Regulamin postępowania w przypadkach nadzwyczajnych dot. terytorialności
kandydatów / członków poszczególnych sieci SP EmCom PZK
W związku z możliwością wystąpienia sytuacji dot. chęci uczestnictwa w działaniach
poszczególnych sieci SP EmCom PZK, przez potencjalnych kandydatów, lub członków z poza
swojego macierzystego miejsca zamieszkania, (np. mieszkaniec woj. dolnośląskiego,
w którym działa sieć SP EmCom PZK, chce należeć do sieci działającej na terenie woj.
wielkopolskiego, lub jakiejkolwiek innej) zostają ustalone następujące zasady takiego
uczestnictwa:
1) standardową formą funkcjonowania sieci SP EmCom PZK jest naturalna
przynależność terytorialna członków, w ramach obszaru działania danej sieci tj.
miasto, gmina, powiat, województwo. Wszelkie inne formy posiadają formę
nadzwyczajną, dopuszczalną tylko i wyłącznie warunkami wskazanymi w punktach
poniżej,
2) kandydat, może stać się członkiem sieci ościennej terytorialnie tj. miasta, gminy,
powiatu, województwa jeżeli na terenie jego miejsca zamieszkania nie funkcjonuje
żadna inna sieć łączności kryzysowej, do której może aspirować i zostać jej członkiem,
3) kandydat / członek może stać się członkiem dowolnej inne sieci łączności kryzysowej
poza miejscem swojego stałego pobytu / zamieszkania tylko i wyłącznie w przypadku
gdy większość swojego tygodniowego czasu (literalnie powyżej 70 %, czyli 5 dni
w tygodniu / 2 dni w tygodniu) spędza poza tym miejscem, czyli np. kandydat /
członek uczy się, studiuje, pracuje, z różnych względów czasowo mieszka w innym
powiecie, województwie itd. Sytuacja powyższa ma posiadać na moment zaistnienia
takiej potrzeby charakter długotrwały i będzie taki mieć min. przez najbliższe
6 miesięcy, lub dłuższy okres czasu,
4) rozszerzając zapisy pkt. 3) jest dopuszczalne aby kandydat / członek był objęty
ewidencją i tym samym członkostwem dwóch sieci - swojej macierzystej związanej ze
stałym, domowym miejscem pobytu / zamieszkania i tej na terenie której z różnych
obiektywnych względów przebywa czasowo. Sytuacja wymaga oczywiście
wzajemnego uzgodnienia pomiędzy zainteresowanymi stronami tj. kandydatem /
członkiem i oboma koordynatorami sieci. Dopuszcza się w takim trybie uczestnictwo
maksymalnie w działaniach dwóch sieci, większa liczba nie jest dozwolona, ze
względu na ryzyko wystąpienia chaosu organizacyjnego i nie posiada ona zwyczajnie
swojego racjonalnego uzasadnienia,
5) obowiązkiem koordynatora danej sieci, jest poinformowanie właściwego terytorialnie
drugiego koordynatora o fakcie zgłoszenia się do niego kandydata, lub członka, który
chce należeć do jego sieci, poza działającą jako macierzysta w jego stałym miejscu
pobytu / zamieszkania, chce się przenieść, lub należeć do obu sieci. W pierwszej
kolejności zawsze powinna być proponowana kandydatowi właściwa terytorialnie
sieć, adekwatna do jego stałego miejsca pobytu / zamieszkania,

6) jeżeli kandydat / członek z innych względów poza wskazanymi w pkt. 2) oraz 3),
z rozszerzeniem w pkt. 4) chce należeć do innej sieci łączności kryzysowej, poza
macierzystą znajdującą się w jego stałym miejscu pobytu / zamieszkania, powinien
przekazać racjonalne, obiektywne uzasadnienie dla takiej chęci uczestnictwa
w strukturze SP EmCom PZK.
Pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem powinien być skierowany przez osobę
zainteresowaną do obu koordynatorów - sieci macierzystej i sieci do której chce dana
osoba należeć, tak aby obie strony zostały skutecznie powiadomione i mogły
wspólnie się porozumieć oraz odnieść się do wniosku kandydata / członka. Wówczas
każda taka sytuacja jest traktowana indywidualnie i podlega uzgodnionej decyzji obu
koordynatorów, tak aby zawsze interes działania i rozwoju SP EmCom PZK był tutaj
dobrem nadrzędnym.
7) członek danej sieci SP EmCom PZK, innej niż właściwa terytorialnie dla jego stałego
miejsca pobytu / zamieszkania, lub członek jednocześnie funkcjonujący w dwóch
sieciach łączności kryzysowej, zgodnie z pkt. 4) niniejszego regulaminu, w razie
wystąpienia sytuacji o charakterze kryzysowym może zostać w trybie nadrzędnego
uzgodnienia pomiędzy koordynatorami obu sieci, lub na wyraźne polecenie EmCom
Managera PZK – Koordynatora ds. Łączności Kryzysowej – skierowany do działania
w ramach jednej z dwóch sieci, zależnie od zaistniałej sytuacji oraz bieżących
potrzeb.
8) wszelkie sprawy sporne, których nie udało się uregulować i pomyślnie przeprowadzić,
zgodnie z powyższymi zapisami, będą rozpatrywane arbitralnie przez Zarząd
SP EmCom Klubu PZK.
Proszę aby kandydaci / członkowie / koordynatorzy zawsze informowali się wzajemnie
o fakcie zaistnienia ww. sytuacji, proszę o stosowanie się do powyższych zapisów.
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