Protokół nr 10/XX/2013/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF, Warszawa 18-19.01.2013 r.
Posiedzenie odbyło się w Warszawie, w siedzibie Zarządu Głównego PZF w dniach 17-18
stycznia 2013 roku.
Obecni wg listy obecności (Zał. Nr 1 do egzemplarza aktowego).
Posiedzenie otworzył Prezes ZG PZF - kol. Henryk Monkos, przedstawiając porządek
posiedzenia, który został przyjęty jednomyślnie.
Porządek zebrania:
1. Stan finansów ZG
2. Realizacja protokołu posiedzenia ZG w Ciechocinku
3. Nowe legitymacje związkowe
4. Uwagi dotyczące mediów związkowych
5. Struktura organizacyjna XX kadencji
6. Organizacja XXI OWF w 2013 roku
7. Przygotowanie projektu Regulaminu Pracy Prezydium ZG PZF
8. Ustalenie wstępnego kalendarza posiedzeń Prezydium i ZG i ich tematy
9. HBBF – koszty i wygląd
10. Biuletyn Informacyjny ZG – co dalej (zapotrzebowanie okręg)
11. Problematyka aktualizacji listy sędziów PZF
12. Stan przesyłania planów pracy okręgów
13. Fila Expo Warsaw – targi filatelistyczne i numizmatyczne w Warszawie – ustalenia ze
spotkania
14. Wyniki (analiza) przekazywanych przez okręgi informacji dot. ich księgowości i innych
danych finansowych
15. Stan wiedzy na temat kroków poczynionych w sprawie samodzielności okręgów
(osobowość prawna)
16. Uwagi na temat środków z 1%, które pozostają wirtualnie dla ofiarowanych ogniw
17. Plan imprez na lata 2013-15 dla Poczty Polskiej
18. Przygotowanie bazy adresowej członków PZF
19. Instrukcja kancelaryjna
20. Instrukcja finansowa
21. Sprawy różne
Ad.1. Szczegółowo przeanalizowano dokumentację finansowo-księgową dotyczącą
wpływów i wydatków w roku 2012 oraz bieżące zadłużenia okręgów. 12 okręgów zalega z
płatnościami na kwotę prawie 38 tys. zł., a Zarząd Główny zalega z płatnościami dla 6
okręgów na kwotę 20,5 tys. zł. Są niestety takie okręgi, które mając zadłużenie przez kilka
lat, nie płacą bieżących składek. Co więcej trudno się tam dopatrzyć działalności statutowej.
Jest to ewidentne złamanie zapisów Statutu i co do takich przypadków należy podjąć
zdecydowane działania – do rozwiązania takiego okręgu włącznie. Trzeba stworzyć kryteria
oceny działalności okręgów i na tej podstawie wyciągać konsekwencje w stosunku do tych
okręgów, które w tym rankingu wypadną słabo.
Na podstawie danych z ruchu członków tylko z połowy okręgów, przystąpiono do tworzenia
wstępnego preliminarza na rok 2013, co okazało się niezwykle trudnym zadaniem. Przyjęto
zasadę, że wydawca „Filatelisty” – Okręg Pomorski w swoim preliminarzu na rok 2013 ujmie
wpływy i wydatki związane z wszystkimi wydawnictwami związkowymi. Przeanalizowano
poszczególne pozycje w kosztach i maksymalnie w preliminarzu je obniżono. Niestety, nadal
najpoważniejszą pozycję w kosztach stanowią - lokal związkowy oraz wynagrodzenia.
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Ad.2. Protokół z posiedzenia ZG PZF w Ciechocinku w dniach 24-25.11.2012 r. po
wniesieniu dwóch poprawek redakcyjnych („kosmetycznych”) przyjęto bez zastrzeżeń.
Ustalono także, że w trybie pilnym na stronie internetowej trzeba uzupełnić brakujące
protokoły z poprzedniej kadencji.
Ad.3. Temat nowych legitymacji związkowych wywołany poprzez ogłoszenie konkursu na
projekt graficzny tychże, który ukazał się na stronie związkowej wprowadził wiele
nieporozumień i niepotrzebnych - negatywnych głosów w dyskusji. Idea wprowadzenia
nowych legitymacji została wstępnie zaakceptowana przez ZG PZF, ale bez określania jakie
dane na tych legitymacjach zostaną umieszczone. Generalnie chodziło o wymianę
legitymacji starych, wprowadzając je w formie nowoczesnej. Trzeba jasno podkreślić, że
konkurs dotyczy tylko i wyłącznie projektu na szatę graficzną legitymacji. Natomiast
legitymacja powinna być dowodem, że posiadacz jest członkiem związku i ma opłacone
składki bieżące.
Ad.4. Temat informacji medialnych (strona internetowa) wywołany został już został przy
omawianiu punktu dotyczącego nowych legitymacji związkowych. Po dyskusji, ustalono
jednogłośnie, że pod newsami na stronie głównej nie powinno być możliwości wstawiania
komentarzy, natomiast wszelkie wpisy, które miały miejsce do tej pory należy przenieść na
forum, ponieważ tam jest właściwe miejsce na dyskusje na różne tematy, które wzbudzają
zainteresowanie. Do tej pory pod większością newsów brak jakichkolwiek wpisów. Sprawą
do natychmiastowego załatwienia jest usunięcie nieaktualnych informacji, ewentualnie
uzupełnienia ich lub zastąpienia informacjami aktualnymi. Ustalono, że sugestie zmian
zostaną przedstawione kol. Andrzejowi Nowakowi, który powinien uzyskać w jak
najszybszym czasie od zainteresowanych aktualne informacje do zamieszczenia na stronie.
Dodatkowo na stronie – oprócz linków do stron okręgów - powinno się znaleźć miejsce dla
linków do stron internetowych (o tematyce filatelistycznej), które są aktualizowane nie
rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
Ad.5. Kol. Marek Zbierski podniósł także temat nieaktualnego schematu organizacyjnego,
który nadal jest dostępny na stronie internetowej. Ustalono, że do czasu przygotowania
aktualnego schematu, stary trzeba usunąć, żeby nie wprowadzał zainteresowanych w błąd.
Zakresy obowiązków dla poszczególnych członków ZG PZF przygotują kol. kol. Marek
Zbierski i Józef Kuczborski, natomiast całość schematu wykona kol. Henryk Monkos.
Ad.6. Z uwagi na pobyt w szpitalu kol. Ryszarda Wdowiaka i braku informacji odnośnie
terminu, miejsca oraz stanu przygotowania do XXI OWF postanowiono pilnie zwrócić się do
organizatora celem uzyskania powyższych informacji.
Ad.7. Sekretarz ZG PZF – Józef Kuczborski został zobowiązany do przygotowania projektu
„Planu pracy Prezydium ZG PZF” w oparciu o przyjęty zakres obowiązków przez członków
gremium i ustalony w dyskusji podział kompetencji. Dodatkowo przyjęto zasadę, że rejestr
podjętych uchwał i decyzji tak Prezydium, jak i Zarządu Głównego PZF, po uzupełnieniu
ewentualnych braków zostanie opublikowany na stronie internetowej, żeby łatwo było
znaleźć konkretną uchwałę, czy decyzję nie tracąc czasu na przeglądanie kolejnych
protokołów z posiedzeń.
Ad.8. Przyjęto wstępny terminarz posiedzeń Prezydium ZG PZF w I półroczu 2013 r.:
16-17.02.2013 r. – Prace nad nowym Statutem PZF + sprawy bieżące – zaproszeni: kol.
Marek Topczewski oraz kol. Wojciech Lewandowski (sprawa strategii Związku dot.
młodzieży) – miejsce posiedzenia: Warszawa.
Ustalono, że jak najszybciej należy powiadomić zainteresowanych, żeby na prezydium mogli
przedstawić na jakim etapie są sprawy przez nich prowadzone. Szczególnie dotyczy to prac
nad nowelizacją Statutu.
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22-23.03.2013 r. – Sprawy do przedstawienia (propozycje uchwał) na posiedzenie ZG PZF –
zaproszeni: Przemysław Drzewiecki (sprawa Studium Filatelistyki). 23-24.03.2013 r. –
posiedzenie ZG PZF poszerzone o Prezesów Okręgów – miejsce posiedzeń: Ciechocinek.
30.05.-02.06.2013 r. – podczas finału 51. OMKF w Toruniu – zaproszeni: Komisja
Młodzieżowa przy ZG PZF.
Ad.9. Przyjęto zaproponowany przez J. Bielawskiego nowy numer HBBF w wersji z pełnym
kolorem. W poniedziałek, tj. 21.01.br. numer zostanie przekazany do druku. Ustalono cenę
wydawnictwa na 25,00 zł/egz. oraz wysyłkę indywidualną dla członków PAF.
Ad.10. Przyjęto również ustalenia odnośnie kontynuacji wydawania Biuletynu
Informacyjnego. Ostatni numer, który ukazał się w wersji elektronicznej i został umieszczony
na stronie internetowej, po przeskalowaniu do odpowiedniego formatu, zostanie przekazany
do druku. Przerwa w wydawaniu BI wymaga ponownego rozeznania ilości egzemplarzy
zamawianych przez poszczególne okręgi. W miarę szybko trzeba także rozeznać koszty
druku, żeby można podać orientacyjną cenę za jeden egzemplarz.
Ad.11. Do wszystkich sędziów zostały wysłane ankiety drogą mailową lub za pośrednictwem
prezesów okręgów względnie OKS-ów. Większość sędziów przysłała wypełnione ankiety.
Wynika z nich, że z obecnej liczby sędziów większość spełnia wymagane kryteria do
sędziowania. W drugiej części są sędziowie, którzy nie byli na ani jednym szkoleniu, nie
mają eksponatów lub eksponat ich jest bardzo słaby, dawno nie sędziowali. GKS opublikuje
listę sędziów, którzy posiadają uprawnienia do sędziowania w roku 2013. Sędziowie, którzy
na takiej liście się nie znajdą (sędziowie nieczynni) będą musieli spełnić wymagane kryteria,
żeby na liście sędziów czynnych w roku następnym się znaleźć.
Ad.12. Przedyskutowano projekt planu pracy przygotowany przez kol. M. Wysockiego.
Formularz przygotowany został do wypełniania komputerowego, posiada aktywne pola do
wprowadzania informacji, jest czytelny i nie powinien sprawiać większych problemów
podczas redakcji. Problemem może być dla ludzi nie korzystających z komputera, a w
zasadzie do redakcji ręcznej, czy na maszynie do pisania – się nie nadaje. Trzeba stworzyć
również formularz, który by to umożliwiał.
Ad.13. Kol. Marek Zbierski przedstawił ustalenia ze spotkania z firmą organizującą targi Fila
Expo Warsaw. Na spotkaniu została spisana notatka, w której firma przedstawiła propozycje
udziału PZF w organizacji targów. Propozycje sprowadzają się do reklamy imprezy w
mediach związkowych oraz w środowiskach filatelistów (okręgi, kluby, spotkania
kolekcjonerskie, itp.), organizacji stoiska podczas targów, zabezpieczenia eksperta,
zorganizowania imprezy towarzyszącej (wystawa, wernisaż). Ze swej strony organizator
zapewni reklamę dla PZF, jako partnera medialnego. Działania związane z udziałem PZF w
organizacji targów nie wiążą się z kosztami finansowymi z naszej strony. Do dalszych
kontaktów z organizatorem targów upoważniono kol. kol. Marka Zbierskiego i Marcina
Wysockiego.
Ad.14. Kol. Marek Zbierski zapoznał zebranych z danymi, które okręgi przysłały
odpowiadając na pismo ZG w sprawie prowadzenia księgowości. W kilku przypadkach na
podstawie otrzymanych informacji, trudno jest określić jaki rodzaj księgowości jest w okręgu
prowadzony. Na podstawie tych danych wynika, że swój KRS posiadają jedynie 4 okręgi
(beskidzki, częstochowski, pomorski, śląsko-dąbrowski) – z 2001 r., zaś ostatnie wpisy w
tych KRS-ach dokonano: w dwóch w roku 2002, a w dwóch w 2011. Dziewięć okręgów
składa dokumenty do Urzędu Skarbowego, z tym że rodzaj składanych dokumentów jest
niejednolity. Sprawa wiąże się z punktem następnym dotyczącym osobowości prawnej
okręgów.
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Ad.15. Wprowadzając osobowość prawną we wszystkich okręgach widać jasno z
dostarczonych dokumentów, że niektóre okręgi mogą sobie z tym nie poradzić. Trzeba
koniecznie uzmysłowić to Kol. Prezesom okręgów na spotkaniu w Ciechocinku,
przygotowując rzeczową informację na ten temat.
Wnioski, które się dotychczas nasuwają powinny zostać uwzględnione przy redakcji nowego
Statutu. Na najbliższe posiedzenie Prezydium (16-17.02.br.) zostanie zaproszony kol. Marek
Topczewski – przewodniczący Kolegium Statutowego, a jednym z podstawowych punktów
tego posiedzenia będą zmiany w Statucie. Nieuniknione wydaje się skorzystanie z pomocy
prawnej przy redakcji końcowej, żeby uniknąć zamieszania po jego zatwierdzeniu.
Generalnie Statut powinien być jak najprostszy, przez co uniknie się niejednoznacznych i
wzajemnie wykluczających się zapisów.
Ad.16. Dużo nieporozumień wzbudza rozliczanie środków otrzymanych z odpisów 1procentowych. W myśl zapisów ustawy o Organizacjach Pożytku Publicznego kwoty te są
przekazywane na podstawie KRS-u Polskiego Związku Filatelistów i fizycznie przekazywane
są na konto ZG. Kwoty, które są deklarowane na poszczególne Okręgi, są jak w tym roku
notami uznaniowymi kierowane (wirtualnie) do wskazanego Okręgu. Natomiast sposób ich
rozliczenia (wykorzystania) powinien się odbywać na podstawie faktury wystawionej na
Zarząd Główny (oczywiście na cele działalności statutowej). W takiej sytuacji rozliczenie
całych wpływów z tego tytułu byłoby czytelne i zgodne z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie.
Ad.17. Kol. Henryk Monkos poinformował zebranych o planowanym spotkaniu z dyrekcją
Poczty Polskiej (w dniu 21.bm.) w sprawie planu imprez na lata 2013-2015 w związku z
nową strategią poczty, dotyczącej filatelistyki. Przygotowano taki plan bazując na
planowanych imprezach filatelistycznych zgłoszonych w tym roku oraz cyklicznych, jak finał
OMKF czy Gala Prymusów, które odbywają się corocznie.
Ad.18. Bazę adresową członków PZF, za stworzenie której jest odpowiedzialny kol.
A. Skorek jest w fazie budowy. Na początek tworzona jest baza na podstawie list
otrzymanych przez Okręgi, w których są ujęci członkowie poszczególnych zarządów oraz
członkowie OKR. Następnym etapem będzie baza zarządów oddziałów i kół. W bazie
znajdują się następujące dane: imię i nazwisko, pełniona funkcja, adres, telefon kontaktowy,
adres mailowy. W założeniu będzie to baza do użytku wewnętrznego, służąca do szerszego
kontaktu centrali z członkami.
Ad.19. Odnosząc się do projektu instrukcji kancelaryjnej, sporządzonej przez kol. Marka
Topczewskiego, przyjęto zasadę że na następne posiedzenie przygotowane zostaną
szczegółowe uwagi wniesione przez poszczególnych członków Prezydium i przedstawione
kol. Markowi Topczewskiemu, który będzie zaproszony do udziału w posiedzeniu.
Ad.20. Sprawa instrukcji finansowo-księgowej jest bardzo istotna dla jednolitej polityki
finansowej Związku. Kol. Marek Zbierski zaproponował powołanie zespołu, który
przygotowałby nową instrukcję, mającą na celu przede wszystkim doprowadzenia do pełnej
zgodności z ogólnymi przepisami dotyczącymi Organizacji Pożytku Publicznego,
ujednolicenie kont oraz wprowadzenie nowych formularzy, które stanowią załączniki do tej
instrukcji. Nowa instrukcja finansowo-księgowa powinna być wprowadzona w możliwie
najszybszym terminie.
Kol. Józef Kuczborski zaproponował, w związku ze zmianą sprawozdawczości z ruchu
członków wprowadzenie w tym roku nowego formularza tego sprawozdania, który już w tym
roku byłby w użyciu, natomiast w nowej instrukcji finansowej po odpowiednich korektach
zostałby włączony jako załącznik do niej i obowiązywałby w latach następnych.
Po drobnych zmianach postanowiono przyjąć zaproponowany projekt nowego formularza
sprawozdania z ruchu członków (załącznik nr 2).
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Decyzja Nr 13/XX/2013/Prez. ZG PZF z dn. 19.01.2013 r.:
Prezydium ZG PZF zatwierdza nowy druk „Sprawozdania z ruchu członków”, który będzie
obowiązywał w roku 2013.
Głosowanie: przyjęto jednomyślnie.
Ad.21. W sprawach różnych postanowiono zatwierdzić nowy wzór deklaracji członkowskiej
(załącznik nr 3).
Decyzja Nr 14/XX/2013/Prez. ZG PZF z dn. 19.01.2013 r.:
Prezydium ZG PZF zatwierdza nowy wzór deklaracji członkowskiej, która będzie
obowiązywała do końca roku 2013.
Głosowanie: przyjęto jednomyślnie.
Sekretarz, dla porządku przypomniał, że w dniu 10 stycznia 2013 r. odbyło się głosowanie
Prezydium ZG PZF w trybie internetowym nad zatwierdzeniem Regulaminu KWF „Chojnów
2013”, w wyniku którego podęto następującą decyzję:

Decyzja Nr 12/XX/2013/Inter. Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF zatwierdza Regulamin Krajowej Wystawy Filatelistycznej „Chojnów
2013” w dniach od 20 do 23.06.2013 r.
Decyzję przyjęto jednomyślnie, 5 głosów na TAK.
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_130118_1.mp3
2.
Prezydium_130119_2.mp3
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Załącznik nr 2
pieczątka

Termin złożenia: 15 dni po okresie sprawozdawczym

SPRAWOZDANIE
z ruchu członków za ….... półrocze 2013 roku
Członkowie opłacający
składki
pełnopłatne
ulgowe
(w tym
(emeryci,
członkowie
renciści,
honorowi)
studenci)
1

2

3

Ogółem

Członkowie
młodzieżowi

(kol. 4 + 5)

(kol. 2 + 3)
4

Razem

5

6

Stan na koniec poprzedniego
okresu sprawozdawczego

Przybyło nowych członków

Ubyło

Stan na koniec okresu
sprawozdawczego
Należność z tytułu składek dla
Zarządu Głównego ogółem

Uchwała Nr 41/XX/2012/ZG PZF z dn. 24.11.2012 r.
Składki członkowskie na rok 2013 wynoszą: pełnopłatna 70,00 zł,
ulgowa 40,00 zł. i rozliczane z są w stosunku 80% - Okręg, 20 %
ZG. Członkowie PZF, którzy do roku 2012 płacili składkę
pełnopłatną, a w 2013 nabędą prawa do składki ulgowej, w
dalszym ciągu, tj. od dnia 1.01.2013 płacą składkę pełnopłatną.
Od 1.01.2013 r. każdy nowo przyjęty członek (wyłączając
członków kół młodzieżowych) płaci składkę pełnopłatną.
Członkowie Honorowi PZF od 1.01.2013 r. płacą składkę
pełnopłatną. Składka młodzieżowa wynosi 2,00 zł od członka i
przekazywana jest w całości do ZG PZF. Od 01.01.2013 r. od
nowo przyjętego członka nie pobiera się wpisowego.

Dane uzupełniające:
Liczba Członków Honorowych
Ilość kół dorosłych
Ilość kół młodzieżowych

Skarbnik

Prezes

.................................

.................................

……………………….., data ………………

Załącznik nr 3

Deklaracja wstąpienia do Polskiego Związku Filatelistów
( ważna do końca 2013 r. )
Tak, ja również chciałbym w przyszłości:
korzystać z doświadczeń Polskiego Związku Filatelistów, najbardziej znanego fachowego Stowarzyszenia kolekcjonerów
znaczków pocztowych w Polsce,
korzystać z pełni praw członkowskich, móc się realizować jako wystawca, sędzia lub ekspert filatelistyczny,
prenumerować miesięcznik „Filatelista”, fachowe czasopismo dla kolekcjonerów znaczków pocztowych,
korzystać z dodatkowych udogodnień i przywilejów przynależnych członkom PZF, w tym bezpłatnych krótkich ogłoszeń
w „Filateliście” i na portalu internetowym.
Proszę wypełnić tabelkę:
TAK, chcę należeć do Polskiego Związku Filatelistów
Imię i Nazwisko:
Data urodzenia:
Ulica i nr. domu:
Kod pocztowy i miejscowość:
Kraj – jeżeli inny niż Polska
e-mail:
Telefon:
Kwota składki – jednorazowo / w dwóch ratach:
Dane do wpłaty: Millenium nr konta : ZG PZF 63116022020000000027169855
W tytule przelewu proszę podać następujące dane (proszę wybrać z listy):
Składka członkowska
Składka członkowska Filatelista PL (opcjonalnie ZG zagranica)
Kwota wpłaty w zależności od wariantu:
Składka członkowska pełna za rok 2013 wynosi 70 zł
Składka członkowska pełna za rok 2013 + Filatelista (12 numerów ) wynosi 202 zł, na życzenie może być wpłacana w
dwóch ratach po 101 zł (35 zł sama składka członkowska) przy czym druga rata płatna do 6 miesięcy od wpłaty pierwszej
raty.
Koszt miesięcznika Filatelista PL 8 zł + 3 zł wysyłka krajowa (razem 11 zł/m-c).
Koszt miesięcznika Filatelista ZG 8 zł + porto ustalane indywidualnie (wg cennika Poczty Polskiej SA)
Składka członkowska obowiązuje za rok kalendarzowy.
W przypadku rozpoczęcia członkostwa w i-KF w tzw. „środku roku” składka naliczana jest kwartalne.
Miesiące przystąpienia do i-KF a wysokość składki członkowskiej:
Styczeń do Marzec
Kwiecień do Czerwiec
Lipiec do Wrzesień
Październik do Grudzień

= 70,00 zł (100%)
= 52,50 zł ( 75%)
= 35,00 zł ( 50%)
= 17,50 zł ( 25%)

Składając niniejszą deklarację zobowiązuję się do przestrzegania Statutu PZF,
zamieszczonego na stronie internetowej Związku www.zgpzf.pl
Deklarację prosimy przesłać na adres: POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW, al. 3 maja 12, 00-391 Warszawa; bądź
internetowo na adres zgpzf@wp.pl
Po dokonaniu wpłaty staje się Pani/Pan członkiem Polskiego Związku Filatelistów.

Więcej informacji na stronach: www.zgpzf.pl , www.i-kf.pl
Miejscowość, dnia ……………………………………………………………….…………… Podpis …………………………………………
Informujemy, że zebrane dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie przez Polski Związek Filatelistów i nie zostaną nikomu
udostępnione. Masz prawo do ich wglądu i poprawiania zgodnie z Ustawą „O ochronie danych osobowych”.
Wypełnij, najlepiej korzystając z edytora tekstów, następnie zapisz na dysku, wydrukuj i podpisz!
Wyślij pocztą elektroniczną, po wcześniejszym zeskanowaniu, jako załącznik na adres zgpzf@wp.pl
z adresu e-mail, który podałeś w deklaracji, lub na adres pocztowy ZG PZF w Warszawie

