Posiedzenie Prezydium ZG PZF Nr 3
Katowice, 2011.12.16-17
Posiedzenie odbyło się w Katowicach, gościnnie na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej,.
Trwało od 16 do 17 grudnia 2011 r.
Prezydium wyraża gorące podziękowania prof. dr hab. inż. Markowi Sitarzowi - Kierownikowi
Katedry Transportu Szynowego Politechniki Śląskiej za zaproszenie członków Prezydium do udziału w odbywającej się równocześnie - Europejskiej Debacie Transportowej „Współpraca NAUKA –
PRZEMYSŁ – TRANSPORT” oraz w Wystawie Filatelistycznej i Konferencji Naukowej
„TRANSPORT 2011”.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Prezydium ZG PZF: Henryk Monkos - prezes, Roman Babut
– wiceprezes i sekretarz, Jerzy Białas - wiceprezes, Jerzy Duda - wiceprezes, Marek Zbierski członek.
Nieobecni: M. Smoła, M. Wysocki i M. Bukczyński – usprawiedliwieni.
Decyzja Prezydium:
Na wniosek kol. R. Babuta Prezydium postanowiło zakończyć prace nad Statutem PZF
zatwierdzonym razem z poprawkami na XX Walnym Zjeździe Delegatów PZF, który odbył się
w Polkowicach, 29.09.- 2.10.2011 r i zobowiązało Biuro ZG do przekazania Statutu do rejestracji
w KRS w możliwie najkrótszym czasie.

Decyzja Prezydium:
Protokół z XX Walnego Zjazdu Delegatów PZF, Polkowice, 29.9.-2.10.2011 r. po podpisaniu przez
Przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu należy opublikować jako oficjalny dokument zjazdowy
na stronie internetowej ZG PZ najpóźniej do dnia 2 stycznia 2012 r.
Kol. Henryk Monkos omówił wyniki konsultacji internetowej ws. struktury kolegiów, komisji
problemowych oraz zespołów w PZF.
Na bazie prezentacji koncepcji funkcjonowania tych ciał oraz dyskusji, która odbyła się na Zarządzie
Głównym PZF w Ciechocinku (26-27.11.2011) dopracowano ich nazewnictwo oraz dyskutowano
propozycje obsady personalnej.
Zgodnie z decyzją ZG, każdy z członków Prezydium koordynuje prace kolegium o określonym
obszarze aktywności. Kolegium stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy osobami
wchodzącymi, podejmuje i ukierunkowuje wspólne inicjatywy, itd. Struktura komisji generalnie
odpowiada układowi komisji w FIP. Zespoły powoływane są do rozwiązywania szczególnych
problemów lub terminowych zadań.

Uchwała nr 5/XX/2011/Prez. ZG PZF z dn. 17.12.2011 r.
Na wniosek Prezesa ZG powołuje się następujące osoby na przewodniczących Komisji:
Komisja Historii Poczty – kol. Przemysław Drzewiecki
Komisja Filatelistyki Tradycyjnej – kol. Zdzisław Wiatrowski
Komisja Całostek – kol. Marian Kazieczko
Komisja Astro i Aerofilatelistyki – kol. Andrzej Kłosiński
Komisja Maksymafilii – kol. Marian Rawiński
Komisja Tematyczna i Klubów Zainteresowań – kol. Ryszard Prange
Komisja Literatury – kol. Jerzy Bielawski
Komisja Historii Ruchu Filatelistycznego – kol. Henryk Białek
Przewodniczący Komisji poinformują Prezydium o składach personalnych najpóźniej do dnia
15 lutego 2012 r.
Kol. Marek Zbierski zreferował i uzasadnił niezbędne zmiany i uzupełnienia, które należy wprowadzić
do aktualnych „ZASAD WYSTAWIENNICTWA POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW DLA

WYSTAW KONKURSOWYCH I DO OCENY EKSPONATÓW WYSTAWOWYCH”
(obowiązujących na podstawie Uchwały nr 21/XIX/2007/ZG PZF z 2007.11.18 o zatwierdzeniu Zasad
Wystawiennictwa PZF i Uchwały nr 14/XIX/2010/Prez. ZG PZF z 2010.05.27 o zmianach
w Zasadach Wystawiennictwa PZF). Zmiany i uzupełnienia wynikają m.in. z potrzeby:
- uproszczenia i ujednolicenia nazewnictwa niektórych kryteriów jakim podlegają jurorzy, a które
dotychczas formułowane były w różny sposób w dokumentach GREX-PZF i Regulaminie
Sędziów Konkursowych PZF, zawartych w Zasadach Wystawiennictwa PZF. Nowe
sformułowania nie zaostrzają dotychczasowych kryteriów medalowych jurorów;
- dostosowania kryteriów stosowanych przy analizie aktywności jurorów do aktualnej ilości
organizowanych w kraju wystaw konkursowych;
- dokładniejszego określenia zadań i uprawnień Przewodniczących Sądów Konkursowych wystaw
wszystkich stopni;
- wywołanej wprowadzeniem w 2011 roku obowiązkowego formularza z krótkim opisem
eksponatu, dokumentu pomocnego w pracach Sądów Konkursowych na wystawach wszystkich
stopni;
- podkreślenia znaczenia ogólnopolskich szkoleń sędziów organizowanych przez Kolegium
Wystawiennictwa PZF;
- obniżenia wymaganych minimalnych ilości ekranów w klasie młodzieżowej (we wszystkich
grupach wiekowych), zgodnie z obowiązującymi od 2010 r. regulaminami FIP;
- spowodowania działań umożliwiających powrót handlu filatelistycznego i spotkań wymiennych
przy okazji organizowanych wystaw filatelistycznych.
Prezydium zatwierdziło proponowane powyżej liczne zmiany i uzupełnienia i podjęło następującą
uchwałę:
Uchwała nr 6/XX/2011/Prez. ZG PZF z dn. 17.12.2011
Na wniosek Koordynatora Kolegium Wystawiennictwa oraz Przewodniczącego Głównego Kolegium
Sędziów Prezydium ZG PZF wprowadza zmiany do „ZASAD WYSTAWIENNICTWA POLSKIEGO
ZWIĄZKU FILATELISTÓW DLA WYSTAW KONKURSOWYCH I DO OCENY EKSPONATÓW
WYSTAWOWYCH” oraz do „RAMOWEGO REGULAMINU WYSTAWY FILATELISTYCZNEJ”
oraz „REGULAMINU SĘDZIÓW KONKURSOWYCH PZF” (uchwały Zarządu Głównego
Polskiego Związku Filatelistów nr21/XIX/2007/ZG PZF z dnia 18.11.2007 oraz nr 14/XIX/2010/Prez.
ZG PZF z 27.05.2010). Zmiany obowiązują od dnia 1 stycznia 2012 r. i zostaną opublikowane
w formie zaktualizowanych dokumentów w prasie związkowej oraz na stronie Internetowej Związku.
Kol. Marek Zbierski zreferował koncepcję centralnych szkoleń sędziów filatelistycznych PZF
i uzasadnił potrzebę powołania Zespołu ds. Szkolenia Sędziów. Prezydium akceptując propozycję
Koordynatora Kolegium Wystawiennictwa PZF równocześnie Przewodniczącego Głównego
Kolegium Sędziów, zaleciło Przewodniczącemu GKS opracowanie regulaminu i składu osobowego
Zespołu. W tym zakresie podjęto następującą uchwałę:
Uchwała nr 7/XX/2011/Prez. ZG PZF z dn. 17.12.2011 r.
Na wniosek Koordynatora Kolegium Wystawiennictwa PZF oraz Przewodniczącego Głównego
Kolegium Sędziów, Prezydium ZG PZF powołuje Zespół ds. Szkolenia Sędziów działający w ramach
Kolegium Wystawiennictwa PZF, którego zadaniem będzie realizacja programu centralnych szkoleń
sędziów filatelistycznych. W skład Zespołu (członków przedstawi Przewodniczący GKS) wejdą
najbardziej doświadczeni sędziowie i filateliści posiadający wieloletnią praktykę wystawienniczą.
Prezydium, wobec licznych ostatnio uwag pod adresem Redakcji miesięcznika „Filatelista” łącznie
z wnioskiem zgłoszonym na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego w Ciechocinku o natychmiastową likwidację miesięcznika, przedyskutowało najważniejsze i krytyczne aspekty tego problemu.
W długiej dyskusji, większość członków Prezydium obecnych na posiedzeniu, wskazywało jako
przyczynę tego stanu między innymi:
a) nadmiar poważnych artykułów badawczych w jednym numerze, które powinny być publikowane
w HBBF. Artykuły te adresowane do wąskiej grupy specjalistów spowodowały zaprzestanie
prenumeraty przez większość dotychczasowych czytelników,
b) brak artykułów popularyzujących kolekcjonerstwo filatelistyczne, adresowanych szczególnie do
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młodzieży. Problem polega również na tym, że brak osób piszących takie artykuły,
c) wysoki koszt druku „Filatelisty” przy zmniejszającym się czytelnictwie powoduje stratę finansową,
d) jednoosobowa redakcja, skutkuje określoną polityką wydawniczą nie zawsze zgodną z linią
programową Związku,
e) zbyt małe wykorzystanie koloru dla uatrakcyjnienia miesięcznika,
f) małe zaangażowanie redakcji „F” w sprzedaży numerów archiwalnych, chociażby poprzez
darmowe portale internetowe.
Odmienną opinię wyraził kol. J.Duda, który uważa, że taka polemiczna ocena jest zbyt krzywdząca
dla Redakcji „Filatelisty”.
Reasumując uznano, że niezbędne jest przywrócenie Zespołu Redakcyjnego, którego zadaniem byłoby
czuwanie nad poziomem merytorycznym tego wydawnictwa związkowego. Decyzją Prezydium,
funkcję szefa Zespołu powierzono kol. Jerzemu Dudzie, który przedstawi jego skład osobowy.
W związku z otrzymaniem nowej kalkulacji od wydawcy miesięcznika, firmy „Koral” zwiększającej
cenę druku o ponad 30 % na 2012 rok, w celu ograniczenia kosztów wydawniczych Prezydium
podjęto następującą decyzję:

Decyzja Prezydium o:
- zmniejszeniu składu personalnego redakcji z dniem 30 grudnia 2011 r. o osobę p. Piotra
Kryszkiewicza i przekazanie jego dotychczasowych obowiązków do Biura ZG z dn. 1.4.2012 r.;
- wypowiedzeniu umowy wydawnictwu „KORAL” w związku z nową podwyższoną kalkulacją druku
„F”z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia;
- ustanowieniu Okręgu Pomorskiego wydawcą miesięcznika (Okręg przejmuje fakturowanie,
podpisywanie umów z reklamodawcami, m.in. z Pocztą Polską.);
- przejęciu dystrybucji „Filatelisty” przez Biuro ZG;
- zmianie formatu „F” do formatu A5 z dniem 1.01.2012 r.;
- zmianie wielkości nakładu „F” z dniem 1.01.2012 r.;
- podjęciu działań w celu zawarcia umowy z tańszym wydawnictwem.
Prezydium dokonało przeglądu druków używanych w naszym Związku (legitymacji członkowskich,
legitymacji do odznaczeń, deklaracji członkowskiej, książeczek sędziego, metryki eksponatu)
i stwierdziło, że wiele z nich trąci anachronizmem i nie przystaje do obecnych czasów. Przygotowany
zostanie regulamin konkursu na nowe projekty druków związkowych .
Do dnia spotkania Prezydium w dniu 17.12. br. nie wpłynęły żadne nowe propozycje wystaw na 2012
rok. Należy wysłać komunikat do Okręgów z przypomnieniem, że do dnia 31.12.2011 r. należy
nadesłać programy pracy 2012.
Omawiano możliwości realizacji zaleceń Zarządu Głównego w aspekcie usprawnienia pracy Biura ZG
i redakcji Filatelisty. Po analizie zakresów obowiązków pracowniczych oraz rozmowach
z pracownikami Biura a także red. B. Rejnowskim, prezes przedstawił plan krokowego dochodzenia
do optymalizacji zatrudnienia w Biurze ZG i redakcji „F”. Plan ten po niewielkiej modernizacji
uzyskał aprobatę obecnych członków Prezydium.
Wobec zwolnienia pracownika redakcji „Filatelisty” zobowiązuje się panią Dorotę Lebiodę kierownik
Biura ZG do rozdziału pracy i opracowanie zakresu obowiązków wszystkich pracowników do dnia
15.01.2012 r.
Wpłynęło pismo o powołanie nowego Prezesa Polskiej Kapituły Filatelistycznej na lata 2011–2016 –
do rozpatrzenia na następnym Prezydium w styczniu 2012 r.
Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono. Prezes przekazał wszystkim zebranym
życzenia Świąteczne i Noworoczne.
Prezes ZG PZF
H. Monkos

Wiceprezes - Sekretarz ZG PZF
R. Babut
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