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WYTYCZNE KIERUNKOWE DO DZIAŁALNOŚCI 

KOŁA PZF W LESZNIE NA LATA 2020-2025 

 

1. Wytyczne do pracy Koła PZF w Lesznie na lata 2020 -2025 stanowią kontynuację zadań 

realizowanych w poprzedniej kadencji i uzupełnione zostaną zadaniami sprecyzowanymi          

w uchwałach Walnego Zgromadzenia Delegatów Okręgu Wielkopolskiego i Walnego Zjazdu 

Delegatów Polskiego Związku Filatelistów w 2021 roku. 

2. Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PZF w Lesznie przyjmuje na okres 

nowej kadencji następujące kierunki działania: 

a/ w zakresie pracy organizacyjnej: 

 - należy kontynuować prace konsolidujące i aktywizujące członków  do   

              aktywnego uczestnictwa w bieżącej działalności Koła. 

 - utrzymać na dotychczasowym poziomie dyscyplinę w zakresie opłacalności     

              składek członkowskich, 

 - kontynuować cotygodniowe spotkania wymienne w każdy czwartek w Klubie   

             „OBOK”.  W okresie wakacyjnym dla uatrakcyjnienia spotkań odbywać  

              spotkania w Kawiarnii „DELICJE  u KAZIA”. 

 - Podejmować próby opracowania nowych zbiorów tematycznych  i  

              prezentować je na  Wystawach lub pokazach filatelistycznych. 

 - kontynuować spotkania integracyjne: 

   „DZIEŃ ZNACZKA”, oraz w okresie Swiąt Bożego Narodzenia 

              i Nowego Roku. 

 -  w miarę możliwości uczestniczyć w ogólnopolskich spotkaniach wymiennych  

              w Poznaniu Dom Kultury „Na Skarpie”, w pracach Klubu „TEMATIKA”, 

   - spotkaniach szkoleniowo-dyskusyjnych organizowanych przez ZOW PZF 

             w Poznaniu. 

 - podejmować próby organizowania zbiorowych wyjazdów na Wystawy  

             Filatelistyczne w celu wymiany doświadczeń i udział w dyskusjach na temat  

             nowych trendów w filatelistyce. /w miarę możliwości także za graniczne/. 
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b/. W zakresie działań popularyzacji filatelistyki: 

 - kontynuować należy organizację przewozów poczty „balonem, szybowcem. 

   Podkreślając ważne dla miasta Leszna wydarzenia historyczne, kulturalne  

             czy sportowe.  

 - kontynuować ORGANIZACJE WYSTAW I POKAZÓFILATELISTYCZNYCH. 

 - opracowywać projekty kart pocztowych beznominałowych, kopert,  

             i znaczków „MójZNACZEK”, nawiązujących do ważnych dla miasta Leszna   

             wydarzeń historycznych, kulturalnych,   czy sportowych.  

 - szczególna uwagę nowo wybrane władze Koła zwrócą na kontynuowanie   

                       bardzo dobrej współpracy zarządu z Działem Filatelistyki Poczty Polskiej S.A. 

    i władzami samorządowymi i administracyjnymi miasta Leszna. 

  - podejmować współprace z instytucjami, placówkami kulturalnymi  

                       i sportowymi działającymi w Lesznie. 

  - kontynuować współpracę z filatelistami „OKRĘGU SUHL-TURYNGII”                    

                       na  zasadach partnerskich – w oparciu o wieloletnia współprace miast  

                       partnerskich Leszna i Suhl”. 

c/. w zakresie pracy szkoleniowej: 

         -  w czasie cotygodniowych spotkań członków Koła wykorzystywać należy  

           możliwość informacji o bieżących problemach filatelistyki oraz omawiać   

           uchwały i komunikaty  Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu Wlkp.PZF. 

 -  cotygodniowe spotkania winny stanowić okazję do aktywizowania  

            i omawiania nowych zbiorów opracowywanych przez członków Koła 

         - kontynuować zasadę dzielenia się wiedzą, uwagami ze spotkań szkoleniowo–   

           dyskusyjnych organizowanych przez ZOW PZF w Poznaniu, spotkań Klubu   

           „TEMATIKA”, czy z wystaw. 

3. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze upoważnia Zarząd Koła PZF w Lesznie       

do wzbogacenia i uzupełnienia „WYTYCZNYCH KIERUNKOWYCH o UCHWAŁY I WNIOSKI  

zawarte w  dokumentach Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Filatelistów mającego się odbyć 

w 2021 roku. 

 

 

 

 Komisja Uchwał i Wniosków                                  Przewodniczący Walnego Zebrania 

 

 

 

 

Leszno, 25 czerwca 2020 roku 


