Protokół nr 15/XX/2013/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF w dniu 27.09.2013 r.
w Toruniu
Posiedzenie odbyło się w Toruniu, w Hostelu „Przystanek Toruń” w dniu 27 września 2013
roku.
Obecni wszyscy członkowie Prezydium oraz kol. Waldemar Więcław – Przewodniczący Sądu
Koleżeńskiego Związkowego, kol. Józef Kopeć – Skarbnik O/Wielkopolskiego i Wojciech
Lewandowski – Prezes Okręgu Toruńskiego. (załącznik Nr 1 do egzemplarza aktowego).
Porządek zebrania:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia Prezydium – Prezes Henryk Monkos
Instrukcja Finansowa - wprowadzenie
Sytuacja finansowa
Sprawy różne

Ad.1. Prezes ZG PZF Henryk Monkos przywitał wszystkich zebranych na posiedzeniu
Prezydium, które odbywa się w przeddzień XIV Gali Polskiej Kapituły Filatelistycznej w
Toruniu. Przypomniał zebranym, że najważniejszym punktem posiedzenia tak Prezydium, jak
i Zarządu Głównego jest „Instrukcja Finansowa”, której przyjęcie jest niezbędne do
prawidłowego prowadzenia gospodarki finansowej Związku.
Poinformował także zebranych, że decyzją Prezesa ZG PZF, nowodruki Europa, których cały
nakład jest już przez nas wykupiony postanowił przyznać w formie gratyfikacji, wszystkim
aktywnym funkcyjnym (członkowie Prezydium, Zarządu Głównego, GKR i SKZ oraz Prezesi
Okręgów) a także Członkom Honorowym. Osoba, która będąc Członkiem Honorowym pełni
także funkcję w w/w gremiach otrzymuje jeden walor (1 kpl.).
Podjęto decyzję w sprawie odpłatności za nowodruki Europa i sposobie wykorzystania
uzyskanych przychodów z ich sprzedaży.
Decyzja Nr 31/XX/2013/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF ustaliło cenę nowodruku „Europa” na 40,00 zł za komplet (wersja cięta +
perforowana). Uzyskane przychody z tego tytułu zostaną przeznaczone na działalność
statutową Związku.
Głosowanie: jednomyślne (5 x ZA)
Ad.2. Kol. Józef Kopeć przedstawiając nową „Instrukcję Finansową” skupił się na
otrzymanych w tej sprawie stanowiskach Kol. Kol. St. Mitkowskiego i A. Skorka. Ponieważ
stanowiska te zostały rozesłane drogą mailową do wszystkich uczestników posiedzenia
Zarządu Głównego – to na tym posiedzeniu – problemy zawarte w tych stanowiskach
zostaną szczegółowo omówione. W toku dyskusji będą zapewne jeszcze pytania biorących
udział w posiedzeniu. Zaproponowano, że na powyższe uwagi i wątpliwości zostanie
zredagowana odpowiedź (wyjaśnienie), która będzie przesłana do zainteresowanych drogą
mailową.
Podstawową sprawą, która wymaga podkreślenia jest uświadomienie wszystkim, że nasz
Związek podlega obowiązkowi prowadzenia księgowości pełnej, jak to ma miejsce we
wszystkich stowarzyszeniach. Nie ma tu znaczenia wielkość stowarzyszenia jak również
wysokość „obrotów”.
Następna sprawa to zarzuty o zbyt szczegółowe potraktowanie zapisów oraz nadmierne
rozbudowanie planu kont. Nie oznacza to, że Okręgi muszą korzystać z wszystkich kont.
Każdy Okręg ma swoją specyfikę, jak również różne rodzaje działalności, które prowadzi.
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Najważniejsze jest to żeby informacja sprawozdawcza była jednolicie tworzona na każdym
szczeblu, żeby ten sam rodzaj informacji pojawiał się w tej samej pozycji, żeby wreszcie na
podstawie informacji otrzymanej z Okręgów można było sporządzić rzetelną i wiarygodną
informację zbiorczą. Informacja nierzetelna, szczególnie w przypadku OPP, skutkuje
wykreśleniem stowarzyszenia listy organizacji uprawnionych do korzystania z odpisów 1%
podatku. Organizacja zawsze traktowana jest jako całość i w związku z tym każdy jej
element musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące sprawozdawczości finansowej.
Dużo obaw dotyczących nowej instrukcji wiąże się kosztami prowadzenia księgowości pełnej
i kto ją ma prowadzić. Żaden przepis nie nakłada na organizację obowiązku prowadzenia
księgowości przez biuro rachunkowe, a nawet przez księgowego z uprawnieniami.
Księgowość może prowadzić każdy, pod warunkiem, że robi to zgodnie z zasadami
rachunkowości.
Więcej na ten temat będzie można powiedzieć na posiedzeniu ZG PZF, gdyż z pewnością
oprócz stanowisk przesłanych drogą mailową, pojawią się nowe pytania i inne kwestie, które
będą wymagały wyjaśnienia.
Ad.3. Kol. Janusz Dunst – skarbnik ZG PZF zapoznał zebranych z sytuacją finansową
Związku. W porównaniu do okresu poprzedniego nastąpiła zdecydowana poprawa. Płatności
realizowane są na bieżąco. Zapłacone są składki do FIP i FEPA. Zarząd Główny w stosunku
do Okręgów nie ma żadnych zaległości, natomiast największym dłużnikiem Zarządu
Głównego jest Okręg Warszawski. No konto wpłynęły także odpisy z 1% w wysokości ponad
30 tys. zł, natomiast brak jest szczegółowej listy z podziałem na poszczególne Okręgi. Po
otrzymaniu informacji z US – Okręgi zostaną powiadomione o wysokości wpłat i sposobie ich
wykorzystania.
Prezes ZG PZF zaznaczył, że sytuacja finansowa mogłaby być jeszcze lepsza, gdyż po raz
pierwszy w historii udało się załatwić wykup czarnodruków z upustem 20%, jednak część
Okręgów zupełnie się w to nie włączyła, radząc swoim członkom ich zakup na poczcie lub w
sklepiku internetowym. Jest to sytuacja o tyle dziwna, że nie skorzystanie z tego typu
możliwości przez Prezesów Okręgów, prowadzi w prostej linii do podwyżki składek w roku
przyszłym.
Ad.4. Kol. Marek Zbierski poinformował zebranych, że w związku ze spełnieniem wymagań
kwalifikacyjnych przez Kol. Kol. Antoniego Lewandowskiego, Andrzeja Kłosińskiego, Macieja
Bukczyńskiego, Bernarda Jesionowskiego i Stanisława Mitkowskiego – GKS wnioskuje o
zmiany w Ewidencji Sędziów Konkursowych PZF.
Drugi wniosek GKS dotyczy dokooptowania Kol. Jerzego Gibka (na wniosek
Przewodniczącego Jury KWF w Lubinie w dn. 1-5.10.2013 r.) do składu Sądu Konkursowego
w miejsce Kol. Zbigniewa Gałusińskiego (jak w Decyzji Nr 25/XX/2013/Inter. Prez. ZG PZF z
dn. 13.08.2013 r.).
Uchwała Nr 18/XX/2013/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF na wniosek Głównego Kolegium Sędziów zatwierdza zmiany w Ewidencji
Sędziów Konkursowych PZF dot. następujących kolegów:
Kol. Antoni Lewandowski – juror uprawniony do sędziowania na wystawach I stopnia
oraz przeniesienia z ewidencji jurorów nieczynnych do jurorów czynnych:
Kol. Andrzej Kłosiński – juror uprawniony do sędziowania na wystawach I stopnia
Kol. Maciej Bukczyński – juror uprawniony do sędziowania na wystawach II stopnia
Kol. Bernard Jesionowski – juror uprawniony do sędziowania na wystawach II stopnia
Kol. Stanisław Mitkowski – juror uprawniony do sędziowania na wystawach III stopnia
Zmiany wchodzą w życie z dn. 01.10.2013 r.
Głosowanie: jednomyślne (5 x ZA)
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Decyzja Nr 30/XX/2013/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF na wniosek Głównego Kolegium Sędziów zatwierdza zmianę składu
Sądu Konkursowego na KWF w Lubinie w dniach 1-5.10.2013 r. dotyczącą dokooptowania
Kol. Jerzego Gibka w miejsce Kol. Zbigniewa Gałusińskiego (jak w Decyzji Nr
25/XX/2013/Inter. Prez. ZG PZF z dn. 13.08.2013 r.).
Głosowanie: jednomyślne (5 x ZA)
Kol. Marek Zbierski przedstawił sprawozdanie Kol. Romana Babuta – Komisarza PZF
Światowej Wystawy Filatelistycznej „Thailand 2013” w Bangkoku (załącznik Nr 2).
Sprawozdanie sporządzone zostało bardzo rzetelnie i szczegółowo, co nie zawsze jest
regułą. Prezydium przyjęło sprawozdanie do akceptującej wiadomości.
Poinformował także o wniosku Kolegium Wystawiennictwa w sprawie zatwierdzenia nowych
formularzy ocen eksponatów w klasie literatury filatelistycznej, które obowiązywać będą od
1.01.2014 r. (regulamin + formularze stanowią załącznik Nr 3). Powyższe uregulowania
zostały przedstawione na szkoleniu sędziów w Chojnowie oraz na PAF-ie i zostały
pozytywnie przejęte przez te gremia.
Uchwała Nr 19/XX/2013/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF na wniosek Kolegium Wystawiennictwa zatwierdza nowe zaktualizowane
brzmienie Regulaminu SREV oceny eksponatów literatury filatelistycznej oraz formularze
ocen eksponatów w tej klasie, które obowiązywać będą od 01.01.2014 r.
Głosowanie: jednomyślne (5 x ZA)
Kol. Marek Zbierski w imieniu Komitetu Organizacyjnego Finału 52. OMKF w Gnieźnie
przedstawił projekt Regulaminu finału do zatwierdzenia przez Prezydium. W toku dyskusji,
wyjaśniono kilka niejasnych zapisów i dokonaniu tych niewielkich poprawek postanowiono
przyjąć powyższy Regulamin (załącznik Nr 4).
Uchwała Nr 20/XX/2013/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF na wniosek Komitetu Organizacyjnego finału 52. Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego w Gnieźnie w 2014 roku zatwierdza Regulamin
tego finału.
Głosowanie: jednomyślne (5 x ZA)
Kol. Marek Zbierski poinformował o tworzonej bazie danych, dotyczącej eksponatów i
wystawców. Prace są bardzo zaawansowane i w niedługim czasie będzie można z bazy tej
korzystać. Przy okazji tworzenia tej bazy uzyskano informację, że jeżeli baza służy tylko do
wewnętrznych działań Związku, gdzie dane w niej zawarte nie wychodzą na zewnątrz w
żadnej formie, to nie musi ona być nigdzie zgłoszona. Szablon tej bazy – po niewielkich
zmianach – można również wykorzystać do stworzenia bazy członków Związku. Warunkiem
oczywiście będzie uzyskanie rzetelnej informacji wsadowej.
Kol. Józef Kuczborski poinformował zebranych, że w okresie od ostatniego posiedzenia,
Prezydium podjęło następujące decyzje w trybie internetowym:
Decyzja Nr 22/XX/2013/Inter. Prez. ZG PZF z dn. 26.06.2013 r.
Prezydium zatwierdza Regulamin KWF "50 LAT SZKOLNICTWA GÓRNICZEGO - LUBIN
2013", która odbędzie się w dniach 01-05.10.2013 r.
Decyzję przyjęto jednomyślnie, 5 głosów na TAK.
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Decyzja Nr 23/XX/2013/Inter. Prez. ZG PZF z dn. 06.07.2013 r.
Prezydium zatwierdza Regulamin KWF "ŚWIĘTOCHŁOWICE - 700 - pierwsza wzmianka
o Świętochłowicach", która odbędzie się w dniach 07-10.11.2013 r.
Decyzję przyjęto jednomyślnie, 5 głosów na TAK.
Decyzja Nr 24/XX/2013/Inter. Prez. ZG PZF z dn. 13.08.2013 r.
Prezydium zatwierdza sąd konkursowy na KWF Eksponatów Jednoekranowych
„VARSAVIANA 2013", która odbędzie się w dniach 13-14.09.2013 r. w składzie:
Marek Zbierski
O/Wielkopolski
Przewodniczący SK,
Roman Babut
O/Warszawski
członek,
Antoni Kurczyński
O/Warszawski
członek,
Janusz Manterys
O/Beskidzki
członek,
Artur Marsy
O/Wrocławski
członek,
Krystyn Mróz
O/Bydgoski
członek,
Andrzej Radomski
O/Wielkopolski
członek.
Decyzję przyjęto jednomyślnie, 5 głosów na TAK.
Decyzja Nr 25/XX/2013/Inter. Prez. ZG PZF z dn. 13.08.2013 r.
Prezydium zatwierdza sąd konkursowy na KWF "50 LAT SZKOLNICTWA GÓRNICZEGO –
LUBIN 2013", która odbędzie się w dniach 01-05.10.2013 r. w składzie:
Kosmala Jacek
O/Warszawski
Przewodniczący SK
Buczek Antoni
O/Wrocławski
Bukczyński Maciej
O/Kaliski
Dąbek Rajmund
O/Śl-Dąbrowski
Gałusiński Zbigniew O/Wałbrzyski
Kurczyński Antoni
O/Warszawski
Micza Karol
O/Śl-Dąbrowski
Skorek Andrzej
O/Koszaliński
Decyzję przyjęto jednomyślnie, 5 głosów na TAK.
Decyzja Nr 26/XX/2013/Inter. Prez. ZG PZF z dn. 13.08.2013 r.
Prezydium zatwierdza sąd konkursowy na KWF "ŚWIĘTOCHŁOWICE - 700 - pierwsza
wzmianka o Świętochłowicach", która odbędzie się w dniach 07-10.11.2013 r. w składzie:
Bator Janusz
O/Rzeszowski
Kęstowicz Adam
O/Wrocławski
Micza Karol
O/Śl-Dąbrowski
Nowak Jerzy
O/Częstochowski
Prange Ryszard
O/Wielkopolski
Słodziński Andrzej O/Opolski
Zbierski Marek
O/Wielkopolski
Zawiła Feliks
O/Śl-Dąbrowski
aspirant
Staroń Adam
O/Śl-Dąbrowski
wolontariat
Decyzję przyjęto jednomyślnie, 5 głosów na TAK.
Decyzja Nr 27/XX/2013/Inter. Prez. ZG PZF z dn. 03.09.2013 r.
Prezydium powołuje na Komisarza PZF na Światową Wystawę Filatelistyczną BRASILIANA
2013 kol. Jacka Kosmalę w związku z rezygnacją kol. Marka Zbierskiego z tej funkcji z
powodów zdrowotnych.
Decyzję przyjęto jednomyślnie, 5 głosów na TAK.
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Decyzja Nr 28/XX/2013/Inter. Prez. ZG PZF z dn. 03.09.2013 r.
Prezydium powołuje na Komisarza Wystawy Planète Timbre 2014, w Paryżu, w
dniach 14-22 czerwca 2014 r. kol. Ryszarda Prange.
Decyzję przyjęto jednomyślnie, 5 głosów na TAK.
Decyzja Nr 29/XX/2013/Inter. Prez. ZG PZF z dn. 11.09.2013 r.
Prezydium
zatwierdza
Regulamin
Międzynarodowej
Wystawy
Filatelistycznej
„MAKSIMAFILIA-TARNÓW-2013”, która odbędzie się w dniach 16-23.11.2013 r. w Tarnowie.
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 pliku: Prezydium_130927_1.mp3
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