Protokół nr 11/XX/2013/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF, Warszawa 16-17.02.2013 r.
Posiedzenie odbyło się w Warszawie, w siedzibie Zarządu Głównego PZF w dniach 16-17
lutego 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. Strategia Związku w pracy z młodzieżą – W. Lewandowski
2. Stan przygotowań do finału OMKF w Toruniu (ew. zagrożenia) – W. Lewandowski
3. Praca nad preliminarzem na 2013 rok – Janusz Dunst
4. Ocena stanu przepływu dokumentacji finansowo-księgowej Okręgi – ZG PZF
(zagrożenia terminów)
5. Ujednolicenie numeracji wszelkich dokumentów, które odnoszą się do numeracji
kadencji oraz uporządkowanie przepływu informacji przez biuro ZG
6. Struktura organizacyjna Związku – schemat organizacyjny
7. Informacja o aktualizacji ewidencji jurorów PZF na dzień 18 lutego 2013 roku wraz z
podjęciem decyzji Prezydium w tej sprawie.
8. Sprawy różne
Wprowadzenie do tematu strategii Związku w pracy z młodzieżą na bazie współpracy z
Pocztą Polską S.A. przedstawił kol. Henryk Monkos. Poinformował zebranych, że poczta
czyni starania żeby z promocją filatelistyki wyjść szeroko do młodzieży. Naturalnym
partnerem w tych działaniach powinien być PZF.
Ad.1. Kol. Wojciech Lewandowski przedstawił koncepcję spotkania się z opiekunami i
przewodniczącymi komisji młodzieżowych okręgów podczas finału OMKF w Toruniu.
Podczas tego spotkania wypracowana zostanie strategia współpracy z Pocztą Polską.
Jednak z uwagi na termin propozycje i ustalenia na takim spotkaniu byłyby aktualne dopiero
w II półroczu tego roku, a biorąc pod uwagę młodzież – w nowym roku szkolnym.
Kol. Henryk Monkos zwrócił uwagę, że nie można czekać tak długo na wypracowanie
stanowiska Związku w tym zakresie. Przekazał także sugestię Poczty Polskiej, dotyczącą
powołania zespołu mieszanego pocztowo-związkowego, którego zadaniem byłoby
przygotowanie konkretnych działań z określeniem rodzaju przedsięwzięcia, zasięgu oraz
kosztów. Trzeba zastanowić się nad propozycją kandydatur do tego zespołu. Jednym z
zadań tego zespołu powinna być próba szerokiego zainteresowania szkół poprzez
organizowanie konkursów, pokazów, wydań filatelistycznych skierowanych do młodzieży o
walorach edukacyjnych.
Kol. Marek Zbierski przedstawił pakiet spraw dotyczących uwag i spostrzeżeń wynikających
z doświadczeń działaczy pracujących z młodzieżą, przygotowanych przez Komisję
Młodzieżową Okręgu Wielkopolskiego. Nikłe jest przede wszystkim zainteresowanie
filatelistyką młodzieżową w placówkach oświatowych różnego szczebla. Oprócz
ogólnopolskiego konkursu młodzieżowego brak jest innych form pracy z młodzieżą oraz
opiekunami kół młodzieżowych.
Sprawami uregulowań związanych z eksponatami młodzieżowymi oraz ich sędziowaniem
zajmuje się Kolegium Wystawiennictwa PZF, w tym GKS. Opracowujemy nowe zasady
oceny eksponatów młodzieżowych, formularze zgłoszeniowe i zasady atestacji.
Wprowadziliśmy kategorię eksponatów 8-kartowych dla debiutujących młodych wystawców.
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Na szkoleniach sędziów zwracamy uwagę na właściwe pojmowanie pojęć „stan i rzadkość”
w poszczególnych grupach wiekowych.
Zagadnienia pracy z młodzieżą w kołach, współpracą z opiekunami w zakresie m.in.
powstawania nowych eksponatów młodzieżowych to zadania dla Głównej Komisji ds.
Filatelistyki Młodzieżowej. Myślimy tu np. o imprezach szkoleniowych dla wybijających się
wystawców młodzieżowych i ich opiekunów (zapoznawanie się przy okazji znaczących
wystaw z kilkoma najlepszymi eksponatami MŁ, pogadanki i dyskusje) oraz stworzenie grupy
dorosłych „przyjaciół wystawiennictwa młodzieżowego” , jako stałe oparcie i pomoc dla
opiekunów kół. Opiekunów mamy jakich mamy, ale nie będąc dobrym wystawcą nie można
dobrze nauczyć budowy eksponatu. Potrzebna jest pomoc z zewnątrz, oczywiście wg
potrzeb. Konieczne są szkolenia dla opiekunów kół, poczynając od podstawowych
zagadnień wystawiennictwa (rodzaje znaków pocztowych, rodzaje eksponatów
wystawowych, pojęcie zbioru i eksponatu,...) oraz nauka krytycznego oglądania i oceny
eksponatów młodzieżowych.
Młodzież powinna budować zbiory generalne (eksponaty generalne) z „materiału
szkoleniowego” od Poczty Polskiej: klasyczne eksponaty TR oraz eksponaty z bogatymi
opisami tematycznymi. Celem jest tworzenie eksponatów do prezentacji poza konkursem w
ramach pokazów w środowisku; także mini zbiorów do gablot, zbudowanych przez
uczestników kół z „materiału szkoleniowego’ (na Święta, Walentynki, OŚP, rocznice
papieskie, dzień kobiet, dzień nauczyciela, ferie zimowe, wakacje letnie, zwierzęta domowe,
wieś, miasto,...).
Związek musi odpowiedzieć sobie na pytanie, o jaką filatelistykę młodzieżową nam chodzi?
Elitarną, z kilkoma eksponatami rangi FIP, czy o szeroką bazę poprawnych (ale tanich)
eksponatów, tworzonych przez młodych filatelistów, z których widać indywidualna pracę na
przestrzeni lat? Uregulowania wymaga problem aktywnej pomocy dorosłych filatelistów
(opiekun koła, rodzic, dobry wystawca) i gdzie leży jej granica? Co robić z eksponatem, gdy
jest to ewidentna praca bardzo doświadczonego filatelisty, nazywana ostatnio też spadkiem
lub darowizną dla młodego wystawcy?
W aspekcie dalszej współpracy z Pocztą Polską trzeba będzie się zastanowić w jaki sposób
zreorganizować Komisję Młodzieżową, żeby w jej składzie byli znawcy tematyki
młodzieżowej także od strony wystawiennictwa.
Kol. Henryk Monkos zwrócił także uwagę na brak materiałów szkoleniowych dla opiekunów
kół młodzieżowych, z których tylko niewielka ilość ma podstawową wiedzę filatelistyczną.
Koniecznym jest wyposażenie tych opiekunów w poradniki przybliżające im temat, nie
zapominając również o organizacji dla nich odpowiednio przygotowanych szkoleń. Wiemy jak
trudno jest prowadzić pracę w placówkach oświatowych. Gdyby współpraca z Pocztą
poprzez zespół mieszany zaczęła funkcjonować, można by wykorzystać kontakty poczty z
ministerstwami i pod egidą pocztową zorganizować konferencję poświęconą edukacyjnemu
wykorzystaniu filatelistyki. Mamy w swoim gronie ludzi, wybitnych profesorów, którzy mogliby
się tym zająć.
Kol. Wojciech Lewandowski poinformował zebranych, że w gronie Komisji nie ma w tej chwili
osoby, która mogłaby się zająć sprawami pomocy przy budowie eksponatu młodzieżowego
na zasadzie wydania poradnika. Bardzo chętnie Komisja widziałaby tu miejsce dla kol.
Bronisława Jasickiego, którego zaangażowanie i znajomość tych spraw jest znana.
Do tworzonego zespołu mieszanego pocztowo-filatelistycznego zaproponowano kol. kol.:
Marka Zbierskiego, Wojciecha Lewandowskiego i Marka Smołę. Do nich należałoby
wypracowanie koncepcji wspólnych działań, przygotowanie propozycji i materiałów, podziału
zadań na poszczególne osoby, wyznaczenia terminu realizacji poszczególnych zadań.
Zespołem od strony filatelistycznej kierowałby kol. Marek Zbierski.
Ad.2. Organizacja finału OMKF w Toruniu przebiega prawidłowo i w tej chwili nie ma
większych zagrożeń organizacyjnych. Przedyskutowano możliwość przeprowadzenia
podczas finału szkolenia dla opiekunów i młodzieży na temat budowy eksponatu
filatelistycznego. Przyjęto zasadę, że organizator rozezna sprawę pod kątem czasowym i
programu samego finału.
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Ad.3. Otrzymane od księgowej stany zadłużenia Okręgów w stosunku do ZG zawierają już
naliczone składki za I kwartał 2013 r. Jest to sytuacja sztuczna i zawsze prowadziła do
niepotrzebnych nieporozumień. Przyjęto zasadę, że począwszy od II kwartału br. Składki
będą naliczane po zakończeniu kwartału, którego dotyczą. Ponieważ noty za I kwartał już
zostały wysłane do Okręgów to należność za te składki nie będzie w tej chwili brana pod
uwagę analizując zaległe płatności.
Ad.4. Stan przepływu dokumentacji finansowo-księgowej z Okręgów do ZG jest
niezadowalający. Brak jeszcze z kilku okręgów (opolski, małopolski, świętokrzyski i
zielonogórski) bilansów i sprawozdań finansowych za rok 2012, co powoduje zagrożenie
terminowego sporządzenia bilansu zbiorczego Związku. Zobowiązano skarbnika, Janusza
Dunsta do przeanalizowanie przysłanych sprawozdań finansowych i bilansów, głównie
dłużników ZG, pod kątem posiadanych środków finansowych oraz wysłania do tych okręgów
ponagleń w celu uregulowania długów. Na podstawie oświadczeń poszczególnych Okręgów
odnośnie sposobu prowadzenia księgowości można stwierdzić, że w niektórych okręgach
księgowość nie jest prowadzona zgodnie z obowiązującą instrukcją finansową Związku.
Opracowywana nowa instrukcja finansowa, dostosowująca zapisy instrukcji do
obowiązujących przepisów finansowo-księgowych, powinna jasno określić rodzaj
prowadzonej księgowości w całym Związku i wykluczyć dowolność interpretacji jej na
każdym szczeblu.
Ad.5. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów w Katowicach, dostosowując liczbę członków
Zarządu Głównego PZF oraz Sądu Koleżeńskiego Związku, skrócił również Kadencję
Związku do lat 4, tj. XX Kadencja = 2012-2015. W związku z powyższym przyjęto zasadę
kontynuacji numeracji wszelkich dokumentów, tj. protokołów, uchwał i decyzji, która została
zapoczątkowana po XX Walnym Zjeździe w Polkowicach.
Ad.6. Po analizie schematu organizacyjnego oraz przydzielonych obowiązków dla
poszczególnych członków Zarządu Głównego, Prezydium doszło do wniosku, że należy
uszczegółowić te zakresy eliminując nakładające się zadania lub precyzując niejasne zapisy.
Postanowiono, że nadzór nad mediami będzie miał Prezes ZG PZF. Wprowadzano także
zmiany w nazewnictwie poszczególnych komisji (kolegium, zespół itp.). Ustalono, że po
wszystkich korektach, doprecyzowane przez Prezydium zakresy obowiązków, po konsultacji
z zainteresowanymi, zostaną ostatecznie przekazane poszczególnym członkom ZG PZF
oraz po ich akceptacji opublikowane w schemacie organizacyjnym na stronie internetowej.
Ad.7. Kol. Marek Zbierski przedstawił szczegółową informację o aktualizacji wykazu
sędziów PZF na dzień 18 lutego 2013 r. Weryfikacja ta została przeprowadzona w oparciu o
schemat takiej weryfikacji z lat poprzednich. Wśród kryteriów przyjętych do weryfikowania
sędziów, najwięcej kontrowersji wzbudził punkt odnośnie udziału w pracach sądów
konkursowych w ostatnich 4 latach, z uwagi na coraz mniejszą ilością wystaw
filatelistycznych. Według oświadczenia kol. Marka Zbierskiego nikt kto nie spełnił tylko tego
warunku nie został skreślony z listy sędziów czynnych. Kol. Henryk Monkos zaproponował,
żeby z uwagi na to, że wystaw jest coraz mniej, wprowadzić tzw. Książeczkę aktywności
sędziego, w której można byłoby rejestrować obecność sędziów na wystawach, w których
nie sędziują ale są na danej wystawie i uczestniczą (w ramach uzgodnień) w pracach Sądu
Konkursowego. GKS przygotuje w tym temacie odpowiednie propozycje. Jeśli chodzi o
udział sędziów klasy FIP w szkoleniach sędziowskich to oprócz prowadzącego również
wykłady kol. Jacka Kosmali, był zerowy. Dziesięć osób nie odesłało wypełnionej ankiety
mimo wielu ponagleń. Lista sędziów, którzy mogą sędziować spełniając wymagane warunki
zawiera 49 nazwisk (22 sędziów - wystawy I st., 16 – wystawy II st., 11 – wystawy III st.).
Dodatkowo posiadamy w kraju 16 jurorów-seniorów. Dyskusję wywołała sprawa sędziów I kl.
uprawnionych do sędziowania wystaw II st., jednak po wysłuchaniu argumentów i
przedstawienia odpowiednich zapisów zawartych w Zasadach Wystawiennictwa PZF,
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postanowiono zgodnie przyjąć tę informację wraz aktualną listą sędziów zaproponowaną
przez GKS (Załącznik Nr 2 do egzemplarza aktowego).
Decyzja Nr 15/XX/2013/Prez. ZG PZF
Na wniosek Głównego Kolegium Sędziów, Prezydium przyjmuje informację o aktualizacji
ewidencji jurorów na dzień 18.02.2013 r. i zatwierdza przedstawioną listę sędziów z
podziałem na poszczególne grupy.
Głosowanie: jednogłośnie – 5 x ZA
Ad.8. W sprawach różnych kol. Wojciech Lewandowski, w związku z planowaną Galą
Prymusów w tym roku w Toruniu, prosił o podanie konkretnego terminu, gdyż musi wystąpić
z pismem o rezerwację sali w Dworze Artusa. Ustalono, że najlepszym terminem na
zorganizowanie Gali będzie 28 września 2013 r. (sobota).
Kol. Marek Zbierski przedstawił sprawę wystawy bilateralnej „Czechy-Niemcy” w kwietniu br.
Zaproszone do udziału zostały także cztery eksponaty młodzieżowe z Polski. Wykorzystując
termin wystawy można by wtedy podpisać umowę dwustronną pomiędzy PZF a Czechami.
Kol. Henryk Monkos przedstawił pisemną skargę Koła nr 98 z Nysy dotyczącą skreślenia z
listy kół przez Okręg Opolski oraz odbioru abonamentu z Poczty Polskiej. Przedstawił
również odpowiedź Okręgu w tej sprawie, z której wynika że Koło zostało skreślone
ponieważ nie opłaciło składek członkowskich przez dwa kolejne lata. Również wyjaśnienia
odnośnie nieodebranego abonamentu z poczty wskazują na nieterminowe wywiązywanie się
Koła z odbioru zamówionego abonamentu. Sekretarz został zobowiązany do udzielenia
odpowiedzi, w której Prezydium podtrzymuje decyzję Okręgu Opolskiego, jako zgodnej ze
Statutem PZF.
Kol. Wojciech Lewandowski w imieniu organizatorów finału OMKF w Toruniu złożył pismo w
sprawie dofinansowania finału przez ZG PZF w kwocie 4.000,00 zł.
W imieniu Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej złożył także zaakceptowany przez Komisję
wniosek na Złotą Młodzieżową Odznakę Honorową PZF dla Ewy BORUCIŃSKIEJ – Okręg
Warmińsko-Mazurski. Po zapoznaniu się z wnioskiem Prezydium postanowiło przyznać to
wyróżnienie wnioskowanej osobie.
Kol. Henryk Monkos zwrócił uwagę, że Główna Komisji Rewizyjna, która została
zobowiązana do kontroli Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego jest umówiona na kontrolę w
dniu 6 marca br. W dniu 21 lutego miało odbyć się zebranie Zarządu Okręgu
Świętokrzyskiego, ale po informacji, że na takie zebranie chce się udać Prezes ZG
otrzymano mailem informację, że zebranie takie już się odbyło w dniu 11 lutego, a następne
ma się odbyć w marcu, na które nie zapraszają osób z zewnątrz. Jest to wybieg ze strony
kol. Łojka, który widocznie nie chce nagłośnienia pewnych spraw na zarządzie.
Postanowiono, odpowiedzieć pisemnie na zarzuty kierowane do różnych osób i gremiów
przez kol. Łojka, jednocześnie informując go, że Prezes ZG PZF nie potrzebuje zaproszenia
do uczestnictwa w zebraniach jednostek terytorialnych Związku.
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.
Prezydium_130216_1.mp3
2.
Prezydium_130216_2.mp3
3.
Prezydium_130216_3.mp3
4.
Prezydium_130217_4.mp3
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