Protokół nr 08/XX/2013/ZG PZF
z posiedzenia Zarządu Głównego PZF, Ciechocinek 23-24.03.2012 r.
Posiedzenie odbyło się w Ciechocinku, w Ośrodku TVP w dniach 23-24 marca 2013 roku.
Obecni wg listy obecności (Zał. Nr 1 do egzemplarza aktowego).
Osoby zaproszone: Jan Duer – przewodniczący GKR, Waldemar Więcław – przewodniczący SKZ,
Zygmunt Wiatrowski – Honorowy Prezes PAF, Zygmunt Janik – przewodniczący Zespołu ds.
wyróżnień i odznaczeń, Józef Kopeć – skarbnik O/Wielkopolskiego oraz Prezesi Okręgów.
Porządek zebrania:
1. Otwarcie posiedzenia – przywitanie gości i członków ZG PZF - wprowadzenie – Henryk
Monkos
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Informacja Prezesa ZG PZF dotycząca rozmów z Pocztą Polską S.A. na temat
dofinansowania imprez filatelistycznych w 2013 roku
4. Zatwierdzenie protokołów – Jerzy Białas
Protokół Nr 07/XX/2012/ZG PZF z dnia 24-25.11.2012 r. z Ciechocinka
Protokół Nr 09/XX/2012/Prez. ZG PZF z dnia 23-24.11.2012 r. z Ciechocinka
Protokół Nr 10/XX/2013/Prez. ZG PZF z dnia 18-19.01.2013 r. z Warszawy
Protokół Nr 11/XX/2013/Prez. ZG PZF z dnia 16-17.02.2013 r. z Warszawy
5. Przedstawienie wniosków pokontrolnych z badania dokumentacji finansowo-księgowej
Związku – Jan Duer
6. Przedstawienie i zatwierdzenie bilansu Zarządu Głównego oraz bilansu całego Związku za
rok 2012 – Janusz Dunst
7. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania preliminarza za rok 2012 – Janusz Dunst
8. Zatwierdzenie preliminarza na rok 2013 – Janusz Dunst
9. Sprawozdanie GKR z przeprowadzonego badania Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego.
10. Informacja na temat przekazywania i rozliczania przez Okręgi 1-procentowego odpisu od
podatku na rzecz PZF – Janusz Dunst
11. Informacja i analiza na temat sposobu prowadzenia księgowości przez Okręgi – Marek
Zbierski
12. Informacja na temat nowej instrukcji finansowej Związku – Józef Kopeć i Marek Zbierski
13. Przyjęcie nowych „Zasad Wyróżnień w PZF” – Andrzej Nowak
14. Zatwierdzenie wyróżnień związkowych, zaakceptowanych przez Zespół ds. odznaczeń i
wyróżnień – Zygmunt Janik
15. Analiza planów pracy Okręgów na rok 2013 – Marcin Wysocki
16. Analiza stanu członków Związku na podstawie sprawozdań z ruchu członków za rok 2012 –
Marcin Wysocki
17. Przedstawienie koncepcji funkcjonowania Studium Filatelistyki + PAF – Przemysław
Drzewiecki
18. Sprawozdanie z przebiegu prac nad bazą adresową PZF – Andrzej Skorek
19. Sprawy różne

Ad. 1 Prezes Zarządu Głównego PZF – Henryk Monkos przywitał przybyłych do Ciechocinka
członków ZG PZF oraz prezesów Okręgów, podkreślając, że jest to pierwsze posiedzenie
od czasu obowiązywania nowego statutu, w poszerzonym składzie. Szczególnie serdecznie
został powitany gość zaproszony – Honorowy Prezes PAF – Prof. Zygmunt Wiatrowski.
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Ad. 2 Do zaproponowanego porządku obrad nie było uwag i został przyjęty jednogłośnie (11 osób
– ZA – wszyscy członkowie ZG PZF obecni na posiedzeniu).
Ad. 3 Kol. Henryk Monkos przedstawił zebranym działania podjęte w rozmowach z Pocztą Polską
w sprawie imprez filatelistycznych w roku 2013. Zgłoszono 6 wniosków o dofinansowanie
następujących przedsięwzięć: 20. Konferencja PAF w miesiącu maju, KWF z okazji 700lecia miasta Świętochłowice, 51. finał OMKF w Toruniu, KWF „Chojnów-2013”, 14. Gala
Prymusów w Toruniu, Konferencja i Wystawa Filatelistyczna „Filatelistyka edukacyjna w
wychowaniu dzieci i młodzieży” w Katowicach oraz XXI OWF w Lubinie. Wstępnie Poczta
Polska zaakceptowała dwa wnioski (20. Konferencja PAF i 51. Finał OMKF), do których
zostaną sporządzone stosowne umowy.
Razem z prof. Auleytnerem uzgodniono również przeprowadzenie w Warszawie konferencji
naukowej na temat filatelistyki wśród młodzieży, zapraszając na nią przedstawicieli
ministerstw, redakcji czasopism itp.
Przedyskutowano także z przedstawicielami Poczty Polskiej dofinansowanie Związku
poprzez wydawnictwa specjalne, czy to w formie nowodruku lub „wzoru”. Istnieje duża
szansa na to, żeby w tym roku wydanie „wzór” dotyczyło trzech tematów (Europa,
żaglowce, Penderecki). Uzyskane z tego tytułu wpływy można będzie przeznaczyć na
zorganizowanie w mniejszych ośrodkach pokazów, wernisaży i wystaw promujących
filatelistykę na tym terenie. Będzie to także sygnał dla Poczty Polskiej, że współpraca z
filatelistami przynosi także efekty marketingowe dla niej samej.
Ad. 4 Kol. Jerzy Białas przedstawił zebranym do zatwierdzenia protokoły, które każdy z członków
Zarządu Głównego otrzymał wcześniej:
- protokół nr 07/XX/2012/ZG PZF z dnia 24-25.11.2012 r. (Ciechocinek) – bez uwag
- protokół nr 09/XX/2012/Prez. ZG PZF z dnia 23-24.11.2012 r. (Ciechocinek) – bez uwag
- protokół nr 10/XX/2013/Prez. ZG PZF z dnia 18-19.01.2013 r. (Warszawa)
Kol. Andrzej Skorek zgłosił zastrzeżenia do punktu 15 protokołu dotyczącego osobowości
prawnej okręgów. W dyskusji na ten temat ustalono, że jedynym rozwiązaniem jest
zmiana statutu, którego zapis odnośnie osobowości prawnej okręgów wymaga
uszczegółowienia, a w zasadzie istnieje potrzeba gruntownego przebudowania całości,
gdyż zawiera ona wiele nieścisłości. Do tej pory obowiązującą jest uchwała ZG PZF
zawieszająca starania okręgów w uzyskiwaniu osobowości prawnej. Wyjaśnienia zostały
przyjęte – punkt 15 – bez zmian.
Drugą sprawą podniesioną przez kol. Andrzeja Skorka był wniosek o zatwierdzenie
protokołu nr 10 z wyłączeniem punktu 11 odnoszącego się do aktualizacji listy sędziów. W
głosowaniu 5 osób było ZA, 6 osób PRZECIW – wniosek upadł – punkt 11 – bez zmian.
- protokół nr 11/XX/2013/Prez. ZG PZF z dnia 16-17.02.2013 r. (Warszawa)
Kol. Andrzej Skorek zgłosił wniosek o wyłączenie z protokołu punktu 7, dotyczącego
aktualnej listy sędziów. W głosowaniu 4 osoby były ZA, 6 osób PRZECIW, 1 osoba
WSTRZYMAŁA SIĘ od głosu – wniosek upadł – punkt 7 – bez zmian.
Protokoły powyższe zatwierdzono w głosowaniu: 8 x ZA, 2 x PRZECIW, 1 x
WSTRZYMUJĄCY.
Ad. 5 Kol. Jan Duer – przewodniczący GKR przedstawił wnioski pokontrolne z badania
dokumentacji finansowo-księgowej Związku za rok 2012. Ponieważ wszyscy obecni
otrzymali wcześniej pełne teksty protokołów: nr 4 – z badania bilansu i wykonania
preliminarza wpływów i wydatków ZG PZF oraz nr 5 – z badania zbiorczego bilansu i
sprawozdania wpływów i wydatków Związku za rok 2012, zwrócił się do zebranych czy
mają jakieś uwagi do tych dokumentów. Nikt z zebranych nie wniósł żadnych uwag.
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Zarząd Główny PZF przyjął do wiadomości Sprawozdanie GKR z kontroli wykonania
preliminarza i bilansu ZG PZF oraz zbiorczego bilansu i sprawozdania za 2012 r. (Protokół
Nr 4 GKR – stanowi załącznik Nr 2, protokół Nr 5 GKR – załącznik Nr 3 do egz. aktowego).
Ad.6/7 Kol. Janusz Dunst przedstawił badany przez GKR bilans Zarządy Głównego PZF za rok
2012, zwracając uwagę na stratę w wysokości 25.188,93 zł. W porównaniu do roku
poprzedniego strata jest ponad czterokrotnie niższa, co pozwala sądzić, że zmierzamy w
dobrym kierunku. Wykonanie preliminarza za rok 2012 wykazuje koszty większe od
wpływów, co skutkuje stratą wykazaną w bilansie. Głównymi pozycjami kosztów są
wynagrodzenia i utrzymanie lokalu w Warszawie.
Sprawa zbiorczego bilansu i sprawozdania z wpływów i wydatków Związku za rok 2012 jest
wynikową dokumentacji finansowo-księgowej otrzymanej z poszczególnych okręgów. W
bilansie zbiorczym wykazana strata w wysokości 35.063,50 zł jest prawie pięciokrotnie
mniejsza od straty wykazanej w roku poprzednim.
Kol. Henryk Monkos podziękował wszystkim prezesom okręgów za bieżące regulowanie
należności wobec ZG PZF. Na dzień dzisiejszy, w zasadzie tylko Okręg Warszawski ma
znaczące zadłużenie.
Przegłosowano dwa wnioski: o przyjęciu bilansu i sprawozdania ZG PZF za 2012 rok oraz
bilansu i sprawozdania Związku.
Uchwała nr 49/XX/2013/ZG PZF
Zarząd Główny PZF podjął uchwalę o przyjęciu bilans i sprawozdania z wpływów i
wydatków ZG PZF za rok 2012.
Głosowanie: jednogłośnie ZA
Uchwała Nr 50/XX/2013/ZG PZF
Zarząd Główny podjął uchwałę o przyjęciu zbiorczego bilansu i sprawozdania Związku za
rok 2012.
Głosowanie: jednogłośnie ZA
Ad. 8 Kol. Janusz Dunst przedstawił preliminarz na rok 2013, w którym – jak zaznaczył
maksymalnie ograniczono wydatki. Nadal znaczącą pozycję stanowi utrzymanie lokalu w
Warszawie oraz płace.
Kol. Henryk Monkos zwrócił uwagę zebranym, że po raz pierwszy koszty utrzymania lokalu
są kosztami faktycznymi, gdyż nie mamy już podnajmujących i jedynym elementem przy
wpływach z tego tytułu jest czynsz Okręgu Warszawskiego. Żeby uniknąć sytuacji, że
Okręg Warszawski nie będzie płacił czynszu, a w związku z tym będzie rósł dług w
stosunku do ZG PZF, poinformował zebranych, że od stycznia 2013 roku w preliminarzu
zmniejszono okręgowi opłatę za czynsz do wysokości 1.000 zł/m-c. Zwrócił się do członków
ZG PZF o akceptację takiego działania i upoważnienia Prezydium ZG do podpisania nowej
umowy użyczenia lokalu z Okręgiem Warszawskim.
Wyjaśnił także sprawę opisaną w preliminarzu, jako składki dobrowolne. W tej pozycji ujęta
została przewidywana kwota wpływów z wydawnictw specjalnych, o których mowa była na
początku. Jeśli wpływy te będą większe od zakładanych, to nastąpi korekta preliminarza.
Preliminarz na rok 2013 stanowi załącznik Nr 4 do egzemplarza aktowego.
Uchwała Nr 51/XX/2013/ZG PZF
Zarząd Główny PZF podjął uchwałę o przyjęciu preliminarza wpływów i wydatków ZG PZF
na 2013 rok.
Głosowanie: jednogłośnie ZA
Ad. 9 Jan Duer – przewodniczący GKR przedstawił wnioski pokontrolne z kontroli Zarządu
Okręgu Świętokrzyskiego przeprowadzonej w dniu 11.03.2013 r. Zaznaczył, że Okręg od
października prowadzi działalność w jednym lokalu wspólnie z czteroma innymi
organizacjami pozarządowymi. Kontrolą zostały objęte dokumenty od ostatniego Walnego
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Zebrania Okręgu do chwili obecnej. Szczegółowo kontrolowano dokumenty księgowofinansowe dotyczące roku 2012, które są prowadzone prawidłowo. Po analizie wszystkich
dokumentów Główna Komisja Rewizyjna stwierdza, że Okręg na bieżąco płaci składki
członkowskie, za wyjątkiem zapłacenia pełnej składki dodatkowej w roku 2012 (zamiast
10 zł od członka zapłacił 2 zł). Dług, który od kilku lat jest wykazywany na koncie Okręgu,
powstał przy organizowaniu finału OMKF w Kielcach w roku 2007. Przez te lata, mimo wielu
pism wysyłanych do Zarządu Głównego oraz bezpośrednio do Prezesa Malendowicza,
sprawa nie została załatwiona, a na większość tych pism po prostu nie było odpowiedzi. Po
analizie dostępnych dokumentów w tej sprawie Główna Komisja Rewizyjna występuje z
wnioskiem o uznanie poniesionych kosztów w kwocie 2.940,00 zł podczas trwania
konkursu i definitywne zamknięcie tego tematu. Można ubolewać, że przez tyle lat nie
można było tej sprawy załatwić.
Kol. Janusz Łojek – Prezes Okręgu Świętokrzyskiego oświadczył zebranym, że niedawno
dopiero dowiedział się że było dwóch organizatorów OMKF w Kielcach. Zarząd Okręgu
sam organizował konkurs, wydał piękny katalog, zapewnił uczestnikom wiele atrakcji, wydał
kilkanaście kartek pocztowych oraz 4 kasowniki okolicznościowe. Był problem z jednym
rachunkiem na kwotę 2.940,00 za Bałtów (wycieczka dla uczestników). Zarząd Główny
oświadczył, że nie ma pieniędzy. Sprawa płatności faktury, dzięki pomocy urzędu
marszałkowskiego została rozwiązana, lecz dług pozostał. Od sześciu lat nie ma żadnych
możliwości żeby sprawę ostatecznie załatwić, a do tego każda próba interwencji, czy u
Prezesa Malendowicza, czy Kol. Kol. Jadwigi Ostraszewskiej i Andrzeja Słodzińskiego
kończyła się fiaskiem. Kol. Jadwiga Ostraszewska zresztą (nikt w Okręgu nie wie za co)
wystawiła notę obciążeniową na ZG PZF w kwocie ok. 8,5 tys. zł. Pobrała także na konto
Okręgu Świętokrzyskiego czarnodruki w ilości 16 szt., których nikt w okręgu nie widział. Kol.
Janusz Łojek oświadczył, że Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego nie ma i nie miał żadnych
długów. Faktem jest, że z dodatkowej składki w roku 2012, odprowadzono tak samo jak za
pozostałe składki 20%. Zarząd Okręgu dołoży wszelkich starań żeby w możliwie realnym
terminie pozostałą część dodatkowej składki odprowadzić do ZG PZF.
Kol. Wojciech Lewandowski poinformował zebranych, że podczas finału OMKF w Kielcach
wyróżniający się opiekunowie otrzymali dyplomy, które zawierały czarnodruki o których była
mowa. Potwierdzili to także inni obecni podczas finału.
Po krótkiej dyskusji i wyjaśnieniach niejasności, poddano wniosek GKR pod głosowanie,
którego wynikiem jej uchwała poniżej.
Uchwała Nr 52/XX/2013/ZG PZF
Na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, Zarząd Główny przyjął uchwałę w sprawie redukcji
długu Okręgu Świętokrzyskiego poprzez uznanie notą kwoty 2.940,00 zł.
Głosowanie: 7 x ZA, 3 x WSTRZYMUJĄCE SIĘ
Ad. 10 Kol. Janusz Dunst przedstawił zebranym problem z rozliczeniem środków uzyskanych z
jednego procenta na OPP. Księgowa ZG wystawiła noty uznaniowe na kwoty, które
poszczególne Okręgi uzyskały z tego tytułu, co w ogólnym bilansie zostało rozliczone w
ramach wzajemnych płatności ZG-Okręg. Ponieważ środki z 1-procentowego odpisu mogą
być tylko przeznaczone na działalność statutową, a Zarząd Główny musi się z nich
rozliczyć do czerwca br. – okręgi które zaczęły korzystać z tych środków – powinny jak
najszybciej dostarczyć do ZG rozliczenie z wykorzystanych środków, udokumentowanych
rachunkami (faktury, noty itp.). W roku przyszłym – jeśli takie wpływy będą – zostaną one
rozliczane w inny sposób. Pieniądze przypisane do konkretnego Okręgu, będą na
subkoncie ZG, natomiast Okręg otrzyma informację o wysokości tych środków, z których
będzie mógł skorzystać przedstawiając fakturę (dotyczącą działalności statutowej)
wystawioną na ZG PZF. Dopiero tak udokumentowany wydatek spowoduje przelanie
środków z konta ZG na konto Okręgu.
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Ad. 11 Kol. Marek Zbierski przedstawił zebranym uwagi, które nasuwają się po analizie bilansów i
sprawozdań z wpływów i wydatków otrzymanych z okręgów. Są to uwagi natury ogólnej i
nie są kierowane do konkretnych okręgów, ale mają na celu zaprezentowanie nieścisłości
oraz pewnych niekonsekwencji. Obowiązująca instrukcja finansowa przyjęta została w 2007
roku. System sprawozdawczości finansowej w Związku uchwalony w 2007 roku i oparty na
ogólnych zasadach rachunkowości, w praktyce generuje jednak nieczytelne dla
decydentów dane, które tym samym stają się nieistotne. Aby rozmawiać o finansach
Związku, trzeba mieć ich obraz – nie da się tego robić obecnie. Analizując zbiorcze
sprawozdanie z wpływów i wydatków, czy to na koniec 2011, czy na koniec 2012 z rubryki
dotyczącej wpływów ze składek członkowskich można wywnioskować, że Związek ma
prawie 2 razy więcej członków niż faktycznie. Analizując zaś bilanse i sprawozdania
okręgowe to znajdujemy tu (szczególnie w sprawozdaniach) pozycje, których zawartość
nikt nie jest w stanie precyzyjnie określić. Chodzi tu o takie pozycje jak: koszty realizacji
zadań statutowych, koszty utrzymania pomieszczeń, usługi obce, inne koszty. Brak jest w
obowiązującej instrukcji finansowej uszczegółowienia tych pozycji. Jeśli chodzi o bilanse
okręgów, to generalnie – jeśli jest strata – zostaje ona odpisywana z wirtualnego funduszu
statutowego. Natomiast obowiązujące zarządzenie Ministra Finansów z 2001 roku jasno
określa, że stratę nie można odpisywać z funduszu statutowego, a zaliczać ją w koszty
następnego roku obrotowego. Kol. Marek Zbierski zaprezentował kilka przykładów
pokazujących, że strata została zapisana w bilansach po stronie „PASYWA” ze znakiem
minus. Podał również przykłady błędnego sumowania, lub zawyżania (wpisywania innych
wpływów) w pozycji „SKŁADKI CZŁONKOWSKIE”, co powoduje, że księgowa robiąc
dokument zbiorczy sumując wprost otrzymuje również nieprawdziwe dane. Niejasne jest
też traktowanie pojęć rzeczowy majątek trwały i umarzanie jego wartości. Jest kilka
okręgów, które wykorzystują własne formularze, które nie są zgodne z obowiązującą
instrukcja finansową, przez co grupowanie kosztów utrudnia znacznie pracę księgowej w
Warszawie.
Ad. 12 Kol. Józef Kopeć – skarbnik Okręgu Wielkopolskiego – przedstawił prezentację założeń,
które powinny być przyjęte przy konstrukcji nowej instrukcji finansowej Związku.
Oświadczył, że zaprezentuje tylko podstawowe sprawy, które będą nieodzowne przy
opracowywaniu nowej instrukcji. Pierwszą podstawową sprawą jest rodzaj prowadzenia
księgowości w stowarzyszeniach – musi to być księgowość pełna. Każdy inny rodzaj
prowadzenia księgowości jest niedopuszczalny dla stowarzyszeń. Jeżeli chodzi wykaz kont,
to idea funkcjonowania nowej instrukcji finansowej musi zakładać, że każde konto musi
precyzować, co w danym koncie będziemy ujmować, żeby wyeliminować niejasności przy
ewidencjonowaniu danej pozycji. Na początku nowej instrukcji stworzony zostanie słownik
pojęć, który to będzie precyzował. Będzie to później potrzebne do formułowania informacji
zarządczej, czy to na szczeblu okręgu, czy na szczeblu zebrania informacji zbiorczej w ZG
PZF. Bardzo istotnym elementem instrukcji muszą być zasady sporządzania sprawozdań.
Chodzi o to, żeby była pełna porównywalność sprawozdań. Zasadą podstawową w tym
przypadku jest jednolite kwalifikowanie wpływów i wydatków przez wszystkie ogniwa, na
jednakowym arkuszu sprawozdawczym. Jeżeli do tej pory np. w wydatkach, w pozycji
„koszty działalności statutowej”, tj. organizacja wystaw, konkursów itp. – mogły pojawiać się
koszty ponoszone przez okręg, które nie dotyczyły jakiejkolwiek wystawy, ponieważ w
sprawozdaniu nie było innej pozycji, do której można było zakwalifikować dany wydatek.
Podobnie było przy wpływach np. w pozycji „składki członkowskie”, gdzie oprócz składek
członkowskich pełnych i ulgowych, mogły się pojawiać składki klubowe, dobrowolne itp.,
które zaciemniały obraz faktycznie zebranych składek członkowskich. Propozycja nowego
wzoru sprawozdania, jako załącznika do instrukcji finansowej, zawierać będzie
uszczegółowienie poszczególnych pozycji, tak aby informacja zbiorcza była pełna i
czytelna. Znajdzie się w tym sprawozdaniu także pozycja „Wynik finansowy (+/-)”, gdzie
można będzie wykazać zysk po stronie przychodów, lub powiększyć fundusz statutowy,
natomiast po stronie kosztów – wykazać stratę z roku poprzedniego. Wprowadzając nową
instrukcję finansową, w naszym przypadku, najszybciej można to zrobić od 01.01.2014
roku, natomiast zaproponowano, żeby sprawozdanie za 2013 roku mogło by być
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przygotowane już w oparciu o nowy wzór sprawozdania, żeby nie tracić jednego roku na
porządkowanie spraw finansowo-księgowych.
Odpowiadając na pytania, kol. Józef Kopeć poinformował zebranych, że w maju powinna
być opracowana wersja ostateczna wzoru formularza sprawozdania finansowego oraz
słownik pojęć, dotyczący kwalifikowania poszczególnych pozycji wpływów i wydatków.
Ad. 13 Kol. Andrzej Nowak przedstawił propozycje zmian w dotychczas obowiązujących
„Zasadach wyróżnień w PZF” – projekt każdy z uczestników otrzymał wcześniej.
Propozycje zmian dotyczą uporządkowania „Zasad …” w niektórych punktach, głównie
dotyczących Statuetki „Prymus”.
Przegłosowano wniosek kol. Przemysława Drzewieckiego, dotyczący wykreślenia zapisu o
zwolnieniu z opłat za ekrany dla Członków Honorowych PZF – 10 ZA, 1 WSTRZ. – wniosek
przeszedł.
Kol. Zygmunt Janik zaproponował brzmienie § 3, ustęp 1, punkt E, podpunkt a – w
następujący sposób: „Brązową i srebrną Odznakę Honorową PZF członkom i jednostkom
organizacyjnym PZF”, co zostało zaaprobowane.
Innych propozycji zmian i uwag nie było.
Po wprowadzeniu tych poprawek projekt został poddany pod głosowanie. Zatwierdzone
„Zasady wyróżnień w PZF” stanowią załącznik Nr 5 do egzemplarza aktowego.
Uchwała Nr 53/XX/2013/ZG PZF
Zarząd Główny podjął uchwałę o przyjęciu „Zasad wyróżnień w PZF”.
Głosowanie: jednogłośnie
Ad. 14 Kol. Zygmunt Janik – przewodniczący Zespołu ds. wyróżnień i odznaczeń, przedstawił
zebranym wnioski zaakceptowane przez Zespół, w kolejności: dla członków PZF, dla
jednostek organizacyjnych PZF, dla osób niebędącymi członkami związku oraz dla
instytucji. Do przedstawionych wniosków nie było uwag i zostały przyjęte w głosowaniu.
Uchwała Nr 54/XX/2013/ZG PZF
Zarząd Główny podjął uchwałę o przyznaniu wyróżnień związkowych:
Dla członków związku:
Złota Honorowa Odznaka PZF – 41
Brązowa Odznaka „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” – 26
Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” – 17
Złota Odznaka „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” – 12
Dla jednostek organizacyjnych PZF:
Złota Honorowa Odznaka PZF – 1
Brązowa Odznaka „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” – 5
Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” – 1
Złota Odznaka „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” – 1
Dla osób niebędącymi członkami związku:
Srebrna Odznaka Honorowa PZF – 8
Złota Odznaka Honorowa PZF – 15
Brązowa Odznaka „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” – 3
Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” – 1
Dla instytucji:
Złota Odznaka Honorowa PZF – 14
Brązowa Odznaka „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” – 1
Głosowanie: jednogłośnie
Kol. Henryk Monkos podziękował przewodniczącemu Zespołowi ds. wyróżnień i
odznaczeń, kol. Zygmuntowi Janikowi za pracę przy weryfikacji wniosków oraz za sprawne
przeprowadzenie procedury przyznawania odznaczeń.
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Ad. 15 Kol. Marcin Wysocki dokonał analizy planów pracy na rok 2013 dostarczonych przez okręgi
do ZG PZF wg wcześniej przygotowanego szablonu. Sześć okręgów nie dostarczyło w tej
formie planów pracy. Jak zaznaczył nowe formularze planów pracy pozwalają na
porównanie poszczególnych informacji otrzymywanych z okręgów. W tych szablonach jest
kilka ważnych obszarów działania. Pierwszy to imprezy filatelistyczne z podziałem na
wystawy konkursowe i inne, jak pokazy, wernisaże, wystawy niekonkursowe. Drugim takim
obszarem są spotkania filatelistyczne, w których najważniejsze w ramach tych spotkań to
spotkania problemowo-szkoleniowe, edukacyjne, wymienne. Kolejny obszar to szeroko
pojmowane media, czyli wydawnictwa zwarte lub strona internetowa. W tym obszarze jest
także miejsce na odnotowanie innowacyjnych działań dokonywanych lub pomysłów na
przyszłość. Generalnie oprócz wartości porównawczej, dotyczącej aktywności
poszczególnych okręgów, plany pracy mają również za zadanie podzielenie się pomysłami,
które w danym okręgu się sprawdzają z innymi. Cztery okręgi: bydgoski, koszaliński,
toruński i wielkopolski bardzo szczegółowo i rzetelnie wypełniły te szablony. Na podstawie
planów pracy z 18 okręgów mamy zaplanowanych 7 wystaw konkursowych, 72 imprez
filatelistycznych i 78 spotkań problemowo-szkoleniowych. Liczby te mogą się zmień po
otrzymaniu brakujących planów pracy z pozostałych okręgów.
Kol. Andrzej Nowak zwrócił uwagę, że Okręg Śląsko-Dąbrowski, jako pierwszy przesłał do
ZG PZF plan pracy na 2013 rok, a teraz się okazuje, że tego planu pracy nie ma.
Kol. Marcin Wysocki poinformował, że trzeba wypracować taką formę komunikacji, żeby
informacja docierała zawsze do zainteresowanego, z czym do tej pory były problemy.
Ad. 16 Kol. Marcin Wysocki przedstawił zebranym analizę stanu członków za rok 2012, wykonaną
na podstawie półrocznych sprawozdań z ruchu członków dostarczonych przez Okręgi do
ZG PZF. Stan członków płacących składki + członkowie honorowi na koniec roku 2012
wynosił prawie 8 tys. osób. Jest to spadek o 13,5% w porównaniu do roku poprzedniego.
Od roku 2008 można zauważyć, ze dynamika spadku trochę się „wypłaszcza”. Łącznie z
młodzieżą jest nas 10 tys. Jeśli chodzi o strukturę w rozbiciu na płacących składki
pełnopłatne oraz ulgowe i młodzież to tendencja jest raczej niekorzystna. Płacących składki
ulgowe to 55%, pełnopłatni – 24%, honorowi 1% oraz młodzież – 20%.
Kol. Henryk Monkos zwrócił uwagę na fakt, że członkowie młodzieżowi, po zakończeniu z
racji wieku udział w tej grupie nie zasilają szeregów PZF, a co za tym idzie proporcje te bez
młodzieży są jeszcze bardziej niekorzystne.
Kol. Marcin Wysocki podkreślił, że największy procentowy spadek w ostatnim okresie miał
miejsce pod koniec 2011 roku, gdzie w grupie członków pełnopłatnych było to 20%,
ulgowych 13%, a młodzieży 15%. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat można zauważyć
niekorzystnie zmieniające się proporcje pomiędzy członkami płacącymi składki pełne i
ulgowe. W 2002 roku było to 50% na 50%, w roku 2007 40% do 60%, natomiast obecnie to
30% do 70%.
Prof. Zygmunt Wiatrowski podkreślił, że każda próba przedstawienia sytuacji w ruchu
członków, bazująca na okresie mniejszym niż trzy lata, nie ma sensu, gdyż opierając się na
danych np. jednego roku bardziej wypaczamy ten obraz i stawiamy niektóre okręgi pod
presją uzyskanych danych. Natomiast brak jest tu odniesienia do zdarzeń w rozpatrywanym
roku, które mogły mieć wpływ na taki a nie inny wynik.
Kol. Andrzej Jarzynkowski zwrócił uwagę na to, że do prognozowania pewnych zdarzeń
potrzebna jest również korelacja pomiędzy istotnymi dla wyniku danymi, np. wiek członków,
walory dodatkowe itp.
Kol. Henryk Monkos zauważył, że gdyby dodatkowe wydawnictwa z Poczty Polskiej były w
tym roku oraz byłyby również w planach na rok przyszły, to pod koniec roku można byłoby
składkę członkowską podnieść, mając na celu w przyszłości jej wyrównanie.
Kol. Ryszard Wdowiak nie zgodził się z tą koncepcją, uzasadniając że dodatkowe
wydawnictwa pocztowe dla członków PZF będą do wykupienia, co spowoduje uzyskanie
dodatkowej składki od członków. Natomiast każdy ruch na wysokości składek spowoduje
dalszy odpływ członków. Najważniejszym problemem jest lokal w Warszawie, którego od
kilku lat nie jesteśmy w stanie sprzedać, a który generuje tylko dodatkowe koszty. W
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okresie kiedy na rynku mieszkaniowym była dobra koniunktura, brak było decyzji o
sprzedaży, natomiast teraz nie ma zainteresowanych kupnem. Podsumował, że
podwyższanie składki nie jest drogą do uratowania Związku.
Kol. Andrzej Skorek poparł stanowisko kol. Ryszarda Wdowiaka, podkreślając trudności w
zebraniu dodatkowej składki w Okręgu w 2012 roku, tak aby odpływ członków był
minimalny. Dodał, że „na dole” dopiero widać ile trzeba włożyć pracy w przekonywanie
członków związku do idei większej składki.
Kol. Henryk Monkos zwrócił uwagę, że nie może być tak, że wpływy ze składek
dobrowolnych są prawie dwa razy większe niż wpływy ze składek członkowskich.
Normalnym rozwiązaniem byłoby podniesienie składki członkowskiej, natomiast dodatkowe
walory pocztowe, członkowie mogliby wtedy otrzymywać po cenie nominalnej.
Ad. 17 Kol. Przemysław Drzewiecki przedstawił historię Studium Filatelistyki PZF, które rozpoczęło
działalność w 1988 r. przy Okręgu Bydgoskim PZF. Od tego też roku niezmiennie
kierownikiem Studium był prof. Zygmunt Wiatrowski. Początkowo SF przeznaczone było
tylko dla członków naszego Związku. Od 2001 r. PZF udostępnił swoje Studium także
pracownikom Poczty Polskiej, zajmującym się służbowo sprawami filatelistyki. Stworzona
tym samym została niezwykle korzystna forma realizacji strategii na linii Poczta-PZF w
dziedzinie rozwoju filatelistyki. W 2008 r., dzięki pomocy finansowej Poczty Polskiej,
wydany został przez Zarząd Okręgu PZF w Bydgoszczy, podręcznik dla potrzeb Studium
Filatelistyki. W ciągu blisko 20. lat Studium ukończyło około 200. absolwentów. Przyjęto
wówczas następującą organizację i zasady funkcjonowania:
1. Studium realizowało program 2-letni z uwzględnieniem czterech trzydniowych spotkań
seminaryjnych. Działalność Studium była oparta o bazę lokalową i socjalną Sanatorium
„Łączność" w Ciechocinku, przy czym dwa seminaria majowe realizowano w powiązaniu
z konferencjami naukowymi Polskiej Akademii Filatelistyki, a dwa spotkania jesienne
przeprowadzano w powiązaniu z posiedzeniami Prezydium i Zarządu Głównego PZF.
Pozwalało to słuchaczom Studium nawiązywać liczne kontakty merytoryczne i
koleżeńskie z najwyższej rangi filatelistami w kraju.
2. Zespół wykładowców stanowili znani teoretycy i praktycy działań filatelistycznych PZF,
odpowiednio zapraszani na SF, w zależności od przewidywanych bloków
programowych.
Obecnie, po kilkuletniej przerwie, przewiduje się na kolejnym XI Studium Filatelistyki
realizować następujące bloki programowe: Zarys teorii filatelistyki, Wybrane zagadnienia
z historii poczty i jej współczesności, Inicjowanie, projektowanie i wytwarzanie znaków
pocztowych, Kierunki i organizacja badań filatelistycznych, Filatelistyka w praktyce,
Społeczne i ekonomiczne funkcje kolekcjonowania i wystawiennictwa filatelistycznego,
Kryteria budowy, ekspozycji i oceny eksponatów filatelistycznych, Polski Ruch
Filatelistyczny na tle filatelistyki światowej, Usługi filatelistyczne realizowane przez Pocztę
Polską, Praktyczne zastosowania filatelistyki w Urzędach Pocztowych.
W trakcie spotkań seminaryjnych będą odbywać się konsultacje, kolokwia, egzaminy,
prace kontrolne – zakończone indywidualną pracą dyplomową każdego uczestnika.
Preferowany sposób przeprowadzania egzekwowania wiedzy – metoda testowa. Po
pomyślnym zakończeniu dwuletniego Studium, każdy absolwent otrzyma – dyplom
ukończenia SF. Oprócz wykładów przewidziana jest praca samokształceniowa słuchaczy.
Powyższe bloki programowe przeznaczone są dla członków PZF, kierowanych na Studium
przez swoje Okręgi. Okręgi (w miarę posiadanych możliwości) będą także pokrywać koszty
ich uczestnictwa. Dla ewentualnej grupy rekomendowanych pracowników Poczty Polskiej
program powyższy uległby modyfikacji (w uzgodnieniu z Zarządem Poczty Polskiej S.A.),
przy czym koszty uczestnictwa zostaną uzgodnione w osobnym trybie.
Przewidywany harmonogram zajęć dla członków PZF, koszty uczestnictwa oraz ankieta
uczestnika stanowią załącznik Nr 6 do egzemplarza aktowego.
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W dyskusji (zabierali głos: Janusz Łojek, Roman Przybyła, Ryszard Wdowiak, Henryk
Monkos) dominowały głosy, żeby Studium nie ograniczać tylko do członków PZF. Jest dużo
opiekunów kół młodzieżowych, którzy członkami nie są, a wiedza którą mogliby zdobyć,
pomogłaby im lepiej prowadzić pracę z młodzieżą.
Kol. Przemysław Drzewiecki postawił wniosek o powołanie XI Studium Filatelistyki, który
został przegłosowany.
Uchwała Nr 55/XX/2013/ZG PZF
Zarząd Główny PZF przyjął uchwalę o powołaniu XI Studium Filatelistyki w Ciechocinku.
Głosowanie: jednogłośnie
Kol. Przemysław Drzewiecki poinformował zebranych, że w tym roku przypada 20 lecie
działalności Polskiej Akademii Filatelistyki. W maju odbędzie się jubileuszowa 20.
Konferencja Naukowa PAF pod hasłem: „PAF – 20-lecie zorganizowanej działalności
naukowej w filatelistyce polskiej” pod patronatem Jerzego Jóźkowiaka – Prezesa Zarządu
Poczty Polskiej S.A. oraz Prezesa Honorowego PZF prof. Ludwika K. Malendowicza.
Organizatorami są: PAF, Zarząd Okręgu Bydgoskiego PZF, Zarząd Główny PZF, Poczta
Polska S.A. i Urząd Miasta Ciechocinka. Podczas trwania Konferencji odbędzie się także
spotkanie Kolegium Ekspertów PZF. Jubileusz działalności PAF upamiętni kartka pocztowa
oraz kasownik okolicznościowy, a także znaczek personalizowany.
Ad. 18 Kol. Andrzej Skorek podzielił się uwagami odnośnie tworzenia bazy adresowej działaczy
poszczególnych okręgów. Liczne zapytania zainteresowanych dotyczyły wykorzystania
tworzonej bazy. Niektóre okręgi ograniczyły się do podania tylko adresów domowych.
Jednak w przeważającej części są podane adresy mailowe, co zapewnia kontakt z
zainteresowanym. Przysyłane informacje nie zawsze były sporządzane na przygotowanym
formularzu, niektóre zostały przesłane w formacie PDF, co powodowało dodatkowe
„ręczne” przepisywanie. Przygotowana baza adresowa na nośniku CD, zostanie
przekazana wszystkim członkom Zarządu Głównego oraz prezesom Okręgów.
Kol. Henryk Monkos podziękował za zaangażowanie w wykonaniu powierzonego zadania.
Ad. 19 Sprawy różne
Kol. Andrzej Nowak przedstawił zebranym efekt konkursu na projekt graficzny na nową
legitymację członkowską. Zapoznał także obecnych z możliwościami wykonania legitymacji,
gdzie wybrany projekt mógłby być wydrukowany, z jednej strony z logo i nazwą związku, a
druga strona byłaby do zadrukowania informacjami, które zostałyby ustalone, jak nazwa
okręgu, imię i nazwisko itp. Koszty wykonania takiej legitymacji nie byłyby wysokie nawet,
gdyby zawierała ona „pojemny” chip.
W dyskusji na ten temat ustalono, że największym problem, może być zebranie danych od
wszystkich członków. Wiąże się to także z przepisami dotyczącymi zbierania informacji i
ochronie danych osobowych. Większość wypowiedziała się za umieszczeniem na
legitymacji tylko podstawowych danych, tj. numer legitymacji, imię i nazwisko, nazwa
okręgu. Natomiast w przyszłości legitymacja zaopatrzona w chip, mogłaby zawierać dane
organizacyjne. Było także bardzo dużo głosów, które poddawały w wątpliwość sens
wprowadzania nowych legitymacji, których idea nie za bardzo trafia do członków PZF.
Kol. Jerzy Rajewicz – O/Kaliski – który na co dzień jest administratorem bazy osobowej w
bibliotece miejskiej, podzielił się z zebranymi swoimi doświadczeniami w tym zakresie.
Zauważył, że koszt jednostkowy takich legitymacji jest niewielki, problem natomiast i
finansowy i organizacyjny jest z przetwarzaniem danych oraz zmianami zapisu na
poszczególnych kartach. Oprócz kosztów samej drukarki przystosowanej do takich
wydruków, przede wszystkim dochodzą koszty terminali do odczytu i wprowadzania
informacji bieżących.
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Kol. Jerzy Białas wniósł o przegłosowanie wniosku w sprawie zaniechania działań,
dotyczących wprowadzenia nowych legitymacji członkowskich.
Natomiast dla uczestników konkursu, w którym zostały zgłoszone 4 projekty, postanowiono
ufundować nagrody, które otrzyma każdy z uczestników konkursu wraz podziękowaniem.
Kol. Henryk Monkos poddał wniosek kol. Jerzego Białasa pod głosowanie, podkreślając że
głosują wszyscy obecni, nie tylko członkowie ZG PZF, ponieważ sprawa jest istotna.
Przyjęcie wniosku będzie oznaczało, że na chwilę obecną rezygnujemy z wprowadzania
nowych legitymacji.
Za wnioskiem głosowało 10 osób, 4 było przeciw, w związku z czym wniosek przeszedł, co
precyzuje uchwała poniżej:
Uchwała nr 56/XX/2013/ZG PZF
Zarząd Główny PZF przyjął uchwałę w sprawie rezygnacji z wprowadzenia nowych
legitymacji członkowskich.
Kol. Henryk Monkos poinformował zebranych, że wpłynął wniosek od kol. Zdzisława
Wiatrowskiego o rezygnacji z przewodniczenia Komisji Filatelistyki Tradycyjnej. W związku
z powyższym po rozmowie z Marcinem Wysockim i wyrażenia przez niego zgody na
pełnienie tej funkcji, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi co do tej kandydatury. Wobec
braku uwag poddano kandydaturę kol. Marcina Wysockiego na przewodniczącego Komisji
Filatelistyki pod głosowanie.
Uchwała Nr 57/XX/2013/ZG PZF
Zarząd Główny powołał kol. Marcina Wysockiego na przewodniczącego Komisji Filatelistyki
Tradycyjnej.
Głosowanie: 8 głosów ZA
Kol. Przemysław Drzewiecki zgłosił wniosek, żeby termin składania sprawozdań
finansowych, bilansu za rok poprzedni upływał 7 lutego, a nie jak do tej pory 4 lutego.
Wniosek poddano pod głosowanie.
Uchwała Nr 58/XX/2013/ZG PZF
Zarząd Główny przyjął uchwałę w sprawie zmiany ostatecznego terminu składania
dokumentacji finansowo-księgowej na 7 luty po okresie sprawozdawczym.
Głosowanie: jednogłośnie
Kol. Przemysław Drzewiecki zgłosił zdanie odrębne w sprawie treści powyższej uchwały,
gdyż jak uzasadnił - wnioskował także, żeby w tym terminie były składane sprawozdania z
ruchu członków.
(Wyjaśnienie sekretarza ZG PZF: W punkcie 4 były przyjmowane protokoły z poprzednich
posiedzeń, m.in. protokół z posiedzenia Prezydium ZG PZF nr 10 ze stycznia 2013 r., którego
integralną częścią był nowy wzór sprawozdania z ruchu członków, podtrzymujący termin składania
sprawozdania na: 15 dni po okresie sprawozdawczym. Jest to termin obowiązujący „od zawsze” i
nikt do niego nie zgłaszał uwag.)

Kol. Marek Zbierski zapoznał zebranych z problemem ubezpieczania eksponatów na
wystawy zagraniczne. Światowe wystawy już od kilku lat w swoich regulaminach mają
klauzulę, że przyjmowane eksponaty nie są ubezpieczane przez organizatora. Po
rozeznaniu rynku ubezpieczeń, dla większości firm temat ubezpieczeń zbiorów
(eksponatów) filatelistycznych jest nieznany. Nawiązano kontakt z przedstawicielstwem
londyńskiej firmy Lloyd, która takie ubezpieczenia na całym świecie prowadzi. Chodzi o to,
by doprowadzić do takiej sytuacji, żeby wystawca, komisarz, a także Związek miał pełne
bezpieczeństwo finansowe na okoliczność zdarzeń nieprzewidzianych. Należy
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zaproponować wszystkim zainteresowanym wystawcom następujące rozwiązanie:
wystawca przekazuje eksponat bez ubezpieczenia komisarzowi, który składa oświadczenie
o pełnej staranności wykonania swoich obowiązków i dozoru eksponatu podczas
transportu. Druga możliwość to ubezpieczenie eksponatu przez wystawcę za
pośrednictwem Związku. W tym wypadku wystawca pokrywa koszty proporcjonalne do
kosztów całego ubezpieczenia. Trzecia możliwość dotyczy najdroższych eksponatów – i tu
najlepszym rozwiązaniem jest ubezpieczenie indywidualne, które nie będzie wchodziło do
ubezpieczenia „wspólnego”. Reasumując, trzeba odejść od dotychczasowych praktyk
stosowanych przy ubezpieczeniach eksponatów, ponieważ jest to bardzo duże ryzyko, tak
dla komisarzy, jak i Związku. Ubezpieczenie eksponatu powinno leżeć w interesie
wystawcy, natomiast Związek może służyć pomocą w załatwieniu formalności.
Kol. Andrzej Skorek poruszył cztery sprawy:
1. Ambasada Azerbejdżanu zwróciła się z prośbą o pomoc w zorganizowaniu promocji
wydawnictwa pocztowego, przy okazji krajowej imprezy filatelistycznej. Ustalono, że
odpowiednim miejscem, po rozeznaniu możliwości, byłaby tegoroczna Gala Polskiej
Kapituły Filatelistycznej w Toruniu.
2. Z okazji Dnia Filatelisty otrzymujemy w miesiącu styczniu życzenia, mimo że faktycznie
jest on do kilkunastu lat w październiku. Na wielu portalach internetowych również
pojawia się w styczniu taka informacja. Także niektóre media chcąc napisać coś o
naszym hobby zwracają się do nas również w tym terminie. Dobrze jest, że ktoś chce
pisać o filatelistyce i filatelistach, ale trzeba uświadamiać tych wszystkich, że Dzień
Filatelisty przypada 9 października (Statut PZF, str. 4).
3. Dziennikarka z darmowego biznesowego czasopisma przy mojej pomocy pisze artykuł
na temat filatelistów i filatelistyki. Ponieważ zwróciła się również z prośbą o podanie firm
zajmujących się handlem znaczkami, a także gdzie filateliści zaopatrują się w znaczki,
nie podałem tych danych. Natomiast zastrzegłem sobie prawo autoryzacji artykułu,
przed jego publikacją.
4. Zwracając się do kol. Marka Zbierskiego, poprosił go żeby odpowiedział na pismo, które
GKS otrzymał w listopadzie 2012 r. z Okręgowego Kolegium Sędziów w Koszalinie.
Kol. Jerzy Białas poinformował o mailowych zapytaniach dotyczących dostępności (a w
zasadzie braku) „Filatelisty” w EMPiK-u. Jak wiemy wiąże się to niskim nakładem naszego
miesięcznika i nieopłacalnością dla kolportera, jak również dla wydawcy – koszty wysyłki
i ewentualnych zwrotów byłyby dużo wyższe niż koszt egzemplarza.
Można jednak rozeznać temat, ponieważ wg kol. Marcina Wysockiego, EMPiK prowadzi
kilka formatów, m.in. zabiega o wydawnictwa niszowe. Ustalono, że trzeba sprawdzić ten
rodzaj działalności EMPiK-u i po rozeznaniu – jeśli tak możliwość istnieje – podjąć
współpracę.
Kol. Andrzej Nowak zadał pytanie jaki jest stan przygotowań do OWF w 2013 roku.
Kol. Ryszard Wdowiak poinformował zebranych, że Komitet Organizacyjny OWF jest
powołany, termin ustalony (pierwsza połowa września), miejsce (Lubin) i sala
zarezerwowana. Tyle może na to pytanie odpowiedzieć na dzisiaj.
Kol. Henryk Monkos stwierdził, że do dnia dzisiejszego Zarząd Główny PZF nic na ten
temat nie wie i dotychczas żadnej informacji oficjalnej nie otrzymał.
Kol. Ryszard Wdowiak oświadczył, że informacja oficjalna powinna być w kwietniu, po
potwierdzeniu sponsorów.
Sekretarz ZG PZF – Józef Kuczborski przypomniał zebranym, że w dniach 31.01.04.02.2013 r. odbyło się głosowanie internetowe, w sprawie przyjęcia „Regulaminu pracy
Prezydium Zarządu Głównego PZF w kadencji 2012-2015”, w którym udział wzięło 12 osób
(jedna osoba nie uczestniczyła w głosowaniu). W wyniku tego głosowania przyjęto
następującą uchwałę:
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Uchwała Nr 48/XX/2013/Inter. ZG PZF z dn. 04.02.2013 r.
Zarząd Główny PZF zatwierdza „Regulamin pracy Prezydium Zarządu Głównego Polskiego
Związku Filatelistów w kadencji 2012-2015”.
Głosowanie: 12 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 czterech plikach:
1. ZG_130323_1.mp3
2. ZG_130323_2.mp3
3. ZG_130323_3.mp3
4. ZG_130324_4.mp3
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