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4.6. Proszę o krótkie uzasadnienie tej oceny. Możesz odnieść się do innych czasopism.

4.7. Jakiego oczekujesz profilu merytorycznego „Filatelisty”? (zaznacz tylko jedną odpowiedź)
90 procent artykułów badawczych i 10 procent pozostałych
pół na pół artykułów badawczych i innych
10 procent artykułów badawczych i 90 procent pozostałych
4.8. Czy w ramach rocznej składki członkowskiej w PZF chciałbyś otrzymywać co miesiąc „Filatelistę”?
(zaznacz tylko jedną odpowiedź)
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Szanowni Filateliści,
zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą
o wypełnienie poniższej ankiety w sposób zgodny
z Państwa odczuciami i doświadczeniem. Celem
tego badania jest zobrazowanie obecnej sytuacji
dotyczącej filatelistyki oraz bezpośrednio związanej z Polskim Związkiem Filatelistów. Zapraszamy
do udziału w ankiecie zarówno członków PZF jak
i filatelistów niezrzeszonych. Wszystkie wypełnione przez uczestników badania ankiety są dla nas
jednakowo ważne. Wnioski przyczynią się do poszerzenia wiedzy o nas samych jak również do modelowania sytuacji w PZF w nieodległej przyszłości.
Poświęcony przez Państwa czas pozwoli nam na
realizację tych zadań.
Ankiety można przesłać anonimowo, ale te
z podanymi informacjami poniżej wezmą udział
w losowaniu ponad 100 nagród rzeczowych.
Dane demograficzne
0.1. Zaznacz, w której jesteś grupie wiekowej:
do 20 lat
21 do 30 lat
31 do 40 lat
41 do 50 lat

tak, wersję drukowaną
tak, wersję elektroniczną
nie jestem zainteresowany
inne sugestie (wpisz jakie?) .................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Formularz ankiety dostępny jest w postaci papierowej jako wkładka w miesięczniku „Filatelista”
oraz jako plik do pobrania ze strony internetowej
www.zgpzf.pl, który po wydrukowaniu i wypełnieniu
należy odesłać na wskazany adres. Na tej stronie
znajduje się również odnośnik do elektronicznej
wersji ankiety, którą można wypełnić online, bez
konieczności drukowania. Prosimy o skorzystanie
z najbardziej dogodnej dla Państwa formy ankiety
i sposobu jej przesłania.
Ankiety w formie papierowej prosimy nadsyłać na adres: Redakcja „Filatelisty”, al. Wilanowska 115 m. 41, 02-765 Warszawa z dopiskiem
„Ankieta” w terminie do 15 kwietnia 2018  r. Wyniki losowania nagród zostaną opublikowane
w czerwcowym numerze „Filatelisty” i zamieszczone na stronie www.zgpzf.pl
Z góry dziękujemy za udział w badaniu.
Zarząd Główny PZF

0.2. Zaznacz płeć

51 do 60 lat
61 do 70 lat
71 do 80 lat
81 do 90 lat
powyżej 90 lat

kobieta
mężczyzna

0.3. Podaj swój macierzysty Okręg (jeśli jesteś nie zrzeszony postaw kreskę)

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

0.4 Wpisz numer i miasto macierzystego Koła (jeśli jesteś nie zrzeszony postaw kreskę)

4.9. Jaką kwotę byłbyś skłonny zapłacić za jedno wydanie „Filatelisty” w wersji papierowej
podaj kwotę

4.10. Jaką kwotę byłbyś skłonny zapłacić za jedno wydanie „Filatelisty” w wersji elektronicznej
podaj kwotę

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu.

0.5. O ankiecie dowiedziałem się… (zaznacz tylko jedną odpowiedź)
z miesiecznika „Filatelista”
od macierzystego okręgu, koła
z klubu zainteresowań
ze strony zgpzf.pl
ze strony i-kf.pl
ze strony kzp.pl
inne (podaj skąd) ......................................................................................................
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0.6. Czy chcesz wziąć udział w losowaniu nagród ufundowanych dla uczestników ankiety?
tak, chcę wziąć udział w losowaniu nagród (wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych i przejdź
do pyt. 0.7)
rezygnuję z losowania – chcę, aby moja ankieta pozostała anonimowa (przejdź do pyt. 1.1)
Zgoda*
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez PZF przekazanych przeze mnie danych osobowych w rozumieniu
ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926, ze zm.) w celach związanych
z opracowaniem niniejszej ankiety oraz losowania nagród. Po opublikowaniu listy nagrodzonych, dane osobowe zostaną
trwale usunięte.
...........................................................
czytelny podpis

tak (pole obowiązkowe, jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagrody)
nie (twoja ankieta pozostanie anonimowa)
Dane osobowe*
0.7. Imię i nazwisko
0.8. Adres korespondencyjny (do wysyłki nagrody)

0.9. Adres email (jeśli jest używany)

Część 4: O czytelnictwie literatury filatelistycznej
4.1. Z jakich publikacji filatelistycznych korzystasz? (zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi)
z katalogów (Fischer, Michel i inne)
z książek
z czasopism ogólnopolskich (Filatelista, Przegląd Filatelistyczny, HBBF)
z biuletynów okręgowych
z artykułów w Internecie
inne (wpisz jakie?) ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
4.2. Z jakich filatelistycznych stron internetowych korzystasz i jak często?
(zaznacz tylko jedną odpowiedź rzędzie)

zgpzf.pl
strony okręgowe
i-KF.pl
kzp.pl

regularnie – co tydzień lub częściej

systematycznie –
co miesiąc, dwa

okazjonalnie –
raz na pół roku, rok

nie odwiedzam

inne (wpisz jakie?)

Część 1: O mnie
1.1. Od jak dawna zbierasz znaczki i/lub inne walory filatelistyczne? (zaznacz tylko jedną odpowiedź)
do 5 lat
6-20 lat
ponad 20 lat
1.2. Jaki rodzaj walorów zbierasz? (zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi)
znaczki niestemplowane
znaczki stemplowane
abonament znaczków polskich
znaczki polskie chronologicznie
znaczki zagraniczne
koperty FDC
całości pocztowe
próby, błędy, usterki
1.3. Jakie działy filatelistyki Cię interesują? (zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi)
tradycyjna
tematyczna
historia poczty
aerofilatelistyka
maksimafilia

4.3. Jak często czytasz miesięcznik „Filatelista”? (zaznacz tylko jedną odpowiedź rzędzie)
regularnie – co miesiąc
jak potrzebuję znaleźć potrzebne informacje
nie czytam – nie wiem, że jest takie czasopismo
nie czytam – nie wiem, skąd wziąć to czasopismo
nie czytam w ogóle, bo mnie to nie interesuje
4.4. Jak zaopatrujesz się w „Filatelistę”? (zaznacz tylko jedną odpowiedź). Pomiń dalsze pytania jeśli nie czytasz.
mam prenumeratę
kupuję
pożyczam / wypożyczam
ściągam z Internetu „e-Filatelistę”
inne (wpisz jakie?) ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
4.5. Jak oceniasz treści przekazywane w „Filateliście”? (zaznacz tylko jedną odpowiedź)
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
źle
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Część 3: O ofercie PZF
3.1. Co sądzisz o walorach specjalnych wydawanych tylko dla członków PZF?
(zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi)
wreszcie coś tylko dla członków PZF
służą pozyskiwaniu środków finansowych dla Związku
zatrzymały odpływ członków ze Związku
są dobrym uzupełnienim standardowych emisji Poczty Polskiej
ograniczony nakład gwarantuje ich atrakcyjność
to wyciąganie pieniędzy
jest ich za dużo, wystarczy jeden na rok
nie są potrzebne
inne (wpisz jakie?) ....................................................................................................................................................
3.2. Jakie pokazy / wystawy filatelistyczne widziałeś w ciągu ostatnich dwóch lat?
(zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi)
żadne
pokaz / wernisaż filatelistyczny
wystawę okręgową
wystawę krajową
wystawę europejską bądź światową
3.3. Kiedy ostatnio byłeś na pokazie / wystawie filatelistycznej? (zaznacz tylko jedną odpowiedź)
w ubiegłym roku
w ciągu ostatnich 5 lat
kiedykolwiek przed laty
nigdy nie byłem na pokazie/ wystawie filatelistycznej
3.4. Czy wystawiałeś / wystawiasz / przygotowujesz eksponat filatelistyczny? (zaznacz tylko jedną odpowiedź)
mam jeden eksponat i go wystawiam
mam kilka eksponatów i je wystawiam
jestem w trakcie opracowania / przeróbki eksponatu
zaprzestałem wystawiać z powodu zmian w zasadach budowy eksponatów
zaprzestałem wystawiać z powodu większych wymogów sędziowskich
zaprzestałem wystawiać z powodu wysokich opłat za udział w wystawie
nigdy nie robiłem eksponatu, a chciałbym
nie robiłem eksponatu, nie interesuje mnie to
3.5. Czy chciałbyś wziąć udział w kolejnej edycji Studium Filatelistyki? (zaznacz tylko jedną odpowiedź)
tak
nie – nie jestem zainteresowany
nie wiem – nie słyszałem o tej inicjatywie
jestem już absolwentem lub wykładowcą Studium Filatelistyki
3.6. Jakie działania należałoby podjąć, aby zachęcić kolekcjonerów do wstępowania do PZF?
Co byłoby odpowiednią zachętą?
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1.4. Skąd uzyskujesz informacje rozszerzające Twoją wiedzę o interesujących Cię walorach?
(zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi)
ze spotkań w kole / klubie zainteresowań
z rozmów z kolegami
z informacji uzyskiwanych na spotkaniach wymiennych
z lektury czasopism filatelistycznych
z lektury stron internetowych
inne (wpisz jakie?) ..........................................................................................................................................
nie szukam dodatkowych informacji
1.5. W jaki sposób pozyskujesz walory filatelistyczne do swojej kolekcji i jak często?
(zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie)
regularnie – co tysystematycznie –
okazjonalnie –
dzień lub częściej
co miesiąc, dwa
raz na pół roku, rok
poprzez wymianę korespondencyjną
na poczcie
w sklepie filatelistycznym
na giełdach
w domach aukcyjnych
na allegro
na ebay
na delcampe

nie pozyskuję

na innych portalach internetowych (wpisz jakie?) .....................................................................................................................
1.6. Jakiej tematyki poszukujesz na walorach filatelistycznych? (zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi)
fauny, flory
architektury i sztuki
sportu
patriotyczno-martyrologicznej
transportu
motywów religijnych
konkretnego miasta, regionu
poczty i jej historii
nie zbieram znaczków tematycznie
inne (wpisz jakie?) ................................................................................................................................................
1.7. Czy należysz do klubu zainteresowań PZF? (zaznacz tylko jedną odpowiedź)
tak, do jednego
tak, do kilku
nie – nie interesuje mnie
nie – nie wiem, że takie istnieją
nie – nic ciekawego nie oferują
nie – inny powód (podaj jaki) ................................................................................................................................
1.8. Jeżeli należysz do klubów zainteresowań PZF, napisz do jakich
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1.9. Czy poza filatelistyką interesujesz się innymi dziedzinami kolekcjonerstwa?
(zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi)

2.5. Wymień przyczyny dlaczego nie uczestniczysz w spotkaniach filatelistycznych?
(zaznacz tylko jedną odpowiedź)

nie, interesuje mnie tylko filatelistyka
numizmatyką (monety i banknoty)
filokartystyką (pocztówki)
zbieram jeden temat na różnych walorach kolekcjonerskich
inne (wpisz jakie?) ...............................................................................................................................................

nie jest to dla mnie interesujace
nie wiedziałem, że są organizowane
ze względu na stan zdrowia
ze względu na koszty
w pobliżu mojego miejsca zamieszkania nie są organizowane
nie dotyczy – biorę udział
inne (wpisz jakie?) ...............................................................................................................................................

Część 2: O działalności PZF

2.6. W jaki sposób możesz zaangażować się w działalność Twojego koła / oddziału / okregu
(zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi)

2.1. Jak długo należysz do koła PZF? (zaznacz tylko jedną odpowiedź)
nie należę
do 5 lat
6-20 lat
ponad 20 lat

uczestniczenie w pracach biurowo-administracyjnych
pomoc w organizacji pokazów lub wystaw filatelistycznych
publikowanie artykułów w pismach i biuletynach branżowych
organizowanie sponsoringu, działania promocyjne
tworzenie projektów formularzy, datowników i innych wydawnictw okolicznościowych
praca z młodzieżą
nie angażuję się
inne (wpisz jakie?) ...............................................................................................................................................

2.2. Jak często masz kontakt z Twoim … (zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie)

kołem
oddziałem
okręgiem
klubem zainteresowań

regularnie –
raz na tydzień
lub częściej

systematycznie –
raz na miesiac,
dwa miesiące

okazjonalnie –
raz na pół roku,
rok

nie mam
w ogóle
kontkatu

nie należę

2.7. Co motywuje Cię do członkostwa w Polskim Związku Filatelistów? (zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi)
chciałem być i jestem wśród ludzi o podobnych zainteresowaniach
uzyskuję pomoc w zbieraniu walorów filatelistycznych
realizuję się jako wystawca
mam dostęp do literatury fachowej
mam dostęp do walorów specjalnych tylko dla członków PZF
inne (wpisz jakie?) ...............................................................................................................................................

2.3. Wymień najważniejsze aktywności Twojego … (zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi)
spotkania wymienne i towarzyskie
organizacja pokazów i wystaw
spotkania okolicznościowe (np. Dzień Znaczka)
dystrybucja abonamentu i wydawnictw specjalnych
szkolenia, np. dotyczące budowy eksponatów
prowadzenie komisji naukowo-badawczej
opieka nad młodzieżą (prowadzenie MKF)

koła

oddziału

okręgu

klubu zainteresowań

2.8. Jak oceniasz działalność poszczególnych szczebli ogranizacyjnych PZF?
(zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie)
bardzo dobrze

dobrze

dostatecznie

źle

nie dotyczy

....................................................................................................................................................................................................

koła
oddziału
okręgu
Zarządu Głównego

2.4. W jakich spotkaniach filatelistycznych uczestniczysz? (zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi)

2.9. Proszę o krótkie uzasadnienie tej oceny dla każdego szczebla PZF. Co należałoby zmienić na szczeblu…

inne (podaj jakie) .......................................................................................................................................................................

spotkaniach koła / klubu zainteresowań
spotkaniach wymiennych
pokazach / wernisażach filatelistycznych
wystawach filatelistycznych
szkoleniach
inne (wpisz jakie?) ..............................................................................................................................................

a) koła
b) oddziału
c) okręgu
d) Zarządu Głównego

