Protokół Prezydium ZG Nr 4/XX/2012
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF, Warszawa, 2012.01.04
Posiedzenie odbyło się w siedzibie Zarządu Głównego w Warszawie, Al. 3-go Maja 12.
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 ze względu na obowiązki
zawodowe.
Porządek zebrania:
1. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania Prezydium oraz ZG PZF w Ciechocinku
2. Informacja o oddaniu dokumentów Zjazdowych oraz Statutu do KRS - R. Babut
3. "Filatelista" - cennik reklam, insertacja, Kolegium Redakcyjne - H. Monkos, J. Duda
4. Remont Biura ZG - H. Monkos
5. Druki używane w PZF, zatwierdzenie "Deklaracji członkowskiej" - H. Monkos
6. Informacja do członków ZG w sprawie zmian w Zasadach Wystawiennictwa - M. Zbierski
7. Informacja o spłacie zadłużenia Okręgów, zgodnie z deklaracjami - M. Bukczyński
8. Przygotowania do 50. Finału OMKF w Tarnowie - M. Smoła
9. Założenia do porozumienia z PP - M. Wysocki
10. Korespondencja z FEPA i jej agendami - R. Babut
11. Plany pracy Okręgów - M. Wysocki, J.Białas
12. Sprawy rożne
Przebieg spotkania:
1. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania Prezydium oraz ZG PZF w Ciechocinku (R.
Babut)
Kol. R. Babut wyjaśnił problemy związane z opóźnieniem w sporządzaniu protokołów z 1. i 2.
posiedzenia Prezydium (Warszawa, Ciechocinek) oraz z 2.posiedzenia Zarządu Głównego
w Ciechocinku, które jego zdaniem wzięły się z niezrozumienia zasady tworzenia tych protokołów. Na
pierwszych spotkaniach Prezydium Sekretarz poinformował jego Członków, że każdy z nich, jako
prelegent określonego punktu programu lub promotor sprawy wnoszonej pod obrady proszony będzie
o: przygotowanie tzw. „wsadu” w formie elektronicznej do protokołu jeszcze przed spotkaniem,
będzie rejestrował dyskusję i formułował ostateczne brzmienie tekstu do protokołu. Jeżeli to jest
możliwe, również propozycje uchwał powinny być opracowane przed spotkaniami, co usprawni
przebieg posiedzeń i proces podejmowania decyzji oraz głosowań.
Niestety, ale nie wszyscy Koledzy biorą sobie to do serca i pozostawiają kilkugodzinne i kilkudniowe
protokołowanie na „głowie” Sekretarza, co jest fizycznie niemożliwe. Kol. R. Babut poinformował, że
nie jest i nie będzie protokolantem, ani też sekretarką. Protokół musi powstawać z aktywnym udziałem
wszystkich uczestników posiedzeń, którzy referują sprawy.
Równocześnie przypomniał i podkreślił, że wszelkie sprawy i wnioski wnoszone za pośrednictwem
Prezydium pod obrady Zarządu Głównego powinny być składane do Prezydium w formie pisemnej,
odpowiednio udokumentowane.
2. Informacja o oddaniu dokumentów Zjazdowych oraz Statutu do KRS (R. Babut, J. Białas)
Kol. J. Białas poinformował, że ostateczna wersja Protokołu z XX WZD PZF została uzgodniona
i parafowana przez Przewodniczącego Zjazdu (J. Białas) oraz Sekretarza (M. Smoła).
Wobec powyższego R. Babut przedłożył dokumenty do KRS, które zostały podpisane przez Prezesa
i Sekretarza ZG w tym samym dniu.
3. "Filatelista" cennik reklam, insertacja, Kolegium Redakcyjne (H. Monkos, J. Duda)

Prezes H.Monkos przedstawił ogólnie sprawy związane z funkcjonowaniem „działu ogłoszeń”
w miesięczniku „Filatelista”. Wskazał przede wszystkim na fakt, że Redakcja nie zajmowała się tym
szczegółowo, pozostawiając całkowicie sprawy reklam drukarni „Koral”. Także kontrola finansowa
i umowy z reklamodawcami pozostawały w gestii drukarni. Redakcja zajmowała się praktycznie
ogłoszeniami drobnymi pochodzącymi od członków PZF.
Omówiono relacje z firmami filatelistycznymi, Pocztą Polską oraz firmami zagranicznymi jako
z potencjalnymi reklamodawcami. Dyskutowano różne formy reklam, także na stronie internetowej
PZF.
Za niezbędne uznano przeprowadzenie rozmów z byłymi, aktualnymi i potencjalnymi
ogłoszeniodawcami. Kol. J. Białas i H. Monkos zadeklarowali gotowość prowadzenia takich rozmów.
W celu ujednolicenia stawek dla reklamodawców H. Monkos zaproponował wstępny cennik reklam w
miesięczniku „F”. [Cennik na końcu protokołu]
Po dyskusji podjęto uchwałę akceptującą propozycję.
Uchwała nr 8/XX/2011/Prez. ZG PZF z dn. 4.01.2012
Na wniosek Prezesa H.Monkosa przyjęto wstępne stawki „cennik reklam” dla ogłoszeniodawców –
tabela z cenami powyżej.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
W związku z koniecznością przejęcia całkowitej kontroli na finansami związanymi z wydawaniem
i dystrybucją „F” postanowiono ustanowić formalnie Zarząd Okręgu Pomorskiego wydawcą
„Filatelisty”.
Uchwała nr 09/XX/2012/Prezydium ZG PZF z dn. 4.01.2012 r.
Na wniosek Skarbnika ZG M.Bukczyńskiego wydawanie miesięcznika „Filatelista” sprawy rozliczeń
i fakturowania będzie prowadzone prze Biuro Zarządu Okręgu Pomorskiego z dniem 1.01.2012 r.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
W celu zapewnienia ciągłości dotychczasowych zobowiązań podjęto uchwałę:
Uchwała nr 10/XX/2012/Prezydium ZG PZF z dn. 4.01.2012 r.
Wszystkie zobowiązania ZG dotychczasowe względem dotychczasowych ogłoszeniodawców będą
podtrzymane w okresie obowiązujących umów.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Ustalono, że J. Białas przygotuje umowy do PP w związku ze zmianą wydawcy, NIP i kont
bankowych.
Ponadto dyskutowano rozdzielnik „F” – istnieje wiele niejasności, o wyjaśnienie których zwrócono się
do kol. B. Rejnowskiego. Pilnego wyjaśnienia wymaga tzw. prenumerata redakcyjna, wysyłka
zagranicę oraz rozdzielnik bezpłatny.
O rentowności wydawnictwa decyduje wielkość nakładu. Dyskutowano w jaki sposób uatrakcyjnić
„F”. M.in. proponowano rozmaite wkładki, stały dział młodzieżowy z konkursami - członek Kolegium
ds. Młodzieżowych powinien być w składzie Kolegium Redakcyjnego „F”, i inne propozycje.
R. Babut stwierdził, że tak naprawdę nie wiadomo, kim są czytelnicy „F” i jakie tematy oraz
głębokość specjalizacji chcieliby widzieć w „F”. Dotychczasowe opinie są wyrażane wyłącznie
jednoosobowo przez dyskutantów. R. Babut uważa, że należy przeprowadzić ankietę wśród
czytelników.
Dyskutowano również, jakie treści należałoby przenosić na stronę internetową PZF, która zdaniem
Prezydium nie spełnia swojego zadania na dzisiaj – jest chaotyczna i zamieszczane są często treści
mało związane z filatelistyką.
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4. Remont Biura ZG (H. Monkos)
W związku z wypowiedzeniem umowy pośrednictwa na sprzedaż lokalu z dniem 31 stycznia 2012 r.,
należy przygotować się do ewentualnego remontu części lokalu w Warszawie w związku z podjętymi
próbami jego wynajmu.
Komisja Lokalowa dokonała przeglądu pomieszczeń i stwierdziła, że praktycznie natychmiastowego
remontu wymagają: hall wejściowy na V p., pomieszczenie socjalne z WC oraz instalacja elektryczna.
W przypadku braku remontu nie należy nawet myśleć o zapraszaniu potencjalnych klientów – lokal
odstrasza, mimo że klatka wejściowa i winda będąca w zarządzaniu Sp-ni Mieszkaniowej są na bardzo
dobrym i estetycznym poziomie.
Kol.Monkos poinformował, że taki remont jest w stanie przeprowadzić na zasadzie wolontariatu – jest
gotów przywieźć „ekipę” z Oddziału PZF w Chorzowie, która może taki remont przeprowadzić.
Niezbędny będzie zakup materiałów do remontu. Oszacowano, że koszt remontu w tym zakresie
wyniesie - ok. 50.000 zł i może być zrealizowany w chwili poprawy stanu finansów ZG.
Prezes H.Monkos podjął również rozmowy w Sp-ni nt. wymiany grzejników c.o.
5. Druki używane w PZF, zatwierdzenie "Deklaracji członkowskiej" (H. Monkos)
Kol. H. Monkos poinformował o inicjatywie utworzenia koła internetowego przy ZG PZF. Stwierdził,
że dyskusja toczy się na ten temat już od pewnego czasu na forach internetowych i należy tę szansę
wykorzystać, aby pozyskać nowych członków. Wobec faktu, że w strukturze PZF takie koło nie było
przewidywane, należy w przyszłość wprowadzić odpowiednie rozwiązania i zapisy statutowe.
Pewnym rozwiązaniem obecnie jest utworzenie koła internetowego przy Biurze ZG PZF. Kol.
J. Białas został wstępnie wyznaczony na opiekuna przyszłego koła internetowego. W tej sprawie
podjęto uchwałę:
Uchwała nr 11/XX/2012/Prezydium ZG PZF z dn. 4.01.2012 r.
Na wniosek Prezesa tworzy się koło internetowe przy Zarządzie Głównym PZF.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Prezes poinformował, że opracował nowy wzór Deklaracji
członkowskiej w formie elektronicznej. Postanowiono dopracować przedstawiony projekt
i zatwierdzić nowy wzór na kolejnym posiedzeniu Prezydium.
6. Informacja do członków ZG w sprawie zmian w Zasadach Wystawiennictwa - M. Zbierski
Analizując obowiązujące przepisy dotyczące sędziów i sędziowania wystaw konkursowych
zauważyć można braki spójności niektórych uregulowań. Szczególnie widoczne jest to w zakresie
kryteriów oceny pracy jurorów i ich awansów. Dodatkowo, obniżająca się ilość wystaw
konkursowych w kraju powoduje, że koniecznym staje się dopasowanie niektórych kryteriów do
możliwości ich spełniania przez wszystkich sędziów PZF. Postanowiliśmy zatem uprościć
i ujednolicić system doboru i oceny, jakim podlegają jurorzy. Dotychczas w dokumentach GREX-PZF
i Regulaminie Sędziów Konkursowych PZF, były one definiowane w różny sposób. Nowe regulacje
nie mają na celu zaostrzania dotychczasowych „kryteriów medalowych” jurorów.
Dodatkowo zmianie ulegają przedziały czasowe dotyczące ostatniego udziału w wystawie
konkursowej z 3 do 5 lat oraz sędziowania z 3 do 4 lat. Bez złagodzenia tych warunków wielu
sędziów (z powodu małej ilości organizowanych wystaw) musiałoby pożegnać się z tym zajęciem.
Dokładniejszego określenia zadań i uprawnień wymagała funkcja Przewodniczącego Sądu
Konkursowego na wystawach wszystkich stopni. Znamy nam z praktyki model pracy sądów
konkursowych musi ulec profesjonalizacji. Jurorzy powinni w znacznie większym niż dotychczas
stopniu zaangażować się i przygotować do sędziowania na wystawie.
W zakresie regulaminów dla poszczególnych klas, postanowiliśmy od 2012 r. w klasie
młodzieżowej obniżyć minima ilości ekranów we wszystkich grupach wiekowych (w ślad zmiany
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wprowadzonej przez FIP w 2010 i praktykowanej już na wystawie w Polkowicach w 2011 roku).
Zmiana ta powinna wpłynąć na zwiększenie liczby nowych eksponatów oraz złagodzenie przejścia
wystawcy z jednej grupy wiekowej do następnej.
7. Informacja o spłacie zadłużenia Okręgów, zgodnie z deklaracjami (M. Bukczyński)
Wobec nieobecności członka-sprawozdawcy pkt. 7 przeniesiono na inny termin
8. Przygotowania do 50. Finału OMKF w Tarnowie (M. Smoła)
Wobec nieobecności członka-sprawozdawcy pkt. 8 przeniesiono na inny termin
9. Założenia do porozumienia z Pocztą Polską S.A. (M. Wysocki)
Wobec nieobecności członka-sprawozdawcy pkt. 9 przeniesiono na inny termin
10. Korespondencja z FIP, FEPA i ich agendami (R. Babut)
Kol. R. Babut poinformował, że wysłał pisemną informację do sekretariatów FIP i FEPA o wyborze
nowych władz PZF i stosowne informacje znajdują się już na stronach internetowych tych organizacji.
W związku ze zbliżającym się kongresem FIP w Jakarcie, czerwie 2012 r., oraz powołaniem nowych
przewodniczących komisji problemowych w PZF, kol. R. Babut zgłosił propozycję, aby te osoby były
powołane na delegatów do odpowiednich komisji FIP i FEPA.
Decyzja 08/XX/Prez. ZG PZF
Na wniosek R. Babuta przewodniczącego Kolegium ds. Współpracy Zagranicznej Prezydium
podejmuje decyzję o powołanie przewodniczących komisji problemowych PZF na delegatów PZF do
odpowiednich komisji problemowych FIP.
11. Plany pracy Okręgów (M.Wysocki, J.Białas)
12. Sprawy rożne
a. Wpłynęło pismo o powołanie nowego Prezesa Polskiej Kapituły Filatelistycznej na lata 2011–2016
– do rozpatrzenia na następnym Prezydium w styczniu 2012 r.
b. Odpowiedź do MPiPS w sprawie 1%
Kol. R. Babut poinformował, że wyniku podjętych przez niego działań i przygotowania odpowiedzi do
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, PZF został przywrócony z dniem 22.12.20111 r. na listę
organizacji pożytku publicznego z prawem do odpisu 1 % od podatku dochodowego na jego dobro.
Prezes H. Monkos podziękował za skuteczne załatwienie tej bardzo ważnej dla Związku sprawy.
Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.

Roman Babut
Wiceprezes/Sekretarz ZG PZF

Henryk Monkos
Prezes ZG PZF
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