 2014. W
proponowanym rozwiązaniu Rada (Council) jest ciałem wyłącznie doradczym i
opiniodawczym. Jednocześnie rozszerzony jest skład Rady. Wchodzą do niej dwoje
przedstawicieli każdego oddziału, wszyscy byli prezesi i aktualny prezes
Stowarzyszenia. Taka Rada, w większości będąca reprezentacja Oddziałów, będzie
dobrze reprezentowała członków Stowarzyszenia i będzie miała duży autorytet moralny.
Proxy. Mimo głosów za ograniczeniem używania proxy, ponieważ były tez liczne głosy
za pozostawieniem obecnych zapisów w niezmienionym stanie, lub nawet
zlikwidowanie jakichkolwiek limitów, po przeanalizowaniu wszytkach propozycji zapisy
odnośnie używania proxy pozostały niezmienione.
Sprecyzowane zostały jednoczenie wymagania, co do formatu formularza proxy, i
zostało wyraźnie ustalone, że nie jest dozwolone ubieganie się o proxy.
Komisja Rewizyjna. Dwa cele przyświecały pracom nad tym fragmentem Statutu. Z
jednej strony – rozszerzenie jej mandatu poza sprawy finansowe na formalnoadministracyjną działalność ZG, a z drugiej stworzenie zabezpieczeń, aby KR nie stała
się w Stowarzyszeniu niezależna władzą nie podlegającą żadnej kontroli. Pierwszemu
celowi służy zapis mówiący o tym, że KR ma obowiązek sprawdzić formalną (a nie
merytoryczną) stronę działalności ZG (dokumentacja zebrań, dokumentacja
członkowska itp.), a drugiemu zapis mówiący o tym, że raport KR podlega weryfikacji
przez Radę, ale tylko pod względem tego, czy KR nie wychodzi w nim poza swój
mandat. Takie ustawienie KR w schemacie organizacyjnym naszej organizacji
gwarantuje jej pełną niezależność w zakresie jej obszaru działania i jednocześnie nie
pozwala na wykraczanie poza ten obszar.
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Komisja Etyki. Według obowiązującego obecnie Statutu KE jest drugą czy trzecią,
niezależną władza Stowarzyszenia. W prezentowanym tu projekcie Statutu orzeczenia
KE podlegają zatwierdzeniu w pewnych przypadkach przez Radę, a w pewnych przez
ZG. Rzecz w tym, że nawet przy najlepszych, najszlachetniejszych intencjach członków
KE nie ma gwarancji, że decyzje / wnioski KE nie będą w jakimś stopniu błędne. Ten
dodatkowy próg jaki został wprowadzony do procedury działania KE ma na celu
zapewnienie, że działalność KE będzie prowadziła do zgody i harmonii wewnątrz
Stowarzyszenia, a nie do rozjątrzania sporów i pogłębiania podziałów.
Takie były cele pracy nad Statutem. Zmodyfikowany obecny Statut - Nowy Statut ma
usunięte słabości, które ujawniły się w okresie stosowania dotychczasowego Statutu i
opiera się niezmiennie na tych samych fundamentalnych zasadach, jakie leżały u
podstaw wszystkich kolejnych statutów i sprawdziły się w czasie ponad 75-letniej
działalności naszej organizacji. Mamy głębokie przekonanie, że Statut w obecnej formie
przyczyni się do dalszego pomyślnego rozwoju naszej organizacji dla dobra polskiego
środowiska inżynierskiego w Kanadzie, Polonii kanadyjskiej i Polski.
Jeszcze wyjaśnienie niektórych aspektów formalnych. Jesteśmy świadomi tego, że
mogą pojawić się pytania dlaczego, skąd, ni stąd ni zowąd Komisja Statutowa? Na
podstawie jakiej decyzji, jakiej uchwały?
Komisję Statutową, powołał zgodnie ze swoimi uprawnieniami Zarząd Główny SIPwK w
dniu 2019-02-14 wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków Stowarzyszenia
wyrażanymi przed i po 57. Walnym Zjeździe. Komisja Statutowa dostała mandat
opracowania zmian do obecnego Statutu zgodnie z oczekiwaniami Członków SIPwK
Prosimy o spojrzenie na to w następujący sposób. Poprawki do obecnego statutu
zostały opracowane przez grupę czterech członków reprezentujących trzy Oddziały
Stowarzyszenia, którym leży na sercu dobro Stowarzyszenia. Podjęli oni tę inicjatywę
mając na celu udoskonalenie ram formalno-prawnych działalności naszej organizacji.
Każdy członek i każda grupa członków ma prawo do podjęcia własnej inicjatywy i do
zaprezentowania jej społeczności Stowarzyszenia do decyzji. Ważna jest, liczy się
wyłącznie treść takiej propozycji, a nie to kim są jej autorzy, jaki jest jej formalny status
itd. Jeżeli jest ona krokiem naprzód, to wszystko inne się nie liczy i przemawia to za
tym, aby została przyjęta.
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