Protokół nr 10/XX/2013/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Zarządu Głównego PZF
w dniu 30.11.2013 r. w Wiśle
Posiedzenie odbyło się w Wiśle, w Ośrodku Wypoczynkowym „Anna” w dniu 30 listopada
2013 roku.
Obecni członkowie ZG PZF (wg listy obecności - załącznik Nr 1 do egzemplarza aktowego)
oraz koledzy: Jan Duer – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PZF i Waldemar
Więcław – przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Związku.
Porządek zebrania:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Sprawozdanie z realizacji zadań członków ZG PZF w okresie ostatniego roku
3. Stworzenie funduszy celowych od 2014 roku
4. Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna
5. Sprawy wystawiennictwa dot. wystaw III stopnia
6. Studium Filatelistyki
7. Przyszła struktura Związku – wypracowanie stanowiska przez poszczególne Okręgi
8. Rozliczenie wpływów 1% za rok 2011
9. Informacja GKR z przeprowadzonych kontroli w ostatnim czasie
10. Biuletyn Informacyjny ZO Świętokrzyskiego – ocena działań kol. J. Łojka
11. Sprawy różne
Ad.1. Prezes ZG PZF Henryk Monkos przywitał wszystkich zebranych na posiedzeniu.
Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć niedawno zmarłych Kolegów: Marka Topczewskiego –
członka ZG PZF, prezesa ZO Warszawskiego oraz Ryszarda Topczewskiego – członka
Zarządu Okręgu Warszawskiego.
Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag.
Ad.2. Kol. Henryk Monkos przypomniał zebranym, że sprawozdanie z realizacji zadań przez
członków ZG PZF miało się odbyć na poprzednim posiedzeniu ZG w Toruniu. Niestety
oprócz członków Prezydium było obecnych tylko dwóch członków ZG. W związku z
powyższym punkt ten został przeniesiony na dzisiejsze posiedzenie.
Z nieobecnych na dzisiejszym posiedzeniu członków ZG, tylko Kol. P. Drzewiecki dostarczył
sprawozdanie w formie pisemnej.
Kol. Zdzisław Mąka przedstawił działania podejmowane przez Kolegium Ekspertów, którym
kieruje. Miniony rok przede wszystkim przeznaczony został na uporządkowanie pracy
ekspertów, zatwierdzenia odpowiednich regulaminów i nie widzi żadnych większych
problemów w bieżącej pracy Kolegium. Dobrze układa się również współpraca z Głównym
Kolegium Sędziów.
Kol. Andrzej Nowak, administrujący stronę internetową Związku przekazał informacje
dotyczące problemów technicznych ostatnio pojawiających się na serwerze, w związku z
czym zmuszony był pousuwać niektóre wpisy. Jeśli taka sytuacja nadal będzie się powtarzać
to trzeba będzie się zastanowić nad nowym programem logowania się na naszą stronę.
Jako odpowiedzialny za Zespół Odznaczeń i Wyróżnień, poinformował także zebranych że
przeprowadzono inwentaryzację odznaczeń i legitymacji będących w biurze ZG. Zlecono
wykonanie na starych odznakach „Za Zasługi…” orzełka w koronie. Całość została
wykonana i przekazana do biura ZG. Znowelizowane zostały również „Zasady Wyróżnień w
PZF”, przyjęte Uchwałą nr 53/XX/2013/ZG PZF z dnia 23.03.2013 r.
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Kol. Andrzej Skorek poinformował zebranych o problemach dotyczących zakończenia
tworzenia bazy adresowej funkcyjnych członków Związku. Pierwszy etap tworzenia tej bazy
jest zakończony, natomiast teraz następuje uzupełnianie jej o brakujące dane. Nie wszystkie
Okręgi dostarczyły wymagane dane, tłumacząc to różnymi trudnościami.
Jest kłopot, żeby bazę adresową pogłębić do Koła włącznie, mając na uwadze trudności
stworzenia jej na szczeblu Okręgów.
Kol. Jerzy Białas przypomniał, że do stworzenia takiej bazy obliguje nas uchwała zjazdowa.
Prezes Henryk Monkos w związku z tym zaproponował, żeby do tych Okręgów, które nie
dostarczyły pełnych danych adresowych do tej bazy wysłać pismo, powołując się na tę
uchwałę zobowiązując prezesów do jej realizacji.
Kol. Andrzej Skorek zobowiązał się do zredagowania i wysłania takiego pisma do wszystkich
Okręgów.
Kol. Henryk Monkos poinformował zebranych, że w związku ze śmiercią Kol. Marka
Topczewskiego, mamy wakat w Zarządzie Głównym. Jako Prezes, korzystając
przysługującego mu prawa zgłaszania kandydatów na członków Zarządu Głównego,
przydzielając im konkretne zadania, poinformował że przedstawi propozycję uzupełnienia
składu ZG.
Wcześniej zapoznał zebranych z pismem Zarządu Okręgu Warszawskiego informującego o
dokonaniu wyboru prezesa Zarządu Okręgu, którym został Kol. Roman Babut. W piśmie tym,
sekretarz ZOW Kol. Andrzej Jarzynkowski zwraca się również z prośbą o uzupełnienie
składu Zarządu Głównego o nowo wybranego prezesa Kol. Romana Babuta, w miejsce Śp.
Marka Topczewskiego jako reprezentanta Okręgu Warszawskiego. Kol. Henryk Monkos
przypomniał zebranym, że na ostatnim Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe wybór 12
członków Zarządu Głównego odbywał się na zasadzie akceptacji przez kandydata
przydzielonych mu obowiązków, a nie na zasadzie reprezentacji Okręgów. Na takiej też
podstawie na członka ZG PZF został wybrany Śp. Marek Topczewski.
Prezes ZG, Kol. Henryk Monkos poinformował zebranych, że od dłuższego czasu toczyły się
konsultacje, dotyczące uzupełnienia składu osobowego Zarządu Głównego, w wyniku
których zarekomendował na członka Zarządu Głównego, Kol. Józefa Kopcia – skarbnika
Zarządu Okręgu Wielkopolskiego. Jest to osoba, która bezinteresownie przygotowała nową
„Instrukcję Finansową”, jak również zaproponowała nowe rozwiązania w tworzeniu instrukcji
kancelaryjnej, której prace są już mocno zaawansowane. Kol. Józef Kopeć jest osobą
spokojną, rzeczową, niekonfliktową, posiadającą ogromną wiedzę.
Kol. Henryk Monkos postawił wniosek o dokooptowanie w skład Zarządu Głównego PZF,
Kol. Józefa Kopcia i powierzenie mu przejęcie obowiązków, które były w gestii Śp. Marka
Topczewskiego. Do zaproponowanej kandydatury nie zgłoszono żadnych uwag.
Uchwała Nr 61/XX/2013/ZG PZF z dn. 30.11.2013 r.
Zarząd Główny PZF podejmuje uchwałę w sprawie dokooptowania w skład Zarządu
Głównego Kol. Józefa Kopcia rekomendowanego przez Prezesa ZG PZF. Kol. Józef Kopeć
przejmuje obowiązki, które dotychczas pełnił Śp. Kol. Marek Topczewski.
Głosowanie jednogłośnie: 9 x ZA
Kol. Marcin Wysocki poinformował zebranych, że podsumowując rok 2012 przygotował
analizę ruchu członków na podstawie sprawozdań Okręgów, którą przedstawił na
posiedzeniu Zarządu Głównego poszerzonego o prezesów Okręgów w Ciechocinku, w
marcu 2013 roku. Taka sama analiza zostanie przygotowana po zakończeniu tego roku i
spływie sprawozdań za II półrocze 2013 roku. Analiza ta łącznie z wnioskami zostanie
zaprezentowana na pierwszym posiedzeniu Zarządu Głównego w roku 2014.
Został utworzony nowy formularz dotyczący planów pracy Okręgów, który obowiązywał już w
2013 roku. Okręgi przygotowując plan pracy na rok następny, poproszone zostaną o
dostarczenie również informacji, co z planów pracy tegorocznych udało się zrealizować. Na
tej podstawie będzie można pokusić się o dokonanie sprawozdawczości i analiz, które
prowadzone byłyby co roku.
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Ad.3. kol. Henryk Monkos zapoznał zebranych z propozycją, żeby ze środków uzyskanych
z rozprowadzenia wydanego w tym roku nowodruku „Europa” oraz przewidywanych
wpływów z wydawnictw specjalnych w roku 2014 stworzyć specjalne fundusze celowe, które
miałyby za zadanie lepszą realizację działalności statutowej Związku.
Podstawowym funduszem celowym, byłby fundusz wystawienniczy, z którego można byłoby
dofinansowywać wystawy konkursowe i niekonkursowe, pokazy, czy wernisaże
organizowane przez Okręgi. W założeniach preliminarza na rok 2014 trzeba opracować
koszty dofinansowania takich imprez, zakładając że dofinansowanie ma pomóc w realizacji
zamierzenia, a nie je w całości sfinansować. Fundusz taki miałby on na celu zaktywizowanie
Okręgów w obszarze szeroko rozumianego wystawiennictwa, w tym młodzieżowego.
Również mógłby powstać fundusz wspierający szkolenia różnego typu, przede wszystkim
zaś Studium Filatelistyki, gdzie przy dofinansowaniu uczestnika można by znacząco obniżyć
jego koszt.
Kol. Andrzej Skorek zauważył, że jest to bardzo pozytywna propozycja, a takiej w Związku
jeszcze nie było, żeby Zarząd Główny dofinansowywał wystawy organizowane przez Okręgi.
Jest to budowanie pozytywne wizerunku władz i prezesa Związku. Proponował, aby na
początek dofinansowywać wystawy na terenie już „sprawdzonym”.
Kol. Marek Zbierski przypomniał, że niektórzy organizatorzy wystaw konkursowych, mając na
uwadze środki finansowe, zaczęli „pompować” ceny opłat za ekran dla wystawców, co
doprowadziło do tego, że wystawcy z uwagi na te koszty rezygnują z udziału w tych
wystawach. W związku z tym, pojawiła się koncepcja, żeby obwarować dofinansowanie
wystawy przez Zarząd Główny, zapisem w regulaminie wystawy, że wystawca płaci
maksymalnie 10 zł za ekran. Konieczne będzie również opracowanie, biorąc pod uwagę
rangę wystawy, minimalnych kosztów dofinansowania. Wykorzystanie takiego
dofinansowania powinno być powiązane także z opracowaniem przez organizatora
kosztorysu wystawy.
Generalnie przyjęto zasadę – w miarę posiadanych środków – utworzenia funduszy
celowych w trakcie konstruowania preliminarza wpływów i wydatków na rok 2014.
Ad.4. Kol. Henryk Monkos przypomniał zebranym, że XXI Ogólnopolska Wystawa
Filatelistyczna miała być już w roku bieżącym. Niestety, odpowiedzialny z ramienia Zarządu
Głównego Kol. Ryszard Wdowiak nie dojechał na posiedzenie ZG PZF. Prezydium na
wczorajszym posiedzeniu rozważało zorganizowanie XXI OWF w roku 2014 w Warszawie.
Akces taki zgłosił Okręg Warszawski, a prezes Kol. Roman Babut poczynił już rozeznanie
odnośnie lokalizacji tej wystawy. Mogłaby ona się odbyć w Centrum Olimpijskim w
Warszawie w ramach obchodów 95-lecia Polskiego Ruchu Olimpijskiego - w roku 70
rocznicy Powstania Warszawskiego. Jest wstępne zapewnienie odnośnie udostępnienia
pomieszczeń wystawowych; jedynym warunkiem jaki do tej pory się pojawił jest promocja
nowego logo PKOL na wydawnictwach pocztowych. Organizacja Ogólnopolskiej Wystawy
Filatelistycznej mogłaby być dla Okręgu Warszawskiego doskonałym przedsięwzięciem
mobilizującym i scalającym środowisko warszawskich filatelistów. Lokalizacja ogólnopolskiej
wystawy w Warszawie spowodowałaby łatwiejsze dotarcie do władz pocztowych, a także
poprzez PKOL do poszczególnych ministerstw, które mogłyby być tym faktem
zainteresowane.
Dlatego Prezydium proponuje podjęć decyzję o powierzeniu organizacji XXI OWF w roku
2014 Okręgowi Warszawskiemu. Do zgłoszonego wniosku nie było uwag, wobec czego
został on poddany pod głosowanie.
Decyzja Nr 03/XX/2013/ZG PZF z dn. 30.11.2013 r.
Zarząd Główny PZF powierza organizację XXI Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej w
roku 2014 Okręgowi Warszawskiemu.
Głosowanie jednogłośnie: 9 x ZA
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Ad.5. Prezes Kol. Henryk Monkos wprowadzając w temat wystaw konkursowych III stopnia,
stwierdził, że GKS w poprzedniej kadencji jak również w obecnej obserwuje szereg
nieprawidłowości przy doborze sędziów na te wystawy, jak również w samym sposobie
sędziowania. Jak doskonale wszyscy wiedzą, zrobienie błędu na wystawie „pierwszego
kroku”, czy wystawie III st. ciągnie się potem długo na linii sędziowie-wystawca. Chodzi o to,
żeby Główne Kolegium Sędziów miało prawo nadzoru doboru sędziów na te wystawy, mogło
sprawdzać ich kwalifikacje, udział w szkoleniach sędziów, aktywność sędziowską itd. Nie
oznacza to, że GKS będzie tych sędziów narzucało, natomiast będzie miało prawo do
weryfikacji proponowanych składów sędziowskich. W obecnej chwili wiele Okręgów nie
posiada w swoich strukturach Okręgowych Kolegiów Sędziów. Z obserwacji pracy sądów
konkursowych na wystawach III stopnia, wyłania się inny obraz sędziowania, niż na
wystawach wyższego stopnia. Przyznanie na takiej wystawie komuś „złota”, a na wystawie
wyższego stopnia „srebra” lub medalu posrebrzanego powoduje zniechęcenie u wystawcy
i niekomfortową sytuację dla sędziów.
Propozycja jest więc tego rodzaju, żeby Zarząd Główny przyjął uchwałę, nadającą prawo
zatwierdzania składów sądów konkursowych na wystawy III stopnia Prezydium ZG (jak to ma
miejsce w przypadku pozostałych stopni wystaw), po pozytywnej rekomendacji Głównego
Kolegium Sędziów.
Kol. Zdzisław Mąka wyraził obawę, że będzie to kolejne odebranie decyzji Okręgom na rzecz
centrali. Jego zdaniem wystawy okręgowe powinny pozostać w gestii Zarządów Okręgów.
Kol. Henryk Monkos przypomniał, że po złym sędziowaniu na takiej wystawie reklamacje
składane przez wystawcę są wtedy rozpatrywane i wyjaśniane nie przez Okręgi lecz
Prezydium i GKS. Chcąc uniknąć w przyszłości takich reklamacji, które są bardzo trudne do
załatwienia, chcemy uregulować tryb powoływania sądów konkursowych na te wystawy.
Kol. Marek Zbierski poinformował zebranych o prowadzonych od dwóch lat okresowego
szkolenia sędziów. Są to szkolenia, które odbywają się dwa razy w roku w powiązaniu z
którąś z wystaw. Szkolenia te pokazały, że są potrzebne i taki jest odbiór większości
uczestników. Szkolenia te przede wszystkim mają na celu wyrównanie poziomu sędziowania
na każdym szczeblu wystaw.
Kol. Zdzisław Mąka zasugerował, że do tej pory obowiązek szkolenia mieli sędziowie, którzy
sędziują na wystawach II i I stopnia, natomiast nie było takiego obowiązku dla sędziów na
wystawy III stopnia.
Kol. Marek Zbierski oświadczył, że wszyscy sędziowie podlegają obowiązkowi szkolenia, w
tym również, a może przede wszystkim, sędziowie uprawnieni do sędziowania wystaw III st.
Wystawy okręgowe III stopnia nie są niczym gorszym od wystaw wyższego stopnia, a wyniki
uzyskiwane przez wystawców na tych wystawach są ich „startem” do wystawiania na
wystawach wyższego szczebla.
Kol. Andrzej Skorek również zajął stanowisko, że próba wpływania na składy sędziowskie
przez GKS, jest próbą ingerencji w działania i uprawnienia Zarządów Okręgów i
organizatorów wystaw. Jeżeli Główne Kolegium Sędziów wie kto jest przewodniczącym sądu
konkursowego na wystawie okręgowej, to jest to informacja wystarczająca i powinna
załatwiać sprawę. Jednocześnie zwrócił się z prośbą, żeby o decyzjach personalnych
dotyczących członków Okręgu, którym kieruje był informowany na bieżąco, a nie dowiadywał
się o nich po fakcie.
Kol. Andrzej Nowak zwrócił uwagę na zatwierdzane składy sądów konkursowych bez
konsultacji i akceptacji Zarządu Okręgu. Taka sprawa miała miejsce na wystawie w
Świętochłowicach, gdzie trzech z członków sądu konkursowego nie stawiło się do
sędziowania.
Kol. Marcin Wysocki stwierdził, że propozycja uregulowania powoływania sądów
konkursowych na wystawy III stopnia w jego rozumieniu powinna działać w ten sposób, że
Główne Kolegium Sędziów weryfikuje skład takiego sądu pod względem formalnym, jednak
nie może składu tego sądu zmieniać, jedynie wskazywać osoby które nie spełniają
wymagań.
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Kol. Andrzej Skorek zgłosił propozycję przeprowadzenia anonimowej ankiety na temat
prowadzonych szkoleń dla sędziów. Postawił również wniosek, żeby głos prezesa przyjąć
jako komunikat, z powiadomieniem organizatorów wystaw, by wykazali się większą
starannością przy organizowaniu imprez, również w kwestii wyznaczania sądów
konkursowych.
Kol. Henryk Monkos podsumował dyskusję w ten sposób, że:
1. Okręgi proponują skład sądu konkursowego wystawy III stopnia wraz z jego
przewodniczącym,
2. Okręgi przesyłają propozycję składu sądu konkursowego do weryfikacji przez GKS
pod względem formalnym,
3. Prezydium ZG zatwierdza skład zaproponowanego sądu konkursowego po
weryfikacji GKS.
Po określeniu zasad powoływania sądów konkursowych na wystawy III stopnia poddał je pod
głosowanie członków ZG PZF. ZG PZF podjął uchwałę o następującym brzmieniu:
Uchwała Nr 62/XX/2013/ZG PZF z dn. 30.11.2013 r.
Zarząd Główny PZF podejmuje uchwałę, że od 2014 r. na wniosek Okręgów Prezydium ZG
będzie zatwierdzało składy sądów konkursowych na wystawy III stopnia. Zatwierdzenie jury
będzie następowało po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji Głównego Kolegium Sędziów.
Głosowanie: 5 x ZA; 2 x WSTRZ.; 2 X PRZECIW
Ad.6. Kol. Henryk Monkos poinformował zebranych o przyjętych na wczorajszym
posiedzeniu Prezydium kierunkach działania, w celu pozyskania chętnych do uczestnictwa w
Studium Filatelistyki. Do tej pory poza informacją na stronie internetowej oraz podobnej –
zamieszczonej w lipcowym numerze „Filatelisty” – brak było innych działań promujących tę
formę szkolenia. W związku z powyższym na koniec września br. zgłosiły się tylko 4 osoby.
Bardzo możliwe, że barierą dla wielu były koszty uczestnictwa w Studium Filatelistyki (380,00
zł za jedno spotkanie + koszty przejazdu).
Prezydium proponuje wynegocjować obniżenie kosztów uczestnictwa z Kol. Przemysławem
Drzewieckim z 380,00 do 350,00 zł za jedno spotkanie seminaryjne. Ponadto w utworzonych
w roku 2014 funduszy celowych, o których mówiliśmy wcześniej, przewidzieć koszty
dofinansowania uczestnika Studium Filatelistyki w wysokości 250,00 zł.
Jeśli takie rozwiązanie byśmy przyjęli, wtedy koszt uczestnictwa wyniósłby 100,00 zł + koszty
przejazdu za jedno spotkanie seminaryjne.
Ponieważ takie spotkania są dwa w roku, a uczestników 20 osób, to dofinansowanie całości
uczestników Studium Filatelistyki zamknęłoby się kwotą 10 tys. zł w latach 2014 - 2015.
Ad.7. Kol. Henryk Monkos, nawiązując do artykułu zamieszczonego w „Filateliście”
autorstwa Marka Zbierskiego i Józefa Kopcia dotyczący wizji Związku w przyszłości, zwrócił
uwagę, że w tym temacie każdy Okręg powinien zająć własne stanowisko. Jednak nie
czekając na efekt końcowy, pilną potrzebą jest dostosowanie zapisów statutu dotyczących
działalności odpłatnej i gospodarczej. Jest to jeden z elementów, który poza przyjętą
Instrukcją Finansową, uregulowałby nasze sprawy finansowe.
W dyskusji pojawiły się głosy, żeby w pierwszej kolejności wypracować niezbędne zmiany w
Statucie, dostosowujące go do aktualnej sytuacji Związku, natomiast do gruntownego
przebudowania Statutu z wizją na przyszłość, powołać Zespół Roboczy, który po zebraniu
wniosków, koncepcji i stanowisk poszczególnych Okręgów zaproponuje zapisy nowego
Statutu.
Kol. Marcin Wysocki zgłosił akces do pracy w grupie projektowej, której zadaniem byłoby
zebranie propozycji, wniosków oraz koncepcji i przygotowanie nowego Statutu. Statut
powinien być maksymalnie prosty i liberalny, żeby mógł służyć wiele lat, a zarazem żeby nie
wiązał rąk zarządzającym Związkiem.
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Kol. Andrzej Skorek przypomniał zebranym w jaki sposób były przyjmowane ostatnie Statuty,
gdzie na Zjeździe, który miał za zadanie m.in. uchwalenie Statutu, następuje za sprawą
jednego człowieka, dopisywanie lub zmienianie proponowanych zapisów, czego
konsekwencją było powstanie Statutu, w którym było bardzo dużo sprzeczności i niejasności.
Nowy Statut musi być opracowany na spokojnie. Powinien być on jak najmniej szczegółowy,
a po konsultacjach w Okręgach, jego treść powinna być przedstawiona delegatom na Zjazd,
z takim wyprzedzeniem, żeby każdy z nich miał możliwość zapoznać się z nim i mieć pełną
świadomość za czym głosuje.
Kol. Henryk Monkos zwrócił uwagę, że konstruując nowy Statut i biorąc pod uwagę
wszystkie uwagi, które zostaną zgłoszone, to trzeba mieć przede wszystkim na względzie to,
że musi on być zgodny z przepisami o stowarzyszeniach.
Ad.8. Skarbnik Kol. Janusz Dunst poinformował zebranych, że Okręgi które nie rozliczyły
się jeszcze z uzyskanych wpływów z tytułu 1% za rok 2011, a zostały notami księgowymi
uznane przez księgową ZG, otrzymały wykazy kwot z których „papierowo” powinny się
rozliczyć z Zarządem Głównym. Sprawa jest o tyle istotna, że formalnie Okręgi pieniądze już
otrzymały, natomiast Zarząd Główny musi się z tych pieniędzy rozliczyć jako OPP.
Jeśli chodzi o wpływy z 1% za rok 2012 również każdy Okręg otrzymał informację o
wysokości kwot deklarowanych przez podatników na jego rzecz. Rozliczenie to powinno
odbywać się już na nowych zasadach, gdzie faktura poniesionego wydatku na cele statutowe
powinna być wystawiona na Zarząd Główny.
Ad.9. Kol. Jan Duer przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych z
protokołami z przeprowadzonych kontroli w Okręgach Pomorskim i Rzeszowskim.
Okręg Pomorski kontrolowany był jako wydawca „Filatelisty”, „Biuletynu Informacyjnego PZF”
i „HBBF”. Kontrola stwierdziła prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowo-księgowej w
tym zakresie.
Kontrola w Okręgu Rzeszowskim wynikała z przyjętego planu pracy Głównej Komisji
Rewizyjnej w roku 2013 i dotyczyła całej działalności Zarządu Okręgu. Kontrola nie
stwierdziła żadnych nieprawidłowości.
Ad.10. Kol. Henryk Monkos poinformował zebranych, że od dłuższego czasu Kol. Janusz
Łojek prezes Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego PZF publikuje na okręgowej stronie
internetowej biuletyny, których treści są niezgodne ze Statutem naszego Związku. Operuje
nieprawdziwymi informacjami, pomówieniami, oszczerstwami i pomówieniami, kierując je pod
adresem prezesa ZG PZF oraz pod adresem członków Prezydium, jak i całego Zarządu
Głównego. Biuletyny te oprócz publikacji na stronie internetowej wysyłane są do członków
Okręgu, dla których często jest to jedyne źródło informacji na temat Związku. W swoich
publikacjach nie oszczędza również Poczty Polskiej, stawiając jej m.in. zarzuty braku
współpracy z PZF, niszczenia filatelistyki.
W dyskusji nad sprawą zabrała głos większość uczestników posiedzenia, którzy nie kryli
swojego oburzenia sposobem działania Kol. Janusza Łojka. Jako prezes Zarządu Okręgu, a
jeszcze niedawno członek Zarządu Głównego wykazał się wyjątkową nieodpowiedzialnością
i nieznajomością Statutu Związku. Pytania, które stawia świadczą niejednokrotnie tylko i
wyłącznie o jego złej woli. Publikując publicznie pytania adresowane do prezesa oraz do
Zarządu Głównego, a nie informując o nich adresatów, dobitnie wskazuje, że odpowiedzi na
nie akurat najmniej go interesują. Wobec negatywnej oceny działań Kol. Janusza Łojka
Zarząd Główny zobowiązuje Prezydium do przygotowania i skierowania wniosku do Sądu
Koleżeńskiego Związku.
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Uchwała Nr 63/XX/2013/ZG PZF z dn. 30.11.2013 r.
Zarząd Główny PZF podejmuje uchwałę w sprawie skierowania do Sądu Koleżeńskiego
Związku zawiadomienia o łamaniu zapisów Statutu PZF przez prezesa Zarządu Okręgu
Świętokrzyskiego PZF, Kol. Janusza Łojka.
Głosowanie jednogłośnie: 9 x ZA
Ad.11. Sprawy różne.
Kol. Henryk Monkos poinformował zebranych, że wpłynęło pismo (załącznik nr 2) skierowane
do Zarządu Głównego PZF z Okręgu Wielkopolskiego w sprawie interpretacji zapisów
Statutu, dotyczących wyborów nowego Prezesa Okręgu z zapytaniem, czy Prezes
ustępujący nadal pełni funkcję członka Zarządu Okręgu. W dyskusji, w której głos zabierali
m.in. Koledzy: Jerzy Białas, Andrzej Skorek, Marcin Wysocki i Marek Zbierski potwierdzono,
że stanowisko prezentowane w przedmiotowym wniosku przez Zarząd Okręgu jest
prawidłowe. Sekretarz ZG PZF został zobowiązany do udzielenia pisemnej odpowiedzi
Zarządowi Okręgu Wielkopolskiemu.
Prezes poinformował zebranych, że wczorajszym posiedzeniu Prezydium podjęło m.in.
decyzję na wniosek Kol. Zygmunta Janika o dokooptowaniu do składu Zespołu ds.
Odznaczeń i Wyróżnień Kol. Henryka Wielgosika oraz zatwierdziło Regulamin Drugich
Mistrzostw Polski w Filatelistyce Tematycznej w Pszczynie w 2014 roku. Na wniosek
Kolegium Ekspertów Prezydium zatwierdziło uchwałą rozpoczęcie szkolenia na eksperta
przez Kol. Pelca.
Kol. Zdzisław Mąka w imieniu Kolegium Ekspertów przedstawił sprawę odpłatności za
wykonywane skany w Muzeum Poczty I Telekomunikacji we Wrocławiu. Prosił, żeby w
imieniu Zarządu Głównego PZF wystąpić z pismem do dyrekcji Muzeum o wyjaśnienie
sprawy. Kol. Marcin Wysocki potwierdził, że będąc ostatnio w Muzeum otrzymał informację,
że odpłatności za skany będą. Ustalono, że sprawa wymaga wizyty osobistej w Muzeum,
celem wyjaśnienia niejasności w tym temacie, a po ewentualnym uzyskaniu
niezadowalającej odpowiedzi, spróbować można negocjacji upustów dla członków PZF.
Kol. Andrzej Skorek poinformował zebranych, że w przyszłym roku Okręg Koszaliński
obchodzi 60-lecie działalności. W styczniu Okręg rozpoczyna cykl imprez mających uświetnić
ten jubileusz, tradycyjnym spotkaniem noworocznym. Natomiast w miesiącu wrześniu Okręg
planuje Okręgową Wystawę Filatelistyczną.
Kol. Józef Kuczborski poinformował zebranych, że w głosowaniu internetowym w dniu
23.11.br. przyjęte zostały następujące protokoły:
- protokół z posiedzenia Prezydium ZG PZF Nr 15/XX/2013/Prez. ZG PZF z dnia
27.09.2013 r. z Torunia – głosowało 11 osób; Za – 10, Przeciw – 1,
- protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PZF Nr 09/XX/2013/ZG PZF z dnia
27.09.2013 r. z Torunia – głosowało 11 osób; Za – 8; Przeciw – 1; Wstrz. – 2.
Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.

Józef Kuczborski
Sekretarz ZG PZF

Henryk Monkos
Prezes ZG PZF

Posiedzenie było rejestrowane i zapisano je w archiwum w pięciu plikach: ZG PZF_131130_1.mp3,
ZG PZF_131130_2.mp3, ZG PZF_131130_3.mp3, ZG PZF_131130_4.mp3,ZG PZF_131201_5.mp3
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