Do użytku wewnętrznego

Protokół Nr 6/XX/2012/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF, Ostrzeszów, 2012.03.23-24
Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZF odbyło się w dniach 23-24 marca 2012 r. w Ostrzeszowie. Miejsce
spotkania: OSTRZESZÓW, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 19 - Bursa Szkolna.
Obecni członkowie Prezydium: H. Monkos, R. Babut, J. Białas, M. Bukczyński, J. Duda, M. Smoła i M. Zbierski, M. Wysocki
oraz Kol. Kol. Jan Duer i Waldemar Więcław GKR.
Proponowany program posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
2. Aktualna informacja finansowa Związku za rok 2011 i 2012 - przedstawienie wykonania preliminarza i bilans ZG
PZF za rok 2011 - skarbnik ZG PZF kol. Maciej Bukczyński.
3. Informacja GKR z kontroli wykonania preliminarza i bilansu ZG PZF za rok 2011 – przew. GKR kol. Jan Duer.
4. Aktualny stan organizacyjny PZF - analiza ruchu członków i prognoza na 2012 r. (M. Wysocki).
5. Działania krótko i długoterminowe w zakresie poprawy finansów Związku, w tym rozpatrzenie propozycji
wzrostu składek członkowskich do 2017 roku (H.Monkos, J.Białas).
6. Preliminarz wpływów i wydatków ZG PZF na 2012 rok - skarbnik ZG PZF kol. Maciej Bukczyński (uchwała).
7. Przygotowanie sprawozdań finansowego i merytorycznego PZF do MPiPS – status OPP i uprawnienie do „1%”
R.Babut).
8. Status w KRS nowego Statutu uchwalonego na XX WZD PZF (R.Babut).
9. Aktualna informacja o stanie przygotowań do 50. Finału Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filat. (M.
Smoła).
10. Plany pracy Okręgów – stan i analiza (J. Białas M. Wysocki)
11. Plan pracy Prezydium na I półrocze 2012 r. (R. Babut).
12. Omówienie spraw dotyczących Filatelisty i HBBF (H. Monkos, J. Duda)
13. Informacja Kolegium Wystawiennictwa na temat Planu Wystaw na 2012 r., a szczególności przygotowań do
Bilateralnej WF w Kargowej (M. Zbierski)
14. Rozpoznanie wniosków o przyznanie „Odznak Honorowych PZF” oraz odznak „Za Zasługi dla Polskiej
Filatelistyki” – wniosek Kom. Odznaczeń i Wyróżnień ZG PZF - przedstawia kol. Marcin Wysocki.
15. Koło Internetowe – aktualna informacja
16. Lokal Biura ZG PZF -omówienie spraw sprzedaży lokalu, (H. Monkos)
17. Rozpatrzenie wniosku o/Śl.-Dąbr. o powołanie prezesa Polskiej Kapituły Filatelistycznej Statuetki „Prymus”
18. Sprawy różne. (H. Monkos)
19. Zamknięcie posiedzenia.
Początek posiedzenia o godz. 19.00, 23.03.2012 r.
Przebieg posiedzenia:
AD. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty.
AD. 2. Aktualna informacja finansowa Związku za rok 2011 i 2012 - przedstawienie wykonania preliminarza i bilansu
ZG PZF za rok 2011 - skarbnik ZG PZF kol. Maciej Bukczyński.
Skarbnik przedstawił wykonanie budżetu ZG PZF w 2011 roku oraz wstępną propozycję preliminarza na rok 2012. Po
dyskusji nad wieloma aspektami dochodów i wydatków, w tym zmniejszania kosztów ZG, ostatecznie przyjęto plan
przedstawiony poniżej.
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Skarbnik M. Bukczyński poinformował o aktualnej sytuacji finansowej ZG, oraz że zadłużenie zmalało z 20 tys, do ok. 11
tys. zł. Część okręgów zobowiązała się do uregulowania zaległości w uzgodnionych terminach. Najgorsza sytuacja
występuje w Okręgu Warszawskim, z którym „nie wiadomo jak rozmawiać”, gdyż nie wiadomo jak ten Okręg ma zamiar
uregulować zaległości ze składkami do ZG.
Wśród rozwiązań poprawiających kondycję finansową związku dyskutowano możliwość przeniesienia zarządzania
lokalem w Warszawie do Okręgu Pomorskiego. Mogłoby to usprawnić administrację związaną z lokalem Biura ZG.
Sprawę pozostawiono na okres po uchwaleniu nowego statutu PZF.
Ponadto, Prezes zwrócił uwagę na najbardziej istotne elementy sprawozdania za 2011 oraz preliminarza na 2012 r. W
szczególności na planowane wpływy z dobrowolnych składek w wysokości ok. 130 tys. zł, a wykonane w 31 %. Już
mówiliśmy na poprzednim ZG, że tutaj powstaje poważne zagrożenie dla płynności finansowej związku.
Uzgodniono, że wyniki finansowe 2011 oraz preliminarz 2012 będzie prezentował na ZG prezes Monkos, który
poinformował, że członkowie ZG otrzymali już „wykonanie 2011” oraz „plan 2012”.
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AD. 3. Informacja GKR z kontroli wykonania preliminarza i bilansu ZG PZF za rok 2011 – przew. GKR kol. Jan Duer.
Prezes H.Monkos poprosił kolegę Jana Duera o zapoznanie zebranych z protokołami Głównej Komisji Rewizyjnej z dnia
20 marca 2012 r. z badania preliminarza i bilansu ZG PZF i zbiorczego PZF za 2011 r. Kolega J.Duer, Przewodniczący GKR,
odczytał protokół 01/XX/2012, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Główna Komisja Rewizyjna po
przeanalizowaniu badania bilansu i analizie sprawozdania wpływów i wydatków ZG PZF w 2011 r. stwierdziła m.in., że
nastąpiło dalsze pogorzenie sytuacji finansowej ZG i zaproponowała pewne rozwiązania. Mając na uwadze wynik
badania całokształtu działalności finansowej ZG PZF wniosła o zatwierdzenie tego bilansu.
Prezydium przyjęło do wiadomości informację GKR.
AD. 4. Aktualny stan organizacyjny PZF - analiza ruchu członków i prognoza na 2012 r. (M.Zbierski, M. Wysocki).
Stan organizacyjny
Kol. Zbierski przedstawił na podstawie ankiety, którą rozesłał do okręgów w lutym 2012 r. informację o aktualnym
stanie organizacyjnym i wyposażeniu okręgów. Celem ankiety było uzyskanie aktualnych i rzeczywistych danych do
opracowania przez Prezydium ZG strategii Związku i przyszłych działań organizacyjnych, zmierzających w większym niż
dotychczas stopniu wyjście naprzeciw oczekiwaniom naszych członków. Stworzeniu tej koncepcji musi towarzyszyć
kompleksowe poznanie aktualnych możliwości ludzkich i technicznych, istniejących w ogniwach Związku. Ankieta
dostarczyła informacji o:
- Infrastrukturze związkowej (biura, zatrudnienie) oraz kosztach administracyjnych)
- Czytelnictwie (biuletyny regionalne, dystrybucja „Filatelisty” i „Biuletynu Informacyjnego”, biblioteki
filatelistyczne)
- Wystawiennictwie (szkolenia oraz wystawy konkursowe)
Wszystkie dane i informacje w prezentacji pochodziły wyłącznie z nadesłanych ankiet. Jedynie ilości członków PZF w
poszczególnych Okręgach zaczerpnięto z aktualnego zestawienia o ruchu członków.
Z wyjątkiem prezesa Łojka / O. Świętokrzyski, wszyscy prezesi nadesłali wypełnione ankiety, podając szczegółowe dane o
wyposażeniu biur okręgów w sprzęt (telefony, połączenia internetowe) oraz stan ilościowy zatrudnianego personelu i
koszty. Z analizy danych wynika, że dane są często niepełne lub trudne do zrozumienia. Np. koszty biur (czynsz,
ogrzewanie, pracownicy, telekomunikacja). W niektórych okręgach koszty biura przewyższają wpływy ze składek – 5
okręgów nie jest w stanie utrzymać biur ze składek. Łączne koszty administracyjne biur w okręgach to 221 tys. zł, a na
zapłacenie tych rachunków jest łącznie 290 tys. składek. Oznacza to, że okręgi mają dodatkowe wpływy, nie zawsze
wykazywane.
Następnym elementem ankiety jest czytelnictwo – 15 okręgów (na 23) wydaje własne biuletyny o różnych nakładach,
przy kosztach od 1 zł do 10 zł za egzemplarz. Okręgi na biuletyny wydają przeszło 20 tys. zł.
Dystrybucja „F” – okręgi rozdają bezpłatnie przeszło 190 egz. co miesiąc. BI – jest abonowanych 117 biuletynów.
Najwięcej biuletynów biorą Gdańsk i Poznań. 20 okręgów posiada własne biblioteki.
Wystawiennictwo: w 8 z 23 okręgów prowadzone są jakiekolwiek szkolenia sędziów i wystawców, 6 okręgów
współfinansuje udział swoich wystawców w wystawach filatelistycznych – opłaca transport a nawet wpisowe.
Stan członków przedstawił kol. M. Wysocki pokazując prezentację w Power Point z wieloma wykresami statystycznymi.
Poinformował, że liczebność członków zmalała w latach 2002-2011, ze stanu 30 tys. praktycznie do 9 tys. członków Na
2012 rok założono spadek o kolejne 15%, bowiem jest obserwowany efekt podwyższonej składki, ale mimo wszystko
trzon stanowią „zatwardziali” członkowie. Można szacować, że w 2015 roku będzie nas 1000-1500 członków.
Struktura członków w latach 2010/11 – pełnopłatnych/płatnych.- jest bardzo niepokojąca pod kątem składek – mamy 3
tys. pełnopłatnych i 6 tys. ulgowych. Niestety, ten trend pogłębia się bardzo szybko. Obserwowany jest znaczny spadek
młodzieży, ok. 300. Wniosek nasuwa się sam – tak dłużej, przy takim stanie i strukturze, nie utrzymamy finansów
Związku przy tej dysproporcji. Poruszono także sprawę członków młodzieżowych, jak trudno przewidywalną grupę.
Prezes stwierdził, że mimo tej tendencji należy pracować z młodzieżą, która będzie przyszłymi kandydatami na członków.
Przedyskutowano - na podstawie wystawy europejskiej w Polkowicach - brak udziału młodych zwiedzających na naszych
wystawach. Kol. R. Babut poinformował o wynikach dyskusji w Polkowicach o filatelistyce młodzieżowej pomiędzy
komisarzami, którzy byli w większości działaczami filatelistyki młodzieżowej. W Niemczech istnieje całkowicie oddzielna
organizacja młodzieżowa, a w Dani np. nie istnieją zorganizowane formy filatelistyki młodzieżowej. Np. na Cyprze, czy w
Portugalii z olbrzymim sukcesem współdziałają ministerstwo edukacji, Poczta i związek filatelistów. Zgodzono się, że
kolegium ds. młodzieżówki powinno wypracować nowy model pracy z młodzieżą. Kol. Smoła wypowiedział się (jako
dyrektor szkoły gimnazjalnej) o możliwościach włączenia aktywności filatelistycznej jako tzw. projekt edukacyjny, lub
działanie w ramach woluntariatu zaliczanego na świadectwie szkolnym. Kol. Smoła stwierdził, że powinno się
przygotować gotowe opracowania jako pomoc edukacyjna dla nauczycieli. Kol. Zbierski zaproponował, aby znaleźć grupę
ludzi, którzy mogliby przygotować taki materiał edukacyjny systemowo.
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Po długiej dyskusji nt. młodzieży wrócono do struktury członków PZ, która pokazuje gwałtowne „starzenie” się zasobów
członkowskich PZF. Poza tym, kol. Wysocki przedstawił „analizę” planów pracy okręgów na rok 2012 – nadesłało 17
okręgów z 24. Zlekceważyło cała inicjatywę 7 okręgów: warszawski, wałbrzyski, rzeszowski, łódzki, świętokrzyski, i
beskidzki. Uznano, że plany te w większości nie nadają się do omawiania, a tym bardziej sensownej i systematycznej
analizy. Poruszono również krytycznie kwestię posługiwania się komputerem i Internetem przez kolegów prezesów.
Sekretarz podkreślił konieczność opracowania odpowiednich formularzy sprawozdawczych i planów, które będą
powiązane z obowiązkową sprawozdawczością z działalności związku jako organizacji pożytku publicznego oraz z
wpłatami 1% i kierowaniem do kół/okręgów środków finansowych przekazywanych przez urzędy skarbowe.
Zalecono przedstawienie obu prezentacji podczas posiedzenia ZG.
Prezes przypomniał o konieczności przygotowania uchwały na ZG powołującej przewodniczących komisji problemowych
ZG, bowiem na poprzednim ZG powołano komisje, a nie mianowano przewodniczących. Projekt uchwały przygotował
kol. J.Białas.
AD.5. Działania krótko i długoterminowe w zakresie poprawy finansów Związku, w tym rozpatrzenie propozycji
wzrostu składek członkowskich do 2017 roku (H.Monkos, J.Białas).
Działania bieżące i krótkoterminowe były przedyskutowane przy omawianiu preliminarza na 2012 r.
W ramach działań długoterminowych kol. J. Białas przedstawił projekt zrównania składki członkowskiej w 2017 roku, tak,
aby wszyscy płacili jednakową składkę, co było postulowane na poprzednim posiedzeniu ZG. Następnie J.Białas omówił
szczegółowo tabelę wzrostu w czasie składek członkowskich poniżej:
Składka pełnopłatna

Składka ulgowa

Podział składki
Rok

Wys okość
Składki

Okręg
75 %

ZG PZF
25%

Wysokość
składki

zł
zł
zł
2012
70,00*
48,00
22,00*
40,00*
2013
74,00
55,50 + 7,50
18,50 – 3,50
50,00
2014
78,00
58,50 + 3,00
19,50 + 1,00
60,00
2015
82,00
61,50 + 3,00
20,50 + 1,00
70,00
2016
86,00
64,50 + 3,00
21,50 + 1,00
80,00
2017
90,00
67,50 + 3,00
22,50 + 1,00
90,00
* Zgodnie z uchwałą ZG PZF Nr 03/XX/2011/ZG PZF z dnia 2011.11.26, 10-cio
wszystkich członków dorosłych w PZF, w całości przekazywany jest do ZG PZF.
Propozycja będzie przedstawiona na posiedzeniu ZG.

Podział składki
Okręg
75%

ZG PZF
25%

zł
zł
24,00
16,00 *
37,50 + 13,50
12,50 – 3,50
45,00 + 7,50
15,00 + 2,50
52,50 + 7,50
17,50 + 2,50
60,00 + 7,50
22,00 + 2,50
67,50 + 7,50
22,50 + 2,50
złotowy wzrost składki w roku 2012 dla

AD.6. Preliminarz wpływów i wydatków ZG PZF na 2012 rok - skarbnik ZG PZF kol. Maciej Bukczyński.
Prezentację i dyskusję odbyto łącznie w trakcie posiedzenia w pkt. 2.
AD. 7. Przygotowanie sprawozdań finansowego i merytorycznego PZF do MPiPS – status OPP i uprawnienie do „1%”
R.Babut).
Sekretarz ZG kol. R.Babut poinformował, że w związku zawieszeniem PZF w prawach organizacji pożytku publicznego w
2011 roku i pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym ministerstwo zażądało dodatkowych wyjaśnień
finansowych, został zobowiązany na polecenie ZG PZF do podjęcia próby kontaktu z ministerstwem i przygotowania
odpowiedzi.
Kol. Babut przypomniał, że w dniu 23 grudnia 2011 r. Kolega prezes przesłał mailowo do okręgów informację pt.:
„RADOSNA WIADOMOŚĆ”:
„Przed chwilą otrzymałem z Biura ZG radosną przedświąteczną nowinę: zostaliśmy wpisani na listę Organizacji Pożytku
Publicznego uprawnionych do otrzymywania odpisu 1% od osób fizycznych za rok 2011. Zaraz przygotuję informację na
stronę wraz z życzeniami świątecznymi. Dziękuję Romanowi Babutowi za skuteczne załatwienie odpowiedzi do MPPS.
Heniek” W związku tym Sekretarz poinformował, że wobec zamknięcia aktualnie strony internetowej MPiPS z OPP z
powodu opracowywania nowego formatu sprawozdań finansowego i merytorycznego, zwróci się do prezesów Okręgów
z prośbą o przygotowanie sprawozdań cząstkowych – okręgowych, na podstawie, których sporządzone zostanie
sprawozdanie całego PZF i zamieszczone na stronie MPiPS. Poinformował, że wyznaczono nowy termin składania
sprawozdań na lipiec 2012 r.
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AD.8 Status w KRS nowego Statutu uchwalonego na XX WZD PZF (R.Babut).
Sekretarz ZG kol. R. Babut poinformował, że po uzyskaniu końcowej wersji Statutu i decyzji prezydium o zakończeniu
jego procedowania, złożony został przez Biuro ZG do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o jego zarejestrowanie
wraz z kompletem dokumentów nowych władz PZF. Po uzupełnieniu dodatkowych wymagań oraz uaktualnieniu
podpisów członków ZG, wniosek jest aktualnie w rozpatrywaniu przez KRS i Sąd Rejestrowy w Warszawie. Kol. J.Białas
nadmienił, że każdego dnia należy spodziewać się rejestracji Statutu.
AD.9. Aktualna informacja o stanie przygotowań do 50. Finału Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filat. (M.
Smoła).
Kolega Marek Smoła przedstawił w formie prezentacji Power Point stan przygotowań organizacyjnych, zapewniając, że
wszystkie przygotowania idą planowo i nie ma zagrożeń dla przeprowadzenia imprezy młodzieżowej.
Poinformował, że znane mu są pojedyncze głosy krytyczne nt. trudności przesłanego materiału merytorycznego,
jednakże zdecydowana większość otrzymanych opinii była bardzo pozytywna.
AD.10. Plany pracy Okręgów – stan i analiza (J. Białas M. Wysocki)
W październiku 2011 po posiedzeniu ZG PZF w Ciechocinku Okręgi zostały poproszone o przesłanie do dnia 31 stycznia
2012 roku swoich planów pracy. Do dnia 17 marca 2012 roku plany pracy przesłało 19 Okręgów. Pięć Okręgów nie
przysłało żadnej informacji na temat swoich zamierzeń i planów działalności w 2012 roku. Analiza tej dokumentacji
nastręczała bardzo dużo trudności z powodu różnego poziomu podejścia do opracowania i redakcji takiego dokumentu.
Diametralnie różny poziom szczegółowości, planowanych aktywności i inicjatyw dał asumpt do opracowania i
zaprezentowania jednolitego dokumentu, który miałyby wypełniać Okręgi w przyszłości. Taki jednolity dokument
zapewni sprawną analizę działalności Okręgów, sprowadzi ją do „wspólnego mianownika”, będzie można łatwo
porównać poziom aktywności. Wypełnianie takiego dokumentu będzie doskonałą okazją do wzajemnej inspiracji i
czerpania pomysłów oraz usystematyzowania działalności.
Prezes Henryk Monkos zasugerował, aby dokument powstał w formacie Excel, aby można było łatwiej dokonywać
podsumowań. Zaprezentowany dokument, po krótkim wyjaśnieniu intencji i argumentów został przyjęty przychylnie.
Okręgi zadeklarowały chęć wypełniania takiego formatu w kolejnych okresach działalności.
AD.11. Plan pracy Prezydium na I półrocze 2012 r. (R. Babut).
Kol. R. Babut poinformował, że Prezes kol. H. Monkos polecił mu opracowanie programu pracy prezydium do końca
czerwca 2012 r. Plan miał zostać sporządzony na podstawie planów każdego z członków Prezydium i obejmować
następujące elementy: działanie, rezultat do osiągnięcia, wymagana współpraca z innymi komórkami PZF lub
instytucjami zewnętrznymi oraz harmonogram czasowy. Niestety, nie wszyscy członkowie prezydium wywiązywali się z
tego zadania w oczekiwanym terminie – plan został przesłany do członków ZG w formie elektronicznej przed najbliższym
posiedzeniem. Prezes wyjaśnił, że nie planuje swoich działań, gdyż wiele spraw, którymi się zajmuje, pojawia się na
bieżąco i niezapowiedzianych. Równocześnie kol. Monkos zapowiedział, że poprosi o taki plan inicjatyw na forum ZG
oraz we własnym Okręgu każdego z członków ZG. Na najbliższym posiedzeniu ZG koledzy prezesi Okręgów będą proszeni
o relacje z działalności w swoich okręgach od Zjazdu w Polkowicach.
AD.12. Omówienie spraw dotyczących Filatelisty i HBBF (H. Monkos, J. Duda)
Problematyka „F” była przedstawiania wielokrotnie podczas posiedzenia, w tym przy omawianiu preliminarza 2012.
Zwrócono uwagę, że wydawcą „F” jest obecnie Zarząd Okręgu Pomorskiego PZF, który prowadzi wszelkie rozliczenia
oraz wysyłkę.
Sprawy aktualnego stanu zamówień na periodyki ZG przedstawił wcześniej kol. M.Zbierski na podstawie ankiety (pkt. 3).
Dyskutowano również potrzebę publikowania Biuletynu Informacyjnego ZG PZF, gdyż okazuje się, że wiele Okręgów
zamawia symboliczną ilość egzemplarzy, co oznacza, że członkowie zarządów okręgów oraz zwykli członkowie nie są
zainteresowani informacjami z prac ZG.
Prezes H.Monkos omówił krótko sytuację po opublikowaniu „Filatelisty” w nowej szacie graficznej. Ta zmiana została
życzliwie przyjęta przez czytelników, lecz jeszcze wiele pracy wymaga dopracowanie koncepcji i ustabilizowanie zespołu
autorów.
Zwrócono uwagę na znaczne obciążenie Biura ZG rozsyłką do okręgów i pewną dezorganizacją pracy biura.
AD.13. Informacja Kolegium Wystawiennictwa na temat Planu Wystaw na 2012 r., a szczególności przygotowań do
Bilateralnej WF w Kargowej (M. Zbierski)
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Kol. M. Zbierski, że wpłynęły z Okręgów zgłoszenia następujących wystaw konkursowych w 2012 r.:
16.-21.04.2012 – Wrocław – Okręgowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna – III st.
2.-9.06.2012 – Gostyń Poznański (O. Wlkp.) – Krajowa WF „55 LAT KOŁA PZF IM. WACŁAWA BORATYŃSKIEGO W
GOSTYNIU – GOSTYŃ 2012” (II st. – klasy HP i TEM)
6.-9.09.2012 – Kargowa (O. Zielona Góra) – Bilateralna Wystawa Filatelistyczna Polska – Niemcy „KARGOWA 2012” (I st.)
wrzesień/październik 2012 – Tarnów – Krajowa WF „PRZEMYSŁ, SPOŁECZEŃSTWO, ŚRODOWISKO – TARNÓW 2012” (II
st.)
listopad 2012 – Koszalin - Okr. Młodz. Wystawa Fil. „DEBIUTY” (III st.)
12-15.12.2012 – Chorzów - Krajowa WF „OSTATNI TAKI DZIEŃ – 12.12.12” (II st.) Organizator; Oddział Chorzów
Kol. M. Zbierski jako koordynator z ramienia ZG Bilateralnej Wystawy Polska-Niemcy poinformował również, że
organizacja wystawy w Kargowej przebiega zgodnie z planem. Do Okręgów przesłano regulaminy i formularze
zgłoszeniowe. Członkowie ZG otrzymali także biuletyny informacyjne wystawy. Napływają już pierwsze zgłoszenia.
Przekazał również informację, że z okazji wystawy Poczta Polska wyda znaczek okolicznościowy.
AD.14. Rozpoznanie wniosków o przyznanie „Odznak Honorowych PZF” oraz odznak „Za Zasługi dla Polskiej
Filatelistyki” – wniosek Kom. Odznaczeń i Wyróżnień ZG PZF - przedstawia kol. Marcin Wysocki.
Kol. M.Wysocki, przekazał informację, że do ZG PZF wpłynęło 114 wniosków z 12 Okręgów w terminie umożliwiającym
ich rozpatrzenie przez Kolegium ds. Odznaczeń i Wyróżnień pod kątem formalnej zgodności przed dzisiejszym
posiedzeniem. Wnioski, które trafiły do Prezydium ZG PZF tuż przed posiedzeniem z uwagi na niemożność oceny przez
Kolegium ds. Odznaczeń i Wyróżnień nie zostały uwzględnione i zostały przekazane do biura ZG PZF do weryfikacji przez
Kolegium.
Po zapoznaniu się z wnioskami personalnymi, uzgodniono, że podczas posiedzenia ZG zostanie rekomendowany zbiorczy
wniosek bez odczytywania nazwisk.
Prezydium uzgodniło, że w przyszłości nie będą rozpatrywane wnioski, które wpłyną do Komisji Odznaczeń po 21 marca
danego roku, wobec braku możliwości ich weryfikacji i nie będą rozpatrywane przez Prezydium.
Uchwała Prezydium ZG nr 15/XX/2012/Prez. ZG PZF z dn. 24.03.2012
Prezydium ZG PZF nie rozpatruje wniosków na odznaczenia, które wpłynęły do Komisji Odznaczeń po 21 marca danego
roku, wobec braku możliwości ich weryfikacji.

AD.15. Koło Internetowe – aktualna informacja
Kol. Monkos poinformował, że sprawa koła/kół internetowych w Związku jest rozwojowa i zgłosił projekt składki
członkowskiej dla koła internetowego. Do decyzji ZG będzie zgłoszona odpowiednia uchwała.
AD.16. Lokal Biura ZG PZF - omówienie spraw sprzedaży lokalu, (H. Monkos)
Sprawa jest na bieżąco prowadzona przez Komisję Lokalową, jednakże nadal nie ma chętnych nawet do negocjacji.
Sytuacja robi się krytyczna.
W przypadku uzyskania dobrego wyniku finansowego ZG, kol. H. Monkos przewiduje remont c.o. w Biurze ZG i
Filatelisty. Po remoncie lokalu redakcyjnego powinna tam być możliwość noclegu dla osób będących służbowo w
Warszawie (czł. ZG, GKR, SK). Zapowiedział, że remont ten zostanie przeprowadzony przez członków jego macierzystego
Oddziału Chorzowskiego, a jedynym kosztem będzie zakup materiałów.
Ad. 17. Rozpatrzenie wniosku O./Śl.-Dąbr. o powołanie prezesa Polskiej Kapituły Filatelistycznej Statuetki „Prymus”
Prezydium postanowiło skierować wniosek Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego o powołanie kol. H. Monkosa na prezesa
Polskiej Kapituły Filatelistycznej Statuetki „Prymus” i przedłożenie stosownej uchwały na posiedzeniu ZG do
zatwierdzenia.
Prezydium przedłoży na posiedzeniu ZG do zatwierdzenia wniosek Sekretariatu Kapituły Medalu za Zasługi dla Rozwoju
Publikacji Filatelistycznych z siedzibą w Krakowie, który zaproponował w piśmie z dn. 12 marca 2012 r. skład Kapituły
nowej kadencji w osobach:
Przewodniczący
- Jerzy Duda (Kraków)
Sekretarz
- Marek Plewako (Kraków)
Członkowie:
- Władysław Farbotko (Łódź)
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- Jerzy Bielawski (Kalisz)
- Zygmunt Janik (Warszawa)
- Marek Smoła (Tarnów)
- Bohdan Subocz (Warszawa)
AD.18. Sprawy różne. (H. Monkos)
Sprawy Głównego Kolegium Sędziów
Kol. M. Zbierski Przewodniczący Głównego Kolegium Sędziów PZF poinformował o problemach związanych z organizacją
najbliższego szkolenia sędziów w Gdańsku oraz o personalnych sprawach sędziowskich. Zgłosił on wnioski w sprawach:
1. Na podstawie wniosku zainteresowanego oraz przedłożonych materiałów dot. dorobku sędziowskiego i
wystawienniczego wnioskuje o przyznanie Kol. Bronisławowi Jasickiemu (O. Wielkopolski) status jurora-seniora, Wniosek
o wpisanie na listę uzyskał: 6 głosowanie „za”;
2. Na podstawie wniosku zainteresowanego, wnioskuje o wycofanie rezygnacji kol. Ryszarda Prange (O. Wielkopolski) z
pracy w charakterze sędziego konkursowego złożoną w 2010 roku i przywrócić mu status sędziego czynnego I klasy:
wynik głosowania: 5 „za”, 1 „przeciw”;
3. Na podstawie wniosku zainteresowanego oraz materiałów dot. dorobku wystawienniczego – przenieść Kol. Antoniego
Krechowca (O. Wrocławski) z grupy sędziów nieczynnych III klasy do grupy sędziów czynnych III klasy: wynik głosowania:
6 głosów „za”.
Nominacje wchodzą w życie z dniem 1.04.2012 r.
Uchwała Prezydium ZG nr 16/XX/2012/Prez. ZG PZF z dn. 24.03.2012
Na podstawie wniosku Przewodniczącego Głównego Kolegium Sędziów PZF, Prezydium podejmuje następującą uchwałę:
1. na podstawie wniosku zainteresowanego oraz przedłożonych materiałów dot. dorobku sędziowskiego i
wystawienniczego – przyznać Kol. Bronisławowi Jasickiemu (O. Wielkopolski) status jurora-seniora,
2. na podstawie wniosku zainteresowanego – wycofać rezygnację Kol. Ryszarda Prange (O. Wielkopolski) z pracy w
charakterze sędziego konkursowego, złożoną w 2010 roku i przywrócić mu status sędziego czynnego I klasy,
3. na podstawie wniosku zainteresowanego oraz materiałów dot. dorobku wystawienniczego – przenieść Kol.
Antoniego Krechowca (O. Wrocławski) z grupy sędziów nieczynnych III klasy do grupy sędziów czynnych III klasy.
Nominacje wchodzą w życie z dniem 01.04.2012 r.
Kol. M. Zbierski poinformował, że pierwsze szkolenie sędziów odbędzie się w sobotę 21. i niedzielę 22. kwietnia 2012 r.
w siedzibie Okręgu Pomorskiego PZF w Gdańsku, ul. Straganiarska 28/30. Dotychczas zgłosiło się ok. 30 uczestników.
Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:
- Obowiązki Przewodniczącego Jury
- Przygotowanie się do pracy sądu konkursowego
- Sędziowanie eksponatów tematycznych
- Sędziowanie eksponatów klasycznych (klasy HP, TR, CA, AE)
- Sędziowanie eksponatów młodzieżowych
- Etyka sędziowska
W szkoleniu wykorzystane zostaną materiały audiowizualne oraz fragmenty eksponatów.
Aktywny udział w jednej z dwóch sesji rocznie (w roli uczestnika bądź prelegenta) stanie się podstawą do powoływania
w skład jury wszystkich bez wyjątku wystaw filatelistycznych w kraju od 2013 roku. Prezydium ZG przyjęło na
przedostatnim swoim posiedzeniu niniejszą koncepcję.
Na jesieni br. odbędzie się powtórzenie niniejszego szkolenia dla wszystkich pozostałych sędziów PZF.

AD.19. Zamknięcie posiedzenia.
W związku z wyczerpaniem programu Prezes podziękował za merytoryczną dyskusję i zamknął posiedzenie 6.
Prezydium.
Roman Babut

Henryk Monkos

Sekretarz ZG PZF

Prezes ZG PZF
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