
REGULAMIN KLUBU ZAINTERESOWAŃ PZF 

„Gliwicki Klub Kolekcjonerów” 

 

 

I. Sprawy ogólne 

1. Klub Zainteresowań PZF „GLIWICKI KLUB KOLEKCJONERÓW” – zwany dalej 

„Klubem” jest dobrowolną jednostką działającą w strukturze Polskiego Związku Filate-

listów zgodnie z obowiązującym Statutem, przy Zarządzie Oddziału Polskiego Związku 

Filatelistów w Gliwicach. 

2. Do Klubu może należeć każdy członek Polskiego Związku Filatelistów oraz osoby nie 

będące członkami PZF, które wyrażą wolę uczestnictwa w działaniach klubu poprzez 

wypełnienie i złożenie deklaracji o przystąpieniu do Klubu oraz opłacą wpisowe 

i składkę roczną, których wysokość regulują stosowne uchwały Klubu. 

3. Warunkiem przyjęcia do Klubu jest pozytywna decyzja Zarządu Klubu. 

4. Klub skupia filatelistów, numizmatyków oraz innych kolekcjonerów - miłośników Gli-

wic i regionu, którym bliska jest idea propagowania miasta poprzez kolekcjonerstwo, 

chcących poszerzyć wiedzę z zakresu historii poczty, numizmatyki, historii Gliwic 

i Ziemi Gliwickiej, wydarzeń, osób i obiektów związanych z Gliwicami i regionem 

w jego historycznych granicach. 

5. Do podstawowych celów i zadań Klubu i jego Członków należą: 

a. propagowanie kolekcjonerstwa walorów filatelistycznych, numizmatycznych i in-

nych związanych z Gliwicami i Ziemią Gliwicką, 

b. inicjowanie tematyki opracowań naukowo - badawczych, popularno - naukowych 

i popularyzatorskich, skierowanych do szerokiej rzeszy odbiorców, poprzez publi-

kacje w prasie, radiu i telewizji, 

c. udzielanie pomocy członkom Klubu w uzyskiwaniu i wymianie walorów kolekcjo-

nerskich, związanych tematycznie z Gliwicami i Ziemią Gliwicką, 

d. udzielanie pomocy członkom Klubu w kompletowaniu i opracowywaniu zbiorów 

wystawienniczych, 



e. organizowanie spotkań wymiennych, prelekcji, wernisaży, pokazów i wystaw tak 

nie konkursowych jak i konkursowych, 

f. inicjowanie opracowań publicystycznych i ich wydawanie, 

g. opracowanie i wprowadzanie do obiegu walorów kolekcjonerskich tematycznie 

związanych z Gliwicami i regionem, 

h. współpraca z innymi organizacjami zainteresowanymi propagowaniem historii mia-

sta i regionu. 

II. Sprawy organizacyjne. 

6. Działalnością Klubu kieruje Zarząd Klubu w składzie 3 do 5 osób (prezes, wiceprezes, 

sekretarz oraz ewentualnie członek zarządu), który jest wybierany co 4 lata na Walnym 

Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Klubu. 

7. Zarząd Klubu raz w roku (nie później niż do 31 marca) zobowiązany jest zorganizować 

Zebranie Sprawozdawcze Klubu na którym składa sprawozdanie z działalności w po-

przednim roku i przedstawia plan pracy na rok bieżący. Ostatnie na zakończenie kaden-

cji, które jest jednocześnie Walnym Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym. 

8. Każdy członek Klubu otrzymuje legitymację członkowską z nadanym stałym numerem 

członka Klubu. 

9. Klub administruje stroną internetową http://kolekcje.strefa.pl/gkk, która jest jednocze-

śnie kroniką działalności Klubu. 

10. Do zadań Zarządu Klubu należy w szczególności: 

- kierowanie pracą Klubu, 

- prowadzenie ewidencji członków, 

- opracowanie ramowego planu pracy na dany rok i jego realizację, 

- ułatwianie kontaktów między członkami Klubu. 

11. Klub posiada swoje logo oraz pieczęcie (adresowa – podłużna i klubowa – okrągła) 

zgodnie z niżej zamieszczonymi wzorami. Logo Klubu jest zastrzeżone do wyłącznej 

dyspozycji Zarządu Klubu, na używanie którego należy każdorazowo uzyskać zgodę. 
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12. Niniejszy Regulamin został opracowany i zatwierdzony na Zebraniu Sprawozdawczo-

Wyborczym Gliwickiego Klubu Kolekcjonerów Uchwałą nr 2/2013 z dn. 30.12.2013 

roku i zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Gliwickiego Polskiego Związku Filateli-

stów w Gliwicach Uchwałą nr 1 z dn. 23.01.2014 r. 

 

Prezes Klubu 
 
 

……………………..…… 
(podpis) 


