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Zarządy Kół PZF
Okręgu Wielkopolskiego
(wszystkie)

KOMUNIKAT 1/2020
Walne Zebranie Delegatów Okręgu
Zgodnie z uchwaloną przez Zarząd Główny PZF Ordynacja Wyborczą na XXII kadencję w Polskim
Związku Filatelistów, do końca maja 2020 r. powinny się odbyć Walne Zebrania Delegatów
Okręgów we wszystkich okręgach PZF. W związku z powyższym Zarząd Okręgu Wielkopolskiego
PZF podjął w dniu 22.01.2020 r. Uchwałę, w której na dzień 20.04.2020 r. wyznaczono ostateczny
termin Walnych Zebrań Członków Kół na terenie naszego Okręgu.
Chcielibyśmy przypomnieć, że zgodnie ze zapisami statutowymi w Walnym Zebraniu
Członków Koła mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Koła. Uczestnicy Walnego Zebrania Koła
uchwalają jego porządek i regulamin, według których prowadzone są obrady. Do kompetencji
Walnego Zebrania Koła należy:
1. wybór:
a) prezesa Zarządu Koła,
b) członków Zarządu Koła,
c) Komisji Rewizyjnej,
d) Delegatów na Walne Zebranie Okręgu.
2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Prezesowi i pozostałym członkom Zarządu na
wniosek Komisji Rewizyjnej.
Zgodnie z obowiązującym Statutem PZF, wybory do władz Koła odbywają się w głosowaniu
tajnym, chyba że większość członków zebrania opowie się za głosowaniem jawnym. W kołach do
20 osób funkcję zarządu może sprawować wyjątkowo jednoosobowo prezes Koła. Koło liczące
mniej niż 20 członków może działać bez wyboru Komisji Rewizyjnej. Kandydatów do władz Koła, po
uprzednim wyrażeniu przez nich zgody na kandydowanie, zgłaszają delegaci, kierując się przede
wszystkim dotychczasową praca kandydata dla Związku. Pierwszeństwo w zgłaszaniu kandydatów
do Zarządu Koła przysługuje nowo wybranemu prezesowi.
Wybór Delegatów na Walne Zebranie Okręgu jest bardzo istotnym elementem Walnego
Zebrania Członków Koła. Wstępnie przewidujemy, że Walne Zebranie Okręgu odbędzie się w
maju 2020 roku. Liczbę Delegatów Koła na Walne Zebranie Delegatów Okręgu ustala się
następująco: na każde rozpoczęte 10 członków Koła z opłaconymi składkami związkowymi w/g
stanu na dzień 31.12.2019 roku wybiera się jednego delegata. Zaleca się, by w Kołach z jednym
delegatem na Walne Zebranie Delegatów Okręgu na delegata wybrano prezesa Koła.
Protokół z Walnego Zebrania Koła wraz z nazwiskami i adresami (także mailowymi)
wybranych Delegatów Koła na Walne Zebranie Delegatów Okręgu oraz kopię sprawozdania z
działalności Koła i jego agend prosimy przekazać do Biura Okręgu na adres podany w nagłówku
niniejszego pisma najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia zebrania sprawozdawczowyborczego Koła. Dodatkowo przesłanie skanów wymienionych dokumentów drogą mailową na
adres mkandu@amu.edu.pl znacznie ułatwi nam pracę.

O terminie zebrania sprawozdawczo-wyborczego Koła prosimy poinformować Zarząd
Okręgu Wielkopolskiego PZF przynajmniej na 7 dni przed terminem. O dokładnym terminie i
miejscu Walnego Zebrania Delegatów Okręgu powiadomimy oddzielnym komunikatem.
Walne Zebranie Delegatów Okręgu, oprócz wyboru nowych władz Okręgu, winno wybrać
także delegatów na XXII Walny Zjazd PZF. W związku z tym informujemy, że zgodnie z uchwaloną
Ordynacją Wyborczą, XXII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Filatelistów odbędzie się w
Warszawie w dniach 2-4 października 2020 roku.
Delegatem na Walny Zjazd Delegatów PZF może być wybrany każdy członek zwyczajny bądź
honorowy PZF, jeżeli nie jest zawieszony w prawach członka. Liczba delegatów na Zjazd dla
poszczególnych Okręgów, zostanie ustalona według stanu wszystkich członków zwyczajnych na
dzień 31 grudnia 2019 roku, potwierdzonego opłaconymi składkami, oraz członków honorowych
PZF w Okręgu, zgodnie z parytetem, który Zarząd Główny poda do 31.03.2020 roku. Podczas
Walnego Zebrania Delegatów Okręgu wybiera się także zastępców delegatów w ilości nie większej
niż 3. Wybory delegatów na Walny Zjazd odbywają się w głosowaniu tajnym. Na delegatów
zostaną wybrani ci kandydaci, którzy w głosowaniu uzyskali największą w kolejności liczbę głosów.
Życzmy pomyślnych obrad
Korzystając z okazji przekazujemy jeszcze następujące informacje:
1. Wnioski na odznaczenia związkowe
W związku z kończącą się kadencją prosimy o składanie wniosków na odznaczenia
związkowe w terminie do końca lutego 2020 na adres Biura Okręgu w Poznaniu – ul.
Dmowskiego 37, 60-222 Poznań, Dom Kultury „Krąg” lub mailowo na adres
antoni13@onet.pl Bardzo prosimy o dobre umotywowanie składanych wniosków.
2. Okręg posiada jeszcze pewną liczbę filatelistycznych wydawnictw limitowanych. Są to:
 komplety arkusików „Ryby akwariowe” (8 arkusików w komplecie) z 2014 roku,
 nowodruki „Rejs Niepodległości” z 2019 roku (2 walory w komplecie – cięty i
ząbkowany),
 Arkusiki cięte i ząbkowane z XXII OWF w Poznaniu z 2018 roku
Osoby zainteresowane ich nabyciem prosimy o kontakt ze skarbnikiem Kol. Józefem
Kopciem tel. 500072230 lub mailowo josephk1@wp.pl
3. Okręg posiada także pewną liczbę numerów „Filatelisty” z bieżącego roku oraz z lat
ubiegłych. Podobnie jak w przypadku wydawnictw limitowanych, prosimy o kontakt w
przypadku chęci ich nabycia.
4. Dnia 14 marca 2020 o godzinie 10.00 zapraszamy przewodniczących kół na tradycyjne
spotkanie do Domu Kultury „Na Skarpie” w Poznaniu, Osiedle Piastowskie 104, na którym
podsumujemy ubiegły rok działalności i porozmawiamy o planach na bieżący rok.
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