
 

 

 

POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW 

 

 

 

 

 

 

STATUT 

 

POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW  

 

 
Wersja z poprawkami uchwalonymi 

przez  WNZD PZF w dniu 3.06.2012 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 2012.06.03.  

  



Polski Związek Filatelistów                                                                                     Statut (uchwa lony - 1.10.2011)                                                                                                                                     

                                                                                                                                                         - 2 - 

 

 

 

ROZDZIAŁ I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE  (ART. 1-7) .............................................................. 3 

ROZDZIAŁ II.   STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU (ART. 8-8) ........................................ 4 

ROZDZIAŁ III.    CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA ZWIĄZKU  (ART. 9) ............................................ 4 

ROZDZIAŁ IV. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI (ART. 10-16) ................... 5 

ROZDZIAŁ V. WŁADZE ZWIĄZKU  (ART. 17-35) ........................................................................... 8 

ROZDZIAŁ VI .   OKRĘGI  I ODDZIAŁY ORAZ ICH WŁADZE  (ART. 36-44) ............................... 14 

ROZDZIAŁ VII. ODDZIAŁY I ICH WŁADZE  (ART. 45-53) ............................................................ 18 

ROZDZIAŁ VIII . KOŁA I KLUBY ZAINTERESOWAŃ  (ART. 54-63) ............................................ 20 

ROZ. IX. FORMY ZRZESZANIA MŁODZIEŻY I ORGANIZOWANIA Z NIĄ PRACY                        
(ART. 64-66) .......................................................................................................................... 23 

ROZDZIAŁ X.  MAJĄTEK ZWIĄZKU   (ART. 67-69) ..................................................................... 23 

ROZ. XI. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU, JAKO ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZ.                                                
(ART. 70-71) .......................................................................................................................... 24 

ROZDZIAŁ XII.   INTERPRETACJA STATUTU  (ART. 72) ........................................................... 25 

ROZDZIAŁ XIII .    POSTANOWIENIA KOŃCOWE  (ART. 73-75)................................................ 25 

 



Polski Związek Filatelistów                                                                                     Statut (uchwa lony - 1.10.2011)                                                                                                                                     

                                                                                                                                                         - 3 - 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE  (ART. 1-7) 

Art. 1 

1. Polski Związek Filatelistów, w skrócie PZF, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym 
samorządnym stowarzyszeniem kulturalno-oświatowym, kontynuatorem tradycji 
zorganizowanego ruchu filatelistycznego na ziemiach polskich. 

2. Podstawą prawną działania Związku jest: 

1) Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 
z1989r. z póź. zm.), 

2) Statut Polskiego Związku Filatelistów. 

3. Związek jest pozarządową organizacją pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 
poz.873 z 2003 r. z póź. zm.).  

4. Związek zrzesza filatelistów i sympatyków filatelistyki, a także innych kolekcjonerów 
uznających Statut Związku, niezależnie od ich płci, poglądów religijnych lub politycznych. 

5. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz naczelnych Związku 
jest miasto stołeczne Warszawa.  

 

Art. 2 

1. Związek może być członkiem międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń filatelistycznych. 

2. Realizując swoje zadania statutowe Związek współpracuje z polskimi władzami państwowymi 
i samorządowymi oraz instytucjami społecznymi i organizacjami pozarządowymi. 

3. Związek prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z Pocztą Polską, głównie w zakresie 
promocji filatelistyki, w szczególności w środowiskach młodzieżowych. 

 

Art. 3 

1. Związek posiada osobowość prawną. Osobowość prawną posiadają również wszystkie 
okręgi PZF, jako terenowe jednostki organizacyjne. 

2. Związek może podejmować, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
działalność przynosząca korzyści materialne i niematerialne, w tym dotyczące praw 
autorskich. 

 

Art. 4 

1. Związek posiada godło, sztandar oraz odznaki organizacyjne. 

2. Godłem Związku jest stylizowany gołąb pocztowy niosący list. 

3. Sztandar i odznaki organizacyjne prezentują godło Związku. 

4. Zarząd Główny i Zarządy Okręgów PZF używają pieczęci okrągłych z godłem Związku. 

5. Pozostałe jednostki organizacyjne Związku używają pieczątki podłużnej z nazwą jednostki. 
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6. Święto Polskiego Związku Filatelistów – Dzień Filatelisty – obchodzone jest corocznie przez 
Związek w dniu 9 października. 

 

Art.5 

Związek posiada własne wyróżnienia organizacyjne. Rodzaje wyróżnień i zasady ich nadawania 
określają regulaminy uchwalane przez władze wybieralne Związku. 

 

Art.6 

1. Związek wydaje fachową literaturę i czasopisma.   

2. Organem prasowym Związku jest „Filatelista”. 

3. Pismem organizacyjnym Związku jest „Biuletyn Informacyjny PZF”.  

4. Wydawnictwa Związku mogą być wydawane w wersji multimedialnej.  

 

Art. 7 

Związek dysponuje własną stroną Internetową. Strony internetowe mogą posiadać także 
jednostki terenowe Związku.  

 

 

 ROZDZIAŁ II.   STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU (Art. 8-8) 

 

Art. 8 

1. Strukturę organizacyjną Związku tworzą Okręgi - jako jednostki terenowe Związku 
posiadające osobowość prawną. 

2. Podstawowe jednostki organizacyjne Związku – Koła – funkcjonują na terenie określonym 
przez Zarząd Okręgu i są przyporządkowane Okręgowi, na obszarze, którego działają. 

3. Obszar i granice działania Okręgów wynikają z potrzeb organizacyjnych członków Związku, a 
także uwarunkowań i tradycji regionalnych. Teren działania Okręgu określa Zarząd Główny. 

4. Na terenie Okręgu – w celu sprawnego kierowania grupą Kół – mogą być tworzone Oddziały. 

5. Dzieci i młodzież zajmującą się bądź zainteresowan filatelistyką Związek może skupiać, jako 
członków młodzieżowych – umożliwiając jej organizowanie się w Młodzieżowych Kołach 
Filatelistycznych (MKF). 

6. Z inicjatywy członków chcących realizować swoje zainteresowania kolekcjonerskie w 
wybranych tematach lub rodzajach filatelistyki mogą być powoływane Kluby Zainteresowań, 
– jako jednostki regulaminowe. 

 

 

ROZDZIAŁ III.    CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA ZWIĄZKU  (ART. 9) 

 

Art.9 

1. Celami Związku jest: 
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1) stwarzanie członkom równych warunków umożliwiających i ułatwiających realizację ich 
zamiłowań kolekcjonerskich, w szczególności filatelistycznych, 

2) reprezentowanie interesów Związku wobec władz i społeczeństwa, 

3) promowanie osiągnięć członków oraz Związku w kraju i za granicą, 

4) popularyzowanie polskich znaków pocztowych w kraju i za granicą, 

5) ochrona członków przed działaniami na szkodę ich kolekcjonerstwa, 

6) doskonalenie zasad i sposobów kolekcjonerstwa, 

7) kształtowanie i popularyzowanie wiedzy fachowej członków, 

8) reprezentowanie polskiej filatelistyki na forum krajowym i międzynarodowym, 

9) inspirowanie i wspomaganie zainteresowań kolekcjonerskich, w tym filatelistycznych, 
wśród młodzieży, 

2. Związek realizuje swe cele poprzez: 

1) szkolenie członków oraz osób zainteresowanych a także udzielanie im pomocy w 
kolekcjonowaniu znaków pocztowych, 

2) doradztwo w opracowywaniu eksponatów i w wystawiennictwie, 

3) prowadzenie i wspieranie prac badawczych we wszystkich dziedzinach filatelistyki, 

4) wspieranie badań filatelistycznych w powiązaniu z innymi dziedzinami kolekcjonerstwa, 

5) zgłaszanie propozycji do planu emisji znaków pocztowych, 

6) prowadzenie biblioteki i zbiorów dokumentacji filatelistycznej,       

7) prowadzenie Polskiej Akademii Filatelistyki, 

8) współpracę ze szkołami wszystkich szczebli oraz instytucjami kulturalno - oświatowymi w 
celu promowania i organizowania kolekcjonerstwa, w tym filatelistycznego, wśród dzieci i 
młodzieży, 

9) organizowanie wystaw, konkursów i innych imprez filatelistycznych oraz podejmowanie 
działań promujących inne dziedziny kolekcjonerstwa, 

       10) powoływanie i odwoływanie - zgodnie z odrębnymi regulaminami: 

a) ekspertów do badania autentyczności znaków pocztowych, 

b) rzeczoznawców wyceniających walory filatelistyczne, 

c) sędziów konkursowych wystaw filatelistycznych, 

11) powoływanie i odwoływanie komisji problemowych, lub samodzielnych stanowisk 
będących organami funkcjonalno - doradczymi i wykonawczymi,   

       12) dbanie o wysoki poziom moralny i etyczny członków, 

13) prowadzenie, z wykorzystaniem multimediów, własnej platformy informacyjnej o 
aktualnych aktach prawnych, materiałach szkoleniowych i bieżących informacjach o 
pracach jednostek organizacyjnych Związku, 

14) tworzenie, zgłaszanie i przystępowanie do projektów międzynarodowych, w 
szczególności w ramach funduszy Unii Europejskiej. 

 

ROZDZIAŁ IV. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI (Art. 10-16) 

 

Art.10 
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1. Członkami Związku mogą być osoby fizyczne. 

2. Związek zrzesza członków: 

1) zwyczajnych, 

2) uczestników, 

3) honorowych. 

Art.11 

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. 

2. Przyjęcia kandydata na członka zwyczajnego dokonuje Zarząd Koła. Kandydat deklarując, w 
formie pisemnej, zamiar przystąpienia do Związku, akceptuje postanowienia Statutu Związku 
i zobowiązuje się do terminowego uiszczania składki członkowskiej. 

3. Przyjęcia osób tworzących nowe Koło dokonuje Zarząd Okręgu lub Oddziału dopełniając 
postanowienia określone w ust. 2.  

4. Członkiem Związku może być cudzoziemiec. 

 

Art. 12  

1. Członkiem młodzieżowym Związku może być osoba fizyczna w wieku poniżej 18 lat, przy 
czym dla małoletnich poniżej 16 lat wymagana jest zgodą przedstawiciela ustawowego. 
Członków młodzieżowych przyjmuje Zarząd Koła. 

2. Członkowi młodzieżowemu przysługują prawa członka zwyczajnego określone w art.14 ust.1:  
przy czym: 

1 – małoletnim w wieku do 16 lat nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo 
do głosowaniach na walnych zebraniach członków, 

2 – małoletnim w wieku od 16 do 18 lat przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze, przy 
czym w składzie zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do 
czynności prawnych. 

3. Członek młodzieżowy ma obowiązki członka zwyczajnego określone w art.14 ust.2, za 
wyjątkiem pkt. 3 w odniesieniu do małoletnich do 16 lat.  

 

Art. 13 

1. Członkiem Honorowym Polskiego Związku Filatelistów może zostać członek zwyczajny, który 
ma wybitne zasługi dla polskiej filatelistyki. 

2. Godność Członka Honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów Związku. 

3. Członek Honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.  

 

Art.14 

 1. Członek zwyczajny Związku ma prawo: 

1) brać czynny udział we wszelkiej działalności Związku, 

2) korzystać, dla realizacji zadań statutowych, z urządzeń i rodzajów działalności Związku 
na zasadach określonych przez władze Związku, 

3) wybierać i być wybieranym do władz i organów w Związku na zasadach określonych w 
niniejszym Statucie, 

4) otrzymywać wyróżnienia honorowe Związku, 
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5) należeć do jednego lub kilku Klubów Zainteresowań, 

6) przenieść się do innego Koła na zasadzie przeniesienia, z zachowaniem nabytych praw 
członkowskich, 

7) wspierać finansowo Związek, przez dobrowolne wpłaty na cele statutowe, finansowanie 
niektórych wydatków jednostek organizacyjnych Związku, a także przez przeznaczanie 
na cele związkowe odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych, 

8) otrzymywać i nosić odznaki Związku, 

9) udziału, jako wystawca, w wystawach filatelistycznych na terenie kraju i poza 
granicami, po spełnieniu wymaganych w tym względzie kryteriów, 

10) kierować wnioski i skargi do właściwych władz i organów Związku oraz uzyskiwać 
odpowiedzi w terminach ustawowych, właściwych dla postępowania 
administracyjnego. 

2. Członek zwyczajny ma obowiązek: 

1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku, 

2) realizować statutowe cele i przyczyniać się do rozwoju Związku, 

3) aktywnie uczestniczyć w pracach organu statutowego Związku, do którego został 
wybrany oraz sumiennie i rzetelnie wykonywać zadania powierzone przez władze 
Związku i wynikające z pełnionych funkcji w Związku, 

4) chronić i pomnażać mienie Związku, jako dobro wspólne,  

5) kierować się zasadami koleżeństwa i wzajemnego poszanowania, strzec jedności i 
dobrego imienia Związku, 

6) należeć tylko do jednego Koła, 

7) regularnie i terminowo wnosić składkę członkowską, 

8) aktualizować dane osobowe i adres zamieszkania w danych ewidencyjnych 
macierzystego Koła. 

 

Art.15 

1. Członkostwo w Związku ustaje wskutek: 

       1) zgonu, 

2) rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi macierzystego Koła, 

3) wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, 

4) nie opłacenia składki członkowskiej za okres dłuższy niż 6 kolejnych miesięcy, jeśli 
Zarząd Koła uzna opóźnienie za nieusprawiedliwione. 

2. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego Związku o wykluczeniu członka ze Związku może nastąpić   
wskutek: 

1) działania przez członka na szkodę Związku, nieprzestrzegania postanowień Statutu, 
regulaminów i uchwał władz Związku, 

2) skazania członka prawomocnym wyrokiem Sądu RP na karę pozbawienia praw 
publicznych, 

       3) dokonania przez członka czynu nieetycznego. 

3. Skreślenia z listy członków, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1, 2, 4 dokonuje Zarząd 
macierzystego Koła. 
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4. Od uchwały o skreśleniu podjętej przez Zarząd Koła zainteresowanemu służy odwołanie do 
Zarządu Okręgu, a od uchwały podjętej przez Zarząd Okręgu – do Zarządu Głównego, w 
terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. 

 

Art.16 

1. Możliwe jest przywrócenie członkostwa Związku przez Zarząd Koła, po ustaniu przyczyn 
pozbawienia członkostwa. 

2. Przywrócenie członkostwa następuje na wniosek zainteresowanego. 

3. Zarząd Koła może przywrócić członkostwo w Związku z zachowaniem jego ciągłości, po 
opłaceniu zaległych składek. 

4. Członek wykluczony może być ponownie przyjęty do Związku, po upływie trzech lat od 
prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego /w przypadku utraty praw publicznych – po 
upływie terminu utraty tych praw i ustania przyczyny wykluczenia. 

 

 ROZDZIAŁ V. WŁADZE ZWIĄZKU  (Art. 17-35) 

 

Art.17 

1. Władzami naczelnymi Związku są: 

1) Walny Zjazd Delegatów Związku, dalej zwany Walnym Zjazdem, 

2) Zarząd Główny, 

3) Główna Komisja Rewizyjna, 

4) Sąd Koleżeński Związku. 

2. Władzami jednostek terenowych Związku są: 

1) Walne Zebrania Delegatów Okręgów/Oddziałów/, Kół, 

2) Zarządy Okręgów (Oddziałów), Kół, 

3) Komisje Rewizyjne Okręgów (Oddziałów), Kół. 

 

Art. 18 

1. Wybory do władz naczelnych oraz władz Okręgu odbywają się w głosowaniu tajnym. 

2. Wybory do władz Oddziału i Koła odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że większość 
członków zebrania opowie się za głosowaniem jawnym. 

3. Członkowie ustępujących władz Związku, którzy nie otrzymali absolutorium, nie mogą 
kandydować do władz Związku danego i wyższego szczebla organizacyjnego następnej 
kadencji. 

4. Kadencja władz i organów Związku trwa cztery lata.  Mandaty delegatów na Walny 
Zjazd/Zebranie są ważne w okresie kadencji. 

5. Uchwały władz i organów Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co 
najmniej połowy liczby ich członków, z zastrzeżeniem Art. 21 ust.1 pkt.1. oraz art.73 ust.2 i 
art.74 ust1.  

6. Uchwały władz wyższego szczebla są obowiązujące dla władz niższych szczebli 
organizacyjnych.  
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7. Władze wyższego szczebla mogą zawiesić bądź uchylić każdą uchwałę władz niższego 
szczebla, jeśli jest niezgodna ze Statutem. 

8. W przypadku zdekompletowania w czasie kadencji składu władz Związku, uzupełnienie 
następuje w drodze kooptacji spośród członków zwyczajnych, przy uwzględnieniu ich 
kompetencj i predyspozycji. Uzupełnienia dokonuje organ, którego skład uległ uszczupleniu. 
Kooptacja nie może przekroczyć połowy składu pochodzącego z wyboru. 

9. W przypadku rezygnacji z funkcji prezesa Zarządu Głównego lub Zarządu jednostki 
terenowej zwołuje się Nadzwyczajny Walny Zjazd/Zebranie dla dokonania wyborów 
uzupełniających. 

Art. 19 

1. Najwyższą władzą Związku jest Walny Zjazd Delegatów 

2. Liczba delegatów Okręgu na Walny Zjazd ustalana jest proporcjonalnie do liczby członków w 
Okręgu, na podstawie ordynacji wyborczej, przyjętej przez Zarząd Główny. 

3. Walny Zjazd podejmuje uchwały zgodnie z postanowieniami Art. 18 ust 5, jeśli dalsze 
postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje 
głos przewodniczącego Zjazdu. 

 

 Art. 20 

1.Najwyższymi władzami jednostek terenowych Związku są odpowiednio: 

1) Walne Zebranie Delegatów Okręgu, 

2) Walne Zebranie Delegatów Oddziału, 

3) Walne Zebranie Koła. 

4) Walne Zebranie Klubu 

2. Walny Zjazd i Walne Zebrania jednostek organizacyjnych Związku mogą być Zwyczajne i 
Nadzwyczajne. 

3. Zebrania jednostek organizacyjnych mogą być zwoływane, także, jako Zebrania 
Sprawozdawcze, po upływie każdego roku kadencji lub w jej połowie. 

 

Art. 21 

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje się na podstawie: 

1) uchwały Zarządu Głównego, podjętej przez minimum 2/3 liczby głosów, przy 
obecności, co najmniej 1/2 liczby członków, 

2) uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej, 

3) wniosku 2/3 liczby Okręgów, 

 oraz 

5) w przypadku ustąpienia prezesa ZG PZF. 

2. Nadzwyczajny Walny Zjazd winien zostać zwołany przez Zarząd Główny w ciągu 90 dni od  

    daty podjęcia uchwały czy wniosku, określonych w ust.1. 

3. Uchwała lub wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu winna określić cel jego  

     zwołania i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Związku oraz w organie prasowym  

     Związku. 
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Art. 22 

1. Jednego delegata wybiera się na każde rozpoczęte 200 członków okręgu. Ważność mandatu 
delegata trwa całą kadencję. 

2. W Walnym Zjeździe uczestniczą: 

    1) z głosem stanowiącym - delegaci wybrani przez Walne Zebrania Okręgów,  

2) z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz i członkowie honorowi niebędący 
delegatami oraz osoby zaproszone przez Zarząd Główny. 

 

Art. 23 

1. Walny Zjazd jest uprawniony do rozpoznania każdej sprawy dotyczącej Związku, jeśli 
delegaci tak zdecydują. 

2. W szczególności Walny Zjazd: 

1) wybiera władze Zjazdu, 

2) uchwala porządek i regulamin obrad Zjazdu. 

3) podejmuje uchwały programowe Związku, 

4) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności: 

a) Zarządu Głównego, 

b) Głównej Komisji Rewizyjnej, 

c) Sądu Koleżeńskiego Związku. 

5) udziela absolutorium ustępującym władzom Związku według zasad podanych w Art. 24. 

6) zatwierdza regulaminy działania: 

a) Zarządu Głównego, 

b) Głównej Komisji Rewizyjnej, 

c) Sądu Koleżeńskiego Związku. 

       7) wybiera: 

a) prezesa Zarządu Głównego, 

b) pozostałych członków Zarządu Głównego, 

c) Główną Komisję Rewizyjną, 

d) Sąd Koleżeński Związku. 

8) nadaje godność Członka Honorowego i Prezesa Honorowego PZF, 

9) podejmuje uchwały w sprawach:  

a) nabywania, zbywania nieruchomości Związku, 

b) zmiany Statutu, 

c) zgłoszonych przez delegatów lub władze Związku, zgodnie z regulaminem obrad, 

             d) rozwiązania Związku. 

3. W czasie trwania obrad, delegat może zgłosić do Walnego Zjazdu, za pośrednictwem 
Prezdium Zjazdu, wniosek nieobjęty regulaminem lub porządkiem obrad Zjazdu. O 
rozpatrzeniu takiego wniosku przez Walny Zjazd, decydują delegaci w głosowaniu. 
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Art. 24 

1. Walny Zjazd rozpoznaje wnioski Głównej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 
ustępującym władzom naczelnym Związku. 

2. Zjazd udziela lub odmawia udzielenia absolutorium: 

 1) prezesowi Zarządu Głównego  

2) członkom Prezydium Zarządu Głównego, 

3) pozostałym członkom Zarządu Głównego, 

4) Głównej Komisji Rewizyjnej, 

5) Sądowi Koleżeńskiemu Związku. 

3. Głosowanie nad absolutorium jest tajne i oddzielne dla każdego z gremium wymienionego w 
ust. 2. 

4. Delegaci mogą podjąć uchwałę o głosowanie oddzielnie na poszczególnych członków 
ustępującej władzy (wymienionych w pk.2 -5).  

 

Art. 25 

1.Uchwały Walnego Zjazdu podlegają niezwłocznie opublikowaniu na stronie internetowej 
Związku i obowiązują członków oraz władze Związku wszystkich szczebli od dnia ich 
ogłoszenia. 

2. Zarząd Główny zobowiązany jest także do opublikowania uchwał Walnego Zjazdu w organie 
prasowym Związku, w terminie do trzech miesięcy od dnia zamknięcia Zjazdu. 

 

Art. 26 

1. Uchwały Walnego Zjazdu są ważne, jeśli w Zjeździe uczestniczy, co najmniej 2/3 ogólnej 
liczby wybranych delegatów na Zjazd – w przypadku obrad w pierwszym terminie,  a co 
najmniej 1/2 liczby wybranych delegatów – jeśli Zjazd obraduje w drugim terminie, po 
upływie 15 minut od wyznaczonej godziny pierwszego terminu 

2. O terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zjazdu delegaci są powiadamiani 
przez Zarząd Główny, co najmniej 14 dni przed Zjazdem w pisemnym zaproszeniu na Zjazd 
oraz – wyprzedzająco - na stronie internetowej Związku. 

 

Art. 27 

1. Każda z ustępujących władz Związku jest zobowiązana do przedstawienia Zjazdowi 
sprawowozdań ze swojej działalności w okresie kadencji. Sprawozdania te Prezydium 
Zarządu Głównego przekazuje delegatom, za pośrednictwem Zarządów Okręgów, z co 
najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do wyznaczonego terminu Walnego 
Zjazdu. 

2. Ustępujące władze są zobowiązane także – na żądanie władz nowo wybranych – do 
protokolarnego przekazania im agend i spraw nieujętych w sprawozdaniach przedstawionych 
Zjazdowi. 

Art. 28 

1. Zarząd Główny składa się z prezesa oraz 12 członków wybranych przez Walny Zjazd 
spośród zgłoszonych przez delegatów osób, po wyrażeniu przez nich zgody na 
kandydowanie. 
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2. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Głównego, które odbywa się w czasie trwania Zjazdu, 
następuje jego ukonstytuowanie się. Wybrani przez Zjazd członkowie Zarządu Głównego 
wybierają ze swego grona jednego lub więcej wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, którzy 
wraz z nowo wybranym prezesem tworzą Prezydium Zarządu Głównego. Prezesowi 
przysługuje pierwszeństwo w zgłaszaniu kandydatów na członków Prezydium. 

3. Funkcje prezesa, sekretarza i skarbnika Zarządu Głównego nie mogą być łączone z funkcją 
prezesa Zarządu Okręgu. 

4. Prezydium Zarządu Głównego opracowuje szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków dla 
prezesa i poszczególnych członków Prezydium, dla pozostałych członków Zarządu 
Głównego oraz dla członków powołanych komisji problemowych, który podlega 
zatwierdzeniu przez Zarząd Główny na jednym z pierwszych jego posiedzeń. 

5. Przynajmniej raz w roku Zarząd Główny zbiera się na posiedzenie z udziałem wszystkich 
prezesów Okręgów, na którym będzie przyjmowany roczny plan pracy Zarządu Głównego i 
preliminarz Związku.  

 

Art. 29 

1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy: 

1) kierowanie działalnością Związku w okresie między Walnymi Zjazdami i reprezentowanie 
Związku na zewnątrz, 

2) realizacja celów Związku oraz Uchwał Walnego Zjazdu, 

3) zarządzanie majątkiem Związku, 

4) zwoływanie Walnych Zjazdów, 

5) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej Związku, 

6) powoływanie i rozwiązywanie Okręgów oraz nadzorowanie ich działalności, 

7) podejmowanie uchwały o przystąpieniu do międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń 
filatelistycznych,  

8) ustalanie minimalnej wysokości składek członkowskich. 

2. W bieżącej działalności Zarząd Główny kieruje się zasadami zawartymi w regulaminie 
uchwalonym przez Walny Zjazd (Art. 23 ust. 2 pkt 6 lit. a). 

3. W imieniu Zarządu Głównego oświadczenie woli może składać łącznie dwóch członków 
Prezydium, w tym prezes Zarządu Głównego lub inny członek Prezydium upoważniony przez 
Zarząd Główny. 

4. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje jego prezes lub wiceprezes w miarę potrzeby, lecz 
nie rzadziej niż dwa razy  w roku. 

 

Art. 30 

1. Prezydium Zarządu Głównego stanowi organ kierowniczy Związku i w okresie między 
posiedzeniami Zarządu Głównego realizuje kompetencje Zarządu Głównego określone w 
Art. 29 ust.1 pkt 1, 2, 3, 5, 7. 

2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zwołuje jego prezes w miarę potrzeby, lecz nie 
rzadziej niż raz w kwartale. 

3. Uchwały i decyzje Prezydium Zarządu Głównego oraz bilans i sprawozdania podlegają 
zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego. 
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Art. 31 

Kontrolę wewnętrzną Związku sprawują Komisje Rewizyjne. 

 

Art.32 

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z  5 członków, wybranych przez Walny Zjazd. Komisja 
wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

2. Główna Komisja Rewizyjna jest uprawniona do: 

1) kontrolowania, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Związku, w tym 
działalności Zarządu Głównego i działających przy nim komisji problemowych, w 
szczególności w zakresie gospodarki finansowej, 

2) występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz 
żądania wyjaśnień, 

3) występowania do Zarządu Głównego z uchwałą (Art.21 ust.1 pkt.2) o zwołanie 
Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu,   

4) składania Walnemu Zjazdowi wniosków w przedmiocie absolutorium dla ustępującego 
Zarządu Głównego 

3. Głowna Komisja Rewizyjna działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walny Zjazd 
(Art.23 ust 2 pkt 6 lit. B). Ten sam regulamin obowiązuje Komisje Rewizyjne niższego 
szczebla. 

4. Na wniosek Zarządu Głównego Główna Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrolę 
wskazanych Okręgów lub Oddziałów. 

5. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek GKR ma 
prawo uczestniczenia w posiedzeniach wszystkich jednostek terenowych Związku, z głosem 
doradczym. 

6. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji we władzach naczelnych 
Związku. 

 

Art. 33 

1. Sąd Koleżeński Związku, zwany dalej Sąd Koleżeński, jest władzą powołaną do 
rozpatrywania i rozstrzygania spraw członków Związku, dotyczących naruszenia 
postanowień Statutu Związku lub spornych i honorowych, wynikłych między członkami 
Związku. 

2. Sąd Koleżeński działa w trybie dwuinstancyjnym. 

3. Sąd Koleżeński prowadzi w Związku działalność orzeczniczą mediacyjną i rozjemczą. 

4. Tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego, w tym postępowania zespołów orzekających 
Sądu I i II instancji, określają przepisy zawarte w regulaminie uchwalonym przez Walny 
Zjazd (Art. 23 ust. 2 pkt 6 lit. c.) 

5. Członkowie Związku w pierwszej kolejności powinni korzystać z wewnątrzzwiązkowego trybu 
rozpoznawania spraw spornych. 

 

Art. 34 

1. Sąd Koleżeński składa się z 9 członków wybranych przez Walny Zjazd. Sąd wybiera ze 
swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

2. Sąd Koleżeński w pierwszej instancji rozpatruje sprawy członków dotyczące: 
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1) działania przez członka na szkodę Związku, nieprzestrzegania postanowień Statutu, 
regulaminów i uchwał władz Związku, 

2) skazania członka prawomocnym wyrokiem Sądu RP na karę pozbawienia praw 
publicznych, 

3) dokonania przez członka czynu nieetycznego, popełnionego z niskich pobudek. 

3. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary organizacyjne: 

1) upomnienia, 

2) nagany, 

3) zawieszenia w prawach członka na okres do 2 lat, 

4) wykluczenia ze Związku. 

4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego I instancji służy odwołanie do Sądu Koleżeńskiego II 
instancji w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. 

 

Art. 35 

1. Sąd Koleżeński drugiej instancji: 

1) rozpatruje i rozstrzyga odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej 
instancji, 

2) dokonuje wykładni przepisów dla praktyki orzeczniczej Sądu Koleżeńskiego w Związku. 

2. Na wniosek zainteresowanych Przewodniczący Sądu przeprowadza postępowanie 
mediacyjne. 

3. Do rozpatrywania sprawy w I instancji Przewodniczący wyznacza do orzekania skład 
trzyosobowy. W przypadku zaskarżenia jego orzeczenia odwołanie rozpoznaje Sąd II 
instancji w zmienionym, pięcioosobowym składzie wyznaczonym przez Przewodniczącego 
spośród pozostałych członków Sądu. 

4. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach wszystkich   
jednostek terenowych Związku, z głosem doradczym. 

5. Członek Sądu Koleżeńskiego nie może pełnić innych funkcji we władzach naczelnych 
Związku. 

  

ROZDZIAŁ VI .   OKRĘGI  i ODDZIAŁY ORAZ ICH WŁADZE  (Art. 36-44) 

 

Art. 36 

1. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 6, Okręgi są powoływane i rowiązywane przez Zarząd Główny; 
rozwiązanie Okręgu wymaga uzyskania opinii Głównej Komisji Rewizyjnej. Opinia ta nie 
wiąże Zarządu Głównego w podjęciu decyzji. 

2. Celem powołania Okręgu jest stworzenie na określonym terenie warunków i struktur dla 
realizacji zadań i celów statutowych Związku. 

3. Powołanie nowego Okręgu może nastąpić z inicjatywy: Zarządu Głównego, Zarządu innego 
Okręgu lub inicjatywy członków Związku z określonego terenu, którą poprze co najmniej 150 
członków zrzeszonych w co najmniej 7 kołach. 

4. Podstawą do powołania Okręgu jest pełna samodzielność finansowa i organizacyjna dla 
realizowania statutowych zadań Okręgów, wymienionych w art.9 ust.2. 
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5. Władze Okręgu niezwłocznie dokonują rejestracji w właściwym terenowo Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 

  

Art. 37 

1. Zarząd Główny może rozwiązać Okręg w przypadku utraty przez niego wymogu określonego 
w Art.36 ust. 4. 

2. Zarząd Główny może zawiesić Zarząd Okręgu z powodu długotrwałej bezczynności, 
polegającej na nie wywiązywaniu się z obowiązków i zadań określonych w Art.42 ust.2. W 
takim przypadku Zarząd Główny powierza powołanemu przez siebie komisarzowi kierowanie 
Okręgiem do czasu wyboru nowego Zarządu Okręgu, przez zwołane w tym celu 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Okręgu, które odbywa się w terminie do 3 m-cy od daty 
zawieszenia Zarządu Okręgu. 

3. W uchwale o rozwiązaniu Okręgu Zarząd Główny: 

1) odwołuje władze Okręgu, przejmuje jego aktywa wraz z kontem bankowym, 

2) proponuje, w porozumieniu z sąsiednim zainteresowanym Okręgiem/Okręgami, zmian 
przynależności organizacyjnej jednostek terenowych Związku podległych 
rozwiązywanemu okręgowi, 

3) ustala sposób podziału składników majątkowych pozostałych po rozwiązanym Okręgu. 

 

Art. 38 

1. Najwyższą władzą Okręgu jest Walne Zebranie Delegatów Okręgu, dalej zwane – Walne 
Zebranie Okręgu. 

2. Postanowienia Art. 18 stosuje się odpowiednio. 

3. Delegaci na Walne Zebranie Okręgu uchwalają jego porządek i regulamin, według  których 
prowadzone będą obrady. 

 

Art. 39 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Okręgu zwołuje Zarząd Okręgu lub komisarz na podstawie: 

1) uchwały Zarządu Głównego, 

2)  uchwały Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 

3) wniosku 2/3 liczby Kół zrzeszonych w Okręgu, 

4) z inicjatywy własnej Zarządu Okręgu. 

    oraz 

5) po ustąpieniu Prezesa, 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Okręgu winno zostać zwołane w ciągu 90. dni od daty 
podjęcia uchwały czy wniosku, określonym w ust. 1. 

3. Uchwała lub wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Okręgu winna określić 
cel jego zwołania. 

 

Art. 40 

1. W Walnym Zebraniu Okręgu uczestniczą: 
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1) z głosem stanowiącym – delegaci wybrani przez Walne Zebrania Kół /Oddziałów, 
proporcjonalnie do liczby członków tych Kół, na podstawie ordynacji wyborczej uchwalone 
przez Zarząd Okręgu, opracowanej w oparciu o ordynację wyborczą uchwaloną dla 
Okręgów przez Zarząd Główny. 

2) z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz Okręgu, jeżeli nie są delegatami 
oraz osoby zaproszone przez Zarząd Okręgu. 

2. W Walnych Zebraniach Okręgu powinien uczestniczyć, z głosem doradczym, członek 
Zarządu Głównego, niebędący członkiem danego Okręgu. 

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Okręgu należy: 

       1) wybór: 

a) prezesa Zarządu Okręgu, 

b) członków Zarządu Okręgu, 

c) Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 

d) delegatów na Walny Zjazd Związku. 

2) uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Okręgu, zgodnie z 
postanowieniami Statutu i uchwałami władz naczelnych, 

3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Okręgu i Okręgowej Komisj 
Rewizyjnej, 

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Prezesowi i pozostałym członkom Zarządu 
Okręgu na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz ustępującej Komisji Rewizyjnej. 
Absolutorium udzielane jest zgodnie z postanowieniami Art. 24 ust. 2. 

4. Kandydatów do władz Okręgu, po uprzednim wyrażeniu przez nich zgody na kandydowanie, 
zgłaszają delegaci, kierując się przede wszystkim dotychczasową pracą kandydata dla 
Związku. Pierwszeństwo w zgłaszaniu kandydatów do Zarządu Okręgu przysługuje nowo 
wybranemu prezesowi. 

5. Walne Zebranie Okręgu uchwala regulamin pracy Zarządu Okręgu, opracowany przez jego 
Prezydium. 

 

Art. 41 

1. Zarząd Okręgu składa się z prezesa i minimum 5. osób, wybranych przez Walne Zebranie 
Okręgu. 

2. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Zarządu Okręgu – które odbywa się w czasie 
trwania Walnego Zebrania – następuje jego ukonstytuowanie się. Członkowie wybierają ze 
swego grona, jednego lub kilku wiceprezesów, skarbnika i sekretarza, którzy wraz z 
prezesem stanowią Prezydium Zarządu Okręgu. 

3. Pierwszeństwo zgłaszania kandydatów na wiceprezesów, sekretarza i skarbnika przysługuje 
nowo wybranemu prezesowi Okręgu. 

 

Art. 42 

1. Zarząd Okręgu kieruje działalnością Okręgu w okresie między Walnymi Zebraniami Okręgu i 
reprezentuje Okręg na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Zarządu Okręgu należy: 

1) realizacja statutowych celów Związku na swoim terenie działania, uchwał Walnego 
Zjazdu, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Okręgu, 
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2) kierowanie pracą Okręgu pomiędzy Walnymi Zebraniami Okręgu, 

3) zwoływanie Walnych Zebrań Okręgu 

4) uchwalanie ordynacji wyborczej dla Kół/Oddziałów, 

5) podejmowanie uchwał o utworzeniu i likwidacji Kół i Oddziałów oraz nadzorowanie ich 
działalności, 

6) uchwalanie budżetu Okręgu. 

3. Zarząd Okręgu utrzymuje stały kontakt z Zarządem Głównym. Jednocześnie Zarząd Okręgu 
utrzymuje bieżący kontakt z podległymi oddziałami i kołami, odpowiadając za ich działalność 
merytoryczną i finansową. 

4. Zebranie Zarządu Okręgu zwołuje jego prezes w miarę potrzeb, przynajmniej raz w kwartale. 

 

Art. 43 

1. W okresie między posiedzeniami Zarządu Okręgu bieżącą działalnością Okręgu kieruje 
Prezydium Zarządu Okręgu, które stanowi organ kierowniczy oraz realizuje kompetencje 
Zarządu Okręgu określone w Art. 42 ust. 2 pkt 1, 2, 5. 

2. Prezes zwołuje posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu w miarę potrzeby. 

3. Uchwały i decyzje Prezydium Zarządu Okręgu oraz bilans i sprawozdania podlegają 
zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Okręgu. 

 

Art. 44 

1. Okręgowa Komisja Rewizyjna, zwana dalej OKR, jest jednostką kontroli wewnętrznej 
Okręgu. 

2. OKR sprawuje kontrolę całej działalności Okręgu i Oddziałów oraz jest uprawniona do 
kontroli podległych Okręgowi Kół, Klubów Zainteresowań, komisji problemowych oraz innych 
grup i zespołów roboczych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. 

3. Do zakresu działania OKR należy: 

1) badanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Okręgu ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarki finansowej, 

2) występowanie do Zarządu Okręgu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie  
wyjaśnień, 

3) występowanie z wnioskami w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Okręgu, 

4) wnioskowanie do Zarządu Okręgu zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Okręgu. 

4. OKR składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Okręgu. 

5. OKR wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza, a w miarę potrzeby także 
wiceprzewodniczącego. 

6. Przewodniczący OKR jest uprawniony do uczestnictwa w posiedzeniach Komisji Rewizyjnych 
Oddziałów, Kół i Klubów Zainteresowań oraz w posiedzeniach Prezydium i Zarządu Okręgu, 
z głosem doradczym. 

7. Członek OKR nie może pełnić innych funkcji we władzach Okręgu,   
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ROZDZIAŁ VII. ODDZIAŁY I ICH WŁADZE  (ART. 45-53) 

 

Art. 45 

1. W Okręgach, zgodnie z postanowieniami Art. 8 ust. 4, mogą być tworzone Oddziały. 

2. Do powołania Oddziału uprawniony jest Zarząd Okręgu, jeśli wolę utworzenia Oddziału 
wyrażą, co najmniej trzy Koła. 

3. W uchwale powołującej Oddział Zarząd Okręgu określa jego zasięg terytorialny oraz 
siedzibę. 

 

Art. 46 

1. Władzami Oddziału są: 

1) Walne Zebranie Delegatów Oddziału, 

2) Zarząd Oddziału, 

3) Komisja Rewizyjna Oddziału. 

2. Postanowienia Art. 18 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 47 

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Delegatów Oddziału - zwane dalej Walnym 
Zebraniem Oddziału. 

2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Oddziału delegaci 
są powiadamiani przez Zarząd Oddziału, co najmniej 14 dni przed datą Zebrania, w pisem-
nym zaproszeniu. 

 

Art. 48 

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy: 

1) uchwalanie programu działania Oddziału, 

2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału, 

3) podejmowanie uchwal w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału, 

4) wybór członków Zarządu Oddziału oraz członków Komisji Rewizyjnej Oddziału, którzy na 
swoich pierwszych posiedzeniach, w czasie trwania Walnego Zebrania Delegatów 
wybieraja ze swojego grona prezesa i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

5) rozpatrywanie zgłoszonych wniosków. 

 

Art. 49 

1. W Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą: 

1) z głosem stanowiącym – delegaci wybrani przez Walne Zebrania Kół, proporcjonalnie do 
liczby członków tych Kół, 

2) z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz Oddziału, jeżeli nie są delegatami 
oraz osoby zaproszone przez Zarząd Oddziału. 
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2. W Walnych Zebraniach Oddziału może uczestniczyć, z głosem doradczym, członek Zarząd 
Głównego oraz członek Zarządu Okręgu. 

 

Art. 50 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Zwołuje Zarząd Oddziału na podstawie: 

1) uchwały Zarządu Okręgu, 

2)  uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału, 

3) wniosku 2/3 liczby Kół zrzeszonych w Oddziale, 

4) z inicjatywy własnej Zarządu Oddziału. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału winno zostać zwołane w ciągu 90 dni od daty 
podjęcia uchwały czy wniosku, określonych w ust. 1. 

3. Uchwała lub wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału winna 
określić cel jego zwołania. 

 

Art. 51 

1. Zarząd Oddziału liczy minimum 3 osoby, wybrane przez Walne Zebranie Oddziału. 

2. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Zarządu Oddziału – które odbywa się w czasie 
trwania Walnego Zebrania Oddziału – następuje jego ukonstytuowanie. Członkowie 
wybierają ze swego grona prezesa, skarbnika i sekretarza a w miarę potrzeby także 
wiceprzewodniczącego. 

 

Art. 52 

1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami 
Oddziału i reprezentuje Oddział na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy: 

1) realizacja statutowych celów Związku na swoim terenie działania, uchwał Walnego 
Zjazdu, Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu oraz Walnego Zebrania Oddziału, 

2) kierowanie pracą Oddziału pomiędzy Walnymi Zebraniami Oddziału, 

3) uchwalanie planów działalności Oddziału, 

4) uchwalanie preliminarzy dochodów i wydatków, 

5) koordynowanie działalności podległych Kół i udzielanie im pomocy, 

6) zwoływanie Walnych Zebrań Oddziału, 

7) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału. 

3. Zebranie Zarządu Oddziału zwołuje jego prezes w miarę potrzeb, przynajmniej raz w 
kwartale. 

 

Art. 53 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontroli wewnętrznej Oddziału. 

2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy: 

1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Oddziału, 
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2) występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie 
wyjaśnień, 

3) występowanie z wnioskami w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału, 

4) wnioskowanie do Zarządu Oddziału o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
Oddziału. 

3. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie 
Oddziału. 

4. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza a w 
miarę potrzeby także wiceprzewodniczącego. 

5. Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału nie może pełnić innych funkcji we władzach Oddziału. 

 

ROZDZIAŁ VIII . KOŁA i KLUBY ZAINTERESOWAŃ  (Art. 54-63) 

 

Art. 54 

Każdy członek Związku ma obowiązek należeć, z uwzględnieniem postanowień Art. 14 ust. 2 
pkt 7 do jednego, dobrowolnie wybranego Koła. 

 

Art. 55 

Koło funkcjonuje na wskazanym terenie określonym uchwałą Zarządu Okręgu. Zmiana 
przynależności Koła z Okręgu macierzystego do innego Okręgu, wymaga zgody macierzystego 
Zarządu Okręgu. 

 

Art. 56 

1. Do obowiązków i zadań Koła i jego władz należy: 

1) realizacja celów statutowych Związku oraz uchwał władz nadrzędnych i Walnego Zebrania 
Koła, 

2) pozyskiwanie nowych członków, 

3) gospodarowanie powierzonym majątkiem Związku, 

4) realizacja zobowiązań finansowych wobec Okręgu/Oddziału, 

5) instruktaż i poradnictwo w zakresie kolekcjonowania znaków pocztowych i budowy  
eksponatów, 

6) ułatwianie i organizowanie zaopatrywania członków w znaki pocztowe, 

7) popularyzacja zdobywania wiedzy przez czytelnictwo literatury i prasy filatelistycznej, 

8) pomoc w kolekcjonowaniu przez młodzież znaków pocztowych. 

2. Koło, poprzez swoich członków, uczestniczy w pracach Okręgu, Oddziału, komisjach 
problemowych, w wystawach i konkursach. 

 

Art. 57 

1. Warunkiem utworzenia Koła jest wniosek zgłoszony Zarządowi Okręgu/Oddziału, przez co 
najmniej 6 osób, będących już członkami Związku lub ubiegających się o członkostwo. 
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2. Zarząd Okręgu/Oddziału, po spełnieniu wymogów statutowych, podejmuje uchwałę o 
powołaniu Koła. 

3. Zasady działania Koła określa jego regulamin, uchwalony przez Zebranie Koła i zatwierdzony 
przez Zarząd Okręgu/Oddziału. 

 

 

Art. 58 

1. Najwyższą  władzą  Koła  jest  Walne  Zebranie  Członków  Koła, dalej  zwane – Walnym  

    Zebraniem Koła. W Walnym Zebraniu Koła mogą uczestniczyć  wszyscy członkowie Koła. 

2. Postanowienie art. 18 ( z wyj. ust 1)  stosuje się odpowiednio. 

3. Członkowie Walnego Zebrania Koła uchwalają jego porządek i regulamin, według których 
prowadzone są obrady. 

4. Do kompetencji Walnego Zebrania koła należy: 

1. wybór: 

a) przesa Zarządu Koła, 

b) członków Zarządu Koła, 

c) Komisji Rewizyjnej, 

d) Delegatów na Walne Zebranie Okręgu. 

2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarzadu Koła i Komisji Rewizyjnej 

3. udzielanie absolutorium ustępującemu Prezesowi In pozostałym członkom Zarzadu na 
wniosek Komisji Rewizyjnej. Art. 24 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. 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 Zarzadu Koła 
przysługuje nowo wybranemu prezesowi. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła zwołuje jego Zarząd: 

1) na wniosek 50% liczby członków Koła, 

2) na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej Koła, 

3) na polecenie Zarządu Okręgu lub Oddziału. 

6. Nadzwyczajne Zebranie Koła powinno zostać zwołane w terminie nie później niż 3 miesiące 
od dnia wpływu wniosku, uchwały czy polecenia Zarządu Okręgu/Oddziału . 

7.Wniosek lub polecenie, opisane w ust. 1, winno określać cel zwołania Nadzwyczajnego 
Zebrania Koła. 

 

Art. 59 

1. Zarząd Koła, w zależności od liczby członków, składa się z co najmniej 3 osób wybranych 
przez Walne Zebranie Koła. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Koła, które odbywa się 
jeszcze w czasie trwania Walnego Zebrania Koła, wybrani członkowie Zarządu wybierają ze 
swego grona prezesa (ewentualnie także wiceprezesa), sekretarza i skarbnika.   

2. Zarząd Koła kieruje jego bieżącą działalnością. 

3. Do Zarządu Koła należy: 
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1) realizacja zadań statutowych Związku na poziomie Koła, na jego terenie działania, 

2) wprowadzanie w życie uchwał władz Walnego Zebrania Koła i władz nadrzędnych, 

3) pobieranie składek i gospodarowanie powierzonym majątkiem, 

4) ustalenie zadań i obowiązków dla członków Zarządu Koła, 

5) organizowanie spotkań filatelistów, w tym spotkań wymiennych, 

6) organizowanie działalności wystawienniczej członków Koła, 

7) prowadzenie, w miarę możliwości, kroniki oraz biblioteki Koła, 

8) przyjmowanie członków, skreślanie z listy członków w przypadkach przewidzianych w 
Statucie. 

9) składanie wniosków o odznaczenia związkowe 

 

4. W kołach do 20 osób funkcję zarządu może sprawować wyjątkowo jednoosobowo prezes 
Koła. 

 

Art. 60 

1. Komisja Rewizyjna Koła winna liczyć, co najmniej trzy osoby, spośród których wybiera 
przewodniczącego. 

2. Do Komisji Rewizyjnej Koła należy: 

1) kontrola całokształtu działalności Koła, 

2) występowanie do Zarządu Koła z wnioskami pokontrolnymi, 

3) podejmowanie uchwały o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Koła, 

4) wnioskowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła są analogiczne do 
uprawnień Komisji Rewizyjnej Okręgu/Oddziału, z ograniczeniem do terenu działania 
Koła. 

3. Koło liczące mniej niż 20 członków może działać bez wyboru Komisji Rewizyjnej Koła. 
Statutowe obowiązki Komisji Rewizyjnej Koła wykonuje wówczas Okręgowa/Oddziałowa 
Komisja Rewizyjna. 

 Art. 61 

1. Rozwiązanie Koła następuje uchwałą Zarządu Okręgu lub Oddziału – na ich wniosek lub z 
ich inicjatywy. Uchwała zapada po uzyskaniu opinii Komisji Rewizyjnej Okręgu/Oddziału. 

2. Inicjatorem rozwiązania Koła może być także Walne Zebranie Kola. Uchwała Walnego 
Zebrania zapada na wniosek Zarządu Koła, za aprobatą Komisji Rewizyjnej Koła/Oddziału. 

3. Uchwała o rozwiązaniu Koła winna zawierać dyspozycje odnośnie rozliczenia majątku 
Związku, którym Koło dysponowało. 

Art. 62 

1. Klub Zainteresowań jest jednostką Związku powoływaną z inicjatywy członków 
zainteresowanych kultywowaniem wybranych, określonych tematów lub kierunków 
kolekcjonerstwa w tym filatelistycznego. 

2.  Klub Zainteresowań powoływany i rozwiązywany jest przez Zarząd Okręgu/Oddziału. 

3. Klub Zainteresowań przyjmuje nazwę stosowną do wybranego zakresu działania, 
związanego z określonym rodzajem filatelistyki lub tematem kolekcjonerstwa. 
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4. Kluby Zainteresowań działają w oparciu o regulamin Klubu uchwalony przez Zebranie 
Członków Klubu i zatwierdzony przez Zarząd Okręgu/Oddziału. 

Art. 63  

Każdy członek Związku może należeć do dowolnej liczby wybranych przez siebie Klubów 
Zainteresowań. 

 

 ROZ. IX. FORMY ZRZESZANIA MŁODZIEŻY I ORGANIZOWANIA Z NIĄ PRACY  

(Art. 64-66)  

 

Art. 64 

1. Związek organizuje filatelistyczne kolekcjonerstwo dla członków uczestników tworząc w 
szkołach, w placówkach oświatowych, Domach Kultury i innych, za zgodą ich kierownictw, 
Młodzieżowe Koła Filatelistów, zwane dalej MKF. 

2. Władze wszystkich jednostek organizacyjnych Związku są zobowiązane do otaczania 
uczestników młodzieżowych specjalną opieką i troską. 

Art. 65 

1. Uczestnicy młodzieżowi Związku należą do MKF lub tworzą Grupy Młodzieżowe (GM) przy  

    Kołach dorosłych albo też, zgodnie z zapisem w ust. 2, należą do Koła indywidualnie. 

2. Zarząd Koła może przyjąć do swego Koła uczestników młodzieżowych, jeśli na terenie jego 
działania nie ma możliwości utworzenia MKF lub liczba uczestników jest zbyt mała do 
utworzenia MKF. 

3. Zarząd Koła, przy którym działa GM, powierza opiekę nad nią jednemu z członków Zarządu 
lub innemu doświadczonemu członkowi Koła. 

 

Art. 66 

1. Młodzieżowe Koła Filatelistów, będące jednostkami regulaminowymi, tworzy Zarząd Okręgu 
lub Oddziału w placówkach oświatowych, kulturalnych i innych, za zgodą kierownictw tych 
placówek. 

2. MKF są prowadzone przez opiekunów - wskazanym jest by byli oni członkami Związku. 

3. Szczegółowe zasady organizacji pracy z młodzieżą zrzeszoną w Związku oraz powoływania 
opiekunów MKF ustala Zarząd Okręgu lub Oddziału na podstawie wytycznych uchwalonych 
przez Zarząd Główny. 

 

ROZDZIAŁ X.  MAJĄTEK ZWIĄZKU   (Art. 67-69) 

 

Art. 67 

1. Majątek Związku stanowią: 

1) środki trwałe ruchome, nieruchome i zapasy magazynowe, 

2) wartości niematerialne i prawne, 

3) fundusze będące w posiadaniu Zarządu Głównego i jednostek terenowych. 

2. Fundusze Związku składają się z: 
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1) wpłat ze składek członkowskich i wpisowego,  

2) wpływów z wystaw i imprez filatelistycznych, 

3) dochodów z majątku własnego, 

4) darowizn, spadków i zapisów, zadysponowanych przez darczyńcę czy spadkodawcę na 

rzecz Związku, oraz dodatkowych dobrowolnych składek na rzecz Związku,  

5) odpisów z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 

Art. 68 

Wysokość minimalnej składki członkowskiej ustala Zarząd Główny. Formy i terminy wpłaty 
składki, ewentualne zróżnicowanie jej wysokości lub zastosowanie ulg dla niektórych grup 
członków oraz sposób podziału składki dla Okręgu i Zarządu Głównego określa  uchwałą 
Zarząd Główny. 

 

Art. 69 

1. Dochody z działalności prowadzonej przez jednostki terenowe Związku mogą być 
wydatkowane wyłącznie na realizację zadań statutowych. 

2. Dochody Związku nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Związku. Zakaz 
nie dotyczy wynagrodzeń wynikających z umów o pracę lub umów zlecenia i o dzieło. 

3. Działalność finansowa jednostek terenowych Związku prowadzona jest na podstawie 
rocznych preliminarzy dochodów i wydatków. 

4. Zarząd Główny ustala ogólne zasady planowania i dokumentowania działalności finansowej, 
obowiązujące jednostki terenowe Związku. 

5. Zarząd Główny, a także Zarządy Okręgów i Oddziałów sporządzają preliminarze dochodów i 
wydatków. 

6. Umowy i porozumienia oraz inne dokumenty i korespondencje wywołujące skutki finansowe 
wymagają podpisu prezesa i skarbnika właściwej jednostki terenowej lub łącznego podpisu 
2.osób upoważnionych przez władze tej jednostki. 

 

ROZ. XI. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU, JAKO ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZ.                                                

(Art. 70-71) 

 

Art. 70 

Związek prowadzi działalność pożytku publicznego: 

     1) przewidzianą w art.7 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w postaci szkoleń, pomocy i doradztwa dotyczącego szeroko pojętego 
kolekcjonerstwa oraz wystawiennictwa filatelistycznego (w Polskiej Klasyfikacji Dzia-
łalności – grupa 85.59.A poz. ostatnia, grupa 85.60.Z poz. pierwsza, agitacja do dzia-
łalności kulturalnej i klubów kolekcjonerskich grupa 94.99.Z, popieranie i prowadzenie 
prac badawczych z zakresu filatelistyki i innych form kolekcjonerskich, prowadzenie 
Polskiej Akademii Filatelistyki i Studium Filatelistyki PZF – grupa 72.20.Z. prowadzenie 
fachowych bibliotek i dokumentacji z dziedziny filatelistyki – grupa 91.01.A) 

    2) przewidzianą w art. 8 ustawy z 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w postaci działalności wydawniczej czasopism (grupa 58.14.Z poz.1) 
katalogów (grupa 58.19.Z poz.1.1) i innych materiałów popularyzujących filatelistykę. 
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Art. 71 

W Związku zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do 
członków Związku, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi 
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Związku pozostają w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo 
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kontroli, zwanych dalej osobami bliskimi, 

2) przekazywania majątku Związku na rzecz jego członków, członków jego organów lub 
pracowników oraz osób im bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach,  

3) wykorzystywania majątku Związku na rzecz członków, członków jego organów lub 
pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich 
chyba, że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku, 

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Związku, 
członkowie jego organów lub pracownicy oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

ROZDZIAŁ XII.   INTERPRETACJA STATUTU  (Art. 72) 

 

Art. 72 

1. Prawo interpretacji Statutu i uchwał Walnego Zjazdu Delegatów Związku przysługuje: 

1) Walnemu Zjazdowi, w czasie jego trwania, 

2) Zarządowi Głównemu, w okresie między Walnymi Zjazdami. 

2. Interpretacja regulaminów Zarządu Głównego i Zarządów Okręgów jest uprawnieniem 
Zarządu Głównego. 

3. Prawo interpretacji regulaminu Komisji Rewizyjnych przysługuje Głównej Komisji Rewizyjnej. 

4. Prawo interpretacji regulaminu Sądu Koleżeńskiego, przepisów dotyczących trybu orzekania 
i orzeczeń Sądu, przysługuje Sądowi Koleżeńskiemu. 

    

 ROZDZIAŁ XIII .    POSTANOWIENIA KOŃCOWE  (Art. 73-76) 

 

Art. 73 

1. Podmiotem uprawnionym do zmiany statutu, a także uchwalenia nowego jest Walny Zjazd 
Delegatów Związku. 

2. Uchwalenie lub zmiana statutu następuje przez podjęcie uchwały większością 3/4 ważnych 
głosów, w obecności, co najmniej 3/4 delegatów Zjazdu. 

 

Art. 74 
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1. Rozwiązanie Związku może nastąpić jedynie na podstawie Uchwały Walnego Zjazdu 
Delegatów Związku podjętej większością 3/4 ważnych głosów,w obecności co najmniej 3/4 
delegatów. 

2. W uchwale o likwidacji, Walny Zjazd określa cele, na które musi zostać przeznaczony 
majątek Związku pozostały po zaspokojeniu wszystkich jego zobowiązań po jego likwidacji. 

3. Walny Zjazd uchwalając rozwiązanie Związku podejmuje jednocześnie uchwałę o: 

1) powołaniu Komisji Likwidacyjnej, lub o 

2) powierzeniu czynności likwidacyjnych dotychczasowemu Zarządowi Głównemu. 

4. Powołując Komisje Likwidacyjną, Zjazd winien zadbać, aby jej skład zapewniał prawidłowe 
sprawne przeprowadzenie czynności likwidacyjnych. 

 

Art. 75 

W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 
1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U.z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.). 

 

  

Art. 76 

Kadencja obecnego Zarządu Głównego wygasa po 120 dniach od daty rejestracji niniejszego 
statutu przez Krajowy Rejestr Sądowy.  

 

Statut uzyskuje moc prawną z datą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

Statut został uchwalony przez  Walny Zjazd Delegatów PolskiegoZwiązkuFilatelistów w  dniu 
01.10.2011 roku w Polkowicach z poprawkami wniesionymi przez Nadzwyczajny Walny Zjazd 
Delegatów Polskiego Związku Filatelistów w dniu 03.06.2012 r. w Warszawie i zarejestrowany 
postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18.06.2012 r. 

 

 

               Sekretarz                                                                                           Prezes 

         Zarządu Głównego                        Zarządu Głównego 

Polskiego Związku Filatelistów              Polskiego Zwiazku Filatelistów 

 

 

        Antoni Kurczyński                                                                              Henryk Monkos 


