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         Czeski Cieszyn 16.9.2021 
 
 
Szanowni delegaci XXIV Zjazdu Delegatów PZKO, 

w załącznikach przesyłamy podstawowe dokumenty zjazdowe. 
 
Zadaniem Zjazdu jest przede wszystkim: 
- uchwalenie poprawek do Statutu PZKO  
- wybór prezesa, Zarządu Głównego PZKO oraz Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję 
- przyjęcie uchwał XXIV Zjazdu PZKO – wynikających z przebiegu obrad 

XXIV Zajazd PZKO odbędzie się w sobotę, 2 października 2021 w Domu Kultury „Strzelnica” w 
Czeskim Cieszynie. Rejestracja od godziny 8:00.  

Ze względu na sytuację epidemiczną i obostrzenia z nią związane zwracamy się do Państwa z apelem 
o przeprowadzenie niektórych procedur z wyprzedzeniem jeszcze przed rozpoczęciem obrad. 
Szczególnie chodzi o przesłanie z wyprzedzeniem propozycji wniosków i uchwał. Zależy nam bowiem 
na skróceniu do minimum czasu, który delegaci będą musieli spędzić w maseczkach ochronnych w 
sali obrad. Wnioski te należy kierować na adres biura ZG PZKO zg@pzko.cz w terminie do 
30 września 2021. Umożliwienie delegatom wysyłania tych propozycji drogą elektroniczną nie 
przekreśla możliwości zgłaszania ich również na miejscu w „Strzelnicy” w czasie trwania obrad Zjazdu.  

W przyspieszeniu przebiegu obrad mają pomóc również inne rozwiązania organizacyjno-techniczne. 
Na Konwencie Prezesów dnia 15.9.2021 r. zaproponowano już np. wstępnie członków komisji 
mandatowo-wyborczej i komisji wniosków i uchwał. O ich ostatecznym składzie zdecydujecie 
Państwo jednak dopiero w sobotę 2 października br..  

Zasadniczym zmianom nie ulegnie dyskusja. Jednak czas poszczególnych przyczynków dyskusyjnych 
nie powinien przekraczać 3 minut. Nad jego ścisłym dotrzymywaniem będzie czuwać prowadzący 
obrady.  

Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni nie zostaną wprowadzone obostrzenia, które 
przekreśliłyby możliwość przeprowadzenia obrad. Stąd mój apel do delegatów, by — jeśli tylko 
sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli – przyszli w sobotę 2 października do Ośrodka Kultury 
„Strzelnica” i zapewnili zgodnie ze statutem kontynuację działania Polskiego Związku Kulturalno-
Oświatowego na kolejną czteroletnią kadencję. 

Z poważaniem 

               Helena Legowicz 
Prezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC 

 


