Protokół nr 16/XX/2013/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF
w dniach 29.11.2013 r. w Wiśle
Posiedzenie odbyło się w Wiśle, w Ośrodku Wypoczynkowym „Anna” w dniu 29 listopada
2013 roku.
Obecni wszyscy członkowie Prezydium (załącznik Nr 1 do egzemplarza aktowego).
Porządek zebrania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie posiedzenia Prezydium – Prezes Henryk Monkos
Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna
Stworzenie funduszy celowych – założenia do preliminarza na rok 2014
Studium Filatelistyki
Sprawy wystawiennictwa dot. wystaw III stopnia
Zamknięcie roku - rozliczenie wpływów z 1% - ujednolicenie postępowania
Sprawy różne

Ad.1. Prezes ZG PZF Henryk Monkos przywitał wszystkich zebranych na posiedzeniu w
Wiśle. Przedstawił porządek obrad, który został zaaprobowany.
Ad.2. Kol. Marek Zbierski przedstawił zebranym zgłoszenie z Okręgu Warszawskiego
dotyczące organizacji XXI Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej w 2014 roku w
Warszawie. Koledzy z Okręgu Warszawskiego poczynili już rozeznanie odnośnie lokalizacji
tej wystawy. Mogłaby ona się odbyć w Centrum Olimpijskim w Warszawie w ramach
obchodów 95-lecia Polskiego Ruchu Olimpijskiego. Jedynym warunkiem jaki do tej pory się
pojawił jest promocja nowego logo PKOL na wydawnictwach pocztowych. Lokalizacja
ogólnopolskiej wystawy w Warszawie spowodowałaby łatwiejsze dotarcie do władz
pocztowych, a także do poszczególnych ministerstw, które mogłyby być tym faktem
zainteresowane. Przedsięwzięcie spowodowałby także integrację warszawskiego środowiska
filatelistycznego.
Podjęto ustalenia, że na posiedzeniu Zarządu Głównego PZF w dniu jutrzejszym zostanie
oficjalnie zgłoszony wniosek ZO Warszawskiego dotyczący organizacji XXI OWF.
Ad.3. Kol. Henryk Monkos zaproponował, żeby ze środków uzyskanych z rozprowadzenia
wydanego w tym roku nowodruku oraz przewidywanych wpływów z wydawnictw specjalnych
w roku 2014 stworzyć specjalne fundusze celowe, które miałyby za zadanie lepszą realizację
celów statutowych Związku. Podstawowym funduszem specjalnym, byłby fundusz
wystawienniczy, z którego można byłoby dofinansowywać wystawy, pokazy i wernisaże
organizowane przez Okręgi. W założeniu 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.
Ad.4. Na ostatnim posiedzeniu ZG PZF w Toruniu, kol. Przemysław Drzewiecki
poinformował zebranych, że Studium Filatelistyki planowane w cyklu jesień-wiosna, z uwagi
na zgłoszenie się tylko 4 osób nie odbędzie się. Najwcześniej, przy założeniu, że będą inne
zgłoszenia Studium mogłoby się odbyć w cyklu wiosna-jesień.
Kol. Henryk Monkos zauważył, że małe zainteresowanie ze strony Okręgów ma dwa
powody. Pierwszy to nienajlepsza promocja Studium Filatelistyki, druga – chyba ważniejsza
– to koszty. Konieczna wydaje się renegocjacja z organizatorem kosztów spotkań sesyjnych.
Do tej pory koszt takiego spotkania wynosił 380,00 zł. Do tego każdy z uczestników ponosił
także koszty dojazdu. Gdyby organizator skalkulował koszty uczestnictwa w wysokości
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350,00 zł, to z utworzonego funduszu celowego Zarząd Główny mógłby sfinansować 250,00
zł, co przy założeniu 20 uczestników objętych dofinansowaniem, stanowiłoby kwotę 10 tys. zł
w skali roku. W takim przypadku uczestnik Studium ponosiłby koszty w wysokości 100,00 zł
+ koszty przejazdu.
Zdaniem Prezydium takie rozwiązanie spowodowałoby zwiększone zainteresowanie tą formą
szkolenia.
Ad.5. Kol. Marek Zbierski zapoznał zebranych z frekwencją na szkoleniach organizowanych
dla sędziów w roku bieżącym. W myśl obowiązujących przepisów GKS dokonuje na tej
podstawie weryfikację Ewidencji Sędziów, która powinna być gotowa do końca br.
Kol. Marek Zbierski w imieniu Głównego Kolegium Sędziów przedstawił wniosek dotyczący
zmiany w Ewidencji Sędziów Konkursowych PZF dotyczący Kol. Jana Prokulewicza.
Uchwała Nr 22/XX/2013/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF na wniosek Głównego Kolegium Sędziów zatwierdza zmianę w Ewidencji
Sędziów Konkursowych PZF dot.:
Kol. Jan Prokulewicz – juror uprawniony do sędziowania na wystawach II stopnia
Głosowanie: jednomyślne (5 x ZA)
Przedstawił także wniosek dotyczący Uchwały Prezydium nr 12/XX/2012/Prez. ZG PZF z
dnia 17.02.2012 r., która nakładała obowiązek aktywnego udziału w ogólnopolskich
szkoleniach jurorów w roku poprzedzającym wystawę, na którą byliby powoływani.
Prezydium podjęło uchwałę, która kontynuuje ten obowiązek również w roku bieżącym.
Podstawą powoływania sędziów na wystawy będzie sporządzona Ewidencja Sędziów
Konkursowych na rok 2014.
Uchwała Nr 23/XX/2013/Prez. ZG PZF
Nawiązując do uchwały Prezydium ZG nr 12/XX/2012/Prez. ZG PZF z 17.02.2012 r.,
zaaprobowanej następnie przez Zarząd Główny w dn. 24.03.2012 r. i dotyczącej udziału w
szkoleniach sędziów konkursowych PZF, Prezydium ZG stwierdza, że w dalszym ciągu
podstawą powoływania wszystkich jurorów w skład sądów konkursowych wystaw krajowych
jest aktywny udział w ogólnopolskich szkoleniach w roku poprzedzającym wystawę.
Szczegółowe informacje w tej sprawie były wielokrotnie wysyłane bezpośrednio do sędziów
oraz Zarządów Okręgów i OKS-ów. Znajdzie to odzwierciedlenie w Ewidencji GKS na rok
2014, która zostanie opublikowana na przełomie roku.
Głosowanie: jednomyślne (5 x ZA)
Odrębną sprawą jest problem sądów konkursowych na wystawach III stopnia. Nic nie stoi na
przeszkodzie, żeby tak jak do tej pory składy tych gremiów były ustalane przez Zarządy
Okręgów, w których te wystawy się odbywają. Jednak zdarza się, że w tych składach są
również sędziowie nieczynni, którzy dopiero od Przewodniczącego Sądu dowiadują się, że
nie mogą sędziować na danej wystawie. Sytuacja tak jest nie tylko przykra dla tych kolegów,
ale rodzi wiele innych nieporozumień. Wobec powyższego GKS będzie wnioskował na
posiedzeniu Zarządu Głównego PZF o podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzania przez
Prezydium składów sądów konkursowych na wystawy III stopnia, na wniosek Okręgu,
wyłącznie po pozytywnej rekomendacji Głównego Kolegium Sędziów.
Wpłynął także wniosek od Komitetu Organizacyjnego Drugich Mistrzostw Polski w
Filatelistyce Tematycznej w Pszczynie o zatwierdzenie Regulaminu Mistrzostw (załącznik
nr 2). Po niewielkich zmianach kosmetycznych Regulamin Mistrzostw został przyjęty decyzją
następującej treści.
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Decyzja Nr 33/XX/2013/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF zatwierdza Regulamin Drugich Mistrzostw Polski w Filatelistyce
Tematycznej w Pszczynie w roku 2014.
Głosowanie: jednomyślne (5 x ZA)
Ad.6. Według wcześniejszych ustaleń, mimo że nowa Instrukcja Finansowa wchodzi w
życie od 1 stycznia 2014 roku, sprawozdania finansowe za rok 2013, jak również
preliminarze na rok 2014 Okręgi mają przygotować na nowych formularzach. W związku z
tym przy spływie dokumentacji finansowo-księgowej z Okręgów trzeba koniecznie zwrócić
uwagę na to, czy jest ona dostarczona na właściwych formularzach. Z uwagi na dość krótki
czas jaki będzie na sporządzenie dokumentacji zbiorczej wszelkie nieprawidłowości będą
wymagały natychmiastowych reakcji skarbnika Kol. Janusza Dunsta.
W sprawozdaniu za 2013 rok Okręgi, które wykazywały w planowanych dochodach wpływy z
1% - poprzez rozliczanie tych wpływów przez ZG – nie będą mogły wykazywać ich w
wpływach zrealizowanych w roku 2013.
W preliminarzu na rok 2014 Okręgi także nie powinny wykazywać planowanych wpływów z
tego tytułu, ponieważ Zarząd Główny będzie je rozliczał i to on powinien przewidywane
wpływy z 1% wykazać w preliminarzu. Problemem – w wypadku Okręgów – może być
sprawa bilansowania się wpływów i wydatków w tak skonstruowanym preliminarzu.
Ad.7. Sprawę opłat celnych dotyczących eksponatów wysyłanych na wystawy zagraniczne
poruszył Kol. Marek Zbierski. Udział naszych wystawców w imprezach międzynarodowych
jest niewątpliwie promocją naszego Związku na arenie międzynarodowej.
Decyzja Nr 34/XX/2013/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF na wniosek komisarza ŚWF „Brasiliana 2013” Kol. Jacka Kosmali, w
uznaniu wysokich wyróżnień uzyskanych przez naszych wystawców, wyjątkowo podejmuje
decyzję w sprawie refundacji kosztów opłat celnych za eksponaty wystawowe.
Głosowanie: jednomyślne (5 x ZA)
Kol. Józef Kuczborski poinformował zebranych, że Kolegium Ekspertów zwróciło się z
prośbą o wyjaśnienie sprawy odpłatności za skanowanie obiektów filatelistycznych w MPiT
(załącznik nr 3). Ustalono, że sprawa wyjaśnienia odpłatności za skanowanie powinna się
odbyć na zasadzie osobistej rozmowy z dyrekcją MPiT, a nie poprzez pismo.
Kolegium Ekspertów zwróciło się także do Prezydium o podjęcie uchwały w sprawie
rozpoczęcia szkolenia na Eksperta PZF Kol. Bogdana Pelca w myśl „Regulaminu szkolenia
kandydata na Eksperta PZF” § 2, pkt 8.
Uchwała Nr 24/XX/2013/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF na wniosek Kolegium Ekspertów podejmuje uchwałę w sprawie
rozpoczęcia szkolenia na Eksperta PZF Kol. Bogdana Pelca.
Głosowanie: jednomyślne (5 x ZA)
Sekretarz poinformował również, że wpłynął wniosek Okręgu Koszalińskiego w sprawie
nadania uprawnień rzeczoznawcy Kol. Marcinowi Wysockiemu (załącznik nr 4).
Uchwała Nr 25/XX/2013/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF powołuje na rzeczoznawcę PZF Kol. Marcina Wysockiego z Okręgu
Koszalińskiego.
Głosowanie: jednomyślne (5 x ZA)
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Wpłynął także wniosek od Kapituły Medalu „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji
Filatelistycznych” – z uwagi na wyczerpanie zapasu medali – o sfinansowanie wykonania
kolejnej partii medali w kwocie 2.000,00 zł (załącznik nr 5). Jednocześnie Kapituła zwróciła
się o refundację kosztów posiedzenia w Kapituły w roku bieżącym. Z uwagi na brak takiej
pozycji w preliminarzu na rok 2013, Prezydium wyjątkowo wyraża zgodę na poniesienie tych
kosztów w tym roku, pomniejszonych o kwotę z tytułu 1% należną Okręgowi Małopolskiemu
za rok 2012.
Decyzja Nr 35/XX/2013/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF na wniosek Kapituły Medalu „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji
Filatelistycznych” przyznaje kwotę 2.000,00 zł. (dwa tysiące zł) na wykonanie nowych
medali.
Głosowanie: jednomyślne (5 x ZA)
Prezydium przedyskutowało również wniosek skierowany 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 potwierdzono, że stanowisko prezentowane w przedmiotowym
wniosku przez Zarząd Okręgu jest prawidłowe. Wniosek ten zostanie przedstawiony na
posiedzeniu Zarządu Głównego, gdzie zajęte zostanie oficjalne stanowisko w tej sprawie.
Kol. Jerzy Białas poinformował zebranych o kontroli przeprowadzonej przez GKR w Okręgu
Pomorskim, jako wydawcy „Filatelisty”. Protokół z kontroli zostanie przedstawiony na
posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu jutrzejszym przez przewodniczącego GKR Kol. Jana
Duera. Generalnie gospodarka Okręgu jako wydawcy jest prawidłowa. Poinformował również
zebranych o podpisaniu umowy z EMPiK-em na sprzedaż „Filatelisty” w ich salonach od
grudnia 2013 r. Po pierwszym kwartale 2014 r. będziemy mieć pełne rozeznanie, czy ta
forma sprzedaży się przyjmie i wtedy nastąpi korekta nakładu „Filatelisty”.
Następnym punktem w sprawach różnych była legalność oprogramowania komputerowego
w Związku. Ponieważ do biura Zarządu Okręgu wpłynęło pismo o złożeniu oświadczenia w
tej sprawie, które powinna podpisać osoba reprezentująca Związek, ustalono że do każdego
Okręgu zostanie wysłane takie oświadczenie, które podpisze Prezes Zarządu Okręgu lub
osoba przez niego upoważniona. Sprawa jest na tyle pilna, że termin składania tych
oświadczeń nie może być dłuższy niż do końca tego roku.
Kol. Henryk Monkos poinformował zebranych, że przewodniczący Zespołu ds. Odznaczeń i
Wyróżnień kol. Zygmunt Janik zwrócił się z prośbą o dokooptowanie do składu zespołu kol.
Henryka Wielgosika. Prezydium zaakceptowało propozycję kol. Zygmunta Janika
podejmując następującą decyzję.
Decyzja Nr 36/XX/2013/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF na wniosek przewodniczącego Zespołu ds. Odznaczeń i Wyróżnień Kol.
Zygmunta Janika podejmuje decyzję o dokooptowaniu do składu Zespołu Kol. Henryka
Wielgosika.
Głosowanie: jednomyślne (5 x ZA)
Kol. Józef Kuczborski przypomniał zebranym, że w dniu 21 października 2013 r. Prezydium
Zarządu Głównego PZF w głosowaniu internetowym podjęło następującą decyzję i uchwałę:
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Decyzja Nr 32/XX/2013/Inter. Prez. ZG PZF z dn. 21.10.2013 r.
Prezydium Zarządu Głównego na wniosek GKS-u powołuje w skład jury Międzynarodowej
Wystawy Filatelistycznej „Maksimafilia – Tarnów 2013”, odbywającej się w dniach 16-23.11.
2013 r. n/w Kolegów:
Romana Babuta,
Antoniego Lewandowskiego,
Mariana Kazieczko,
Leszka Bednarka (aspiranta).
Głosowanie: jednomyślne (5 x ZA)
Uchwała Nr 21/XX/2013/Inter. Prez. ZG PZF z dn. 21.10.2013 r.
Prezydium ZG PZF podjęło uchwałę w sprawie powołania nowego zespołu redakcyjnego
Biuletynu Informacyjnego PZF w składzie: Józef Kuczborski i Marek Zbierski (redaktor
naczelny). Prezydium dziękuje jednocześnie Kol. Kol. Janowi Kruszyńskiemu, Henrykowi
Wielgosikowi i Henrykowi Białkowi za dotychczasowe dokonania.
Głosowanie: jednomyślne (5 x ZA)

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 dwóch plikach:
1. Prezydium_131129_1.mp3
2. Prezydium_131129_2.mp3
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