Strona |1

Uchwała nr 28/XXI/ZG/2018/Internet
Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów
z dnia 4 listopada 2018 roku
Zarząd Główny PZF zatwierdził Regulamin Medalu za zasługi dla Rozwoju Publikacji
Filatelistycznych.
Tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie liczbą 13 głosów: „Za”.

Joanna Boniśniak

Henryk Monkos

Sekretarz ZG PZF

Prezes ZG PZF
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Załącznik nr 1 do Uchwały 28/XXI/ZG/2018/Internet

REGULAMIN MEDALU PZF
„ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU PUBLIKACJI FILATELISTYCZNYCH”

§1.
Medal za zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych, zwany dalej Medalem,
ustanowiony w 1969 roku i nadany po raz pierwszy w 1970 roku, jest wyróżnieniem
honorowym Polskiego Związku Filatelistów, nadawanym w uznaniu trwałego, istotnego
wkładu do polskiego piśmiennictwa filatelistycznego.
§2.
Medal nadawany jest osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym PZF, organizacjom
i instytucjom, w tym wydawnictwom, w kraju i za granicą, które to podmioty w sposób
znaczący przyczyniły się do rozwoju publikacji poświęconych filatelistyce polskiej.

§3.
Medal może być nadawany:
a)
b)

c)
d)

autorom publikacji zwartych o charakterze badawczym z zakresu filatelistyki i historii
poczty polskiej,
autorom wyróżniających się tekstów publicystycznych upowszechniających wiedzę
filatelistyczną i z zakresu historii poczty polskiej oraz popularyzujących filatelistykę,
a także autorom programów radiowych, telewizyjnych i publikacji internetowych
popularyzujących filatelistykę,
osobom z inwencją twórczą legitymującym się osiągnięciami w redagowaniu
wydawnictw i publikacji elektronicznych z zakresu filatelistyki,
redakcjom i jednostkom organizacyjnym za znaczące osiągnięcia wydawnicze
z zakresu filatelistyki.

§4.
Laureatem Medalu można zostać nie więcej niż trzykrotnie.

§5.
Medal nadawany jest raz w roku za osiągnięcia w poprzedzającym roku kalendarzowym
z uwzględnieniem dorobku kandydatów w ostatnich trzech latach.

§6.
Medal nadaje Kapituła Medalu PZF „Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych”,
zwana dalej Kapitułą.
Postanowienia Kapituły o nadaniu Medalu są autonomiczne i ostateczne.
Kapitułę i jej stały Sekretariat powołuje Zarząd Główny PZF na wniosek Polskiej Akademii
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Filatelistyki na okres kadencji władz PZF w składzie pięciu osób: przewodniczący,
sekretarz i trzech członków spośród osób posiadających wysoki poziom wiedzy
filatelistycznej, potwierdzony otrzymaniem tego Medalu i będących znawcami literatury
filatelistycznej.
Sekretariat stanowią przewodniczący i sekretarz Kapituły.
§7.
1.

2.

Wnioski o nadanie Medalu przedstawiają Kapitule jej członkowie i jednostki
organizacyjne PZF za pośrednictwem zarządu właściwego okręgu. Prawo zgłoszenia
wniosku przysługuje także Prezesowi ZG PZF, który dokonuje zgłoszenia
bezpośrednio.
Wnioski winny zawierać dane osobowe kandydata do medalu, szczegółowe
uzasadnienia i wyszczególnienie publikacji kandydatów.
Do wniosków powinny być dołączone główne publikacje stanowiące podstawę
przedstawionych uzasadnień. W szczególności, w przypadku
a. publikacji w czasopismach oraz w prasie codziennej zgłaszający zobowiązany jest
dołączyć cyfrowe pliki każdej wymienionej publikacji zapisane w formacie pdf na
nośniku dającym możliwość czytania z wykorzystaniem powszechnie dostępnych
urządzeń przeznaczonych do tego (preferowany pendrive),
b. publikacji książkowych zgłaszający zobowiązany jest dołączyć 2 egzemplarze
każdej zgłaszanej publikacji albo 1 egzemplarz wydanej publikacji i jej
wydawniczy plik cyfrowy zapisany w formacie pdf na nośniku dającym możliwość
czytania z wykorzystaniem powszechnie dostępnych urządzeń przeznaczonych do
tego (preferowany pendrive).
Przesłane egzemplarze publikacji po zakończeniu prac Kapituły zostaną przekazane
do Biblioteki PZF w Warszawie.
W przypadku audycji radiowych lub telewizyjnych do wniosku powinny być dołączone
cyfrowe ich zapisy na nośniku i w formacie umożliwiającym ich odtworzenie za
pomocą standardowego zestawu komputerowego (preferowany pendrive). W
przypadku publikacji internetowych należy dostarczyć wykaz linków do tych
publikacji.
Wnioski wraz z załącznikami powinny zostać wysłane na adres biura okręgu z którego
pochodzi sekretarz Kapituły.
Zgłoszenia należy dokonywać za pomocą opracowanych przez Kapitałę wzorów
wniosków i załączników.

3.

Termin nadsyłania wniosków mija 28 lutego każdego roku.
§8.

Kapituła ogłasza swoje decyzje o nadaniu Medali wraz z uzasadnieniami podanymi przez
Kapitułę.

§9.
1.

2.

Wręczenie Medalu powinno mieć charakter uroczysty i odbywać się podczas
uroczystości i imprez filatelistycznych z udziałem członków Zarządu Głównego PZF
i/lub członków Kapituły.
Wraz z Medalem wręcza się dyplom nadania z kolejnym numerem ewidencyjnym
opatrzony specjalną pieczęcią Kapituły.
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Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Główny
28/XXI/ZG/2018/Internet i obowiązuje w miejsce dotychczasowego.
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