Protokół nr 11/XX/2014/ZG PZF
z posiedzenia Zarządu Głównego PZF
w dniach 29-30.03.2014 r. w Biedrusku k/Poznania
Posiedzenie odbyło się w Biedrusku k/Poznania, w dniach 29 i 30 marca 2014 roku.
Obecni członkowie ZG PZF oraz Prezesi Okręgów lub ich zastępcy (załącznik Nr 1 do
egzemplarza aktowego).
Porządek zebrania:
1. Powitanie gości – prezes ZG
2. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej z badania Bilansu, Wykonania
Preliminarza za rok 2013 Zarządu Głównego oraz całego Związku – przewodniczący
GKR Jan Duer
3. Dyskusja nad sprawozdaniem GKR
- omówienie popełnianych błędów w sprawozdaniach - J. Kopeć, J. Kuczborski
4. Głosowania - prezes ZG:
- przyjęcie Bilansu ZG za 2013 r.
- przyjęcie sprawozdania z wykonania Preliminarza ZG za rok 2013
- przyjęcie Bilansu Związku za 2013 r.
- przyjęcie sprawozdania z wykonania Preliminarza Związku za 2013 r.
5. Projekt Preliminarza ZG na 2014 r. - J. Dunst, H. Monkos
6. Dyskusja nad projektem Preliminarza ZG na 2014 r.
7. Głosowanie – prezes ZG
- przyjęcie Preliminarza ZG na 2014 r.
8. Sprawozdanie Komisji Odznaczeń z badania otrzymanych wniosków na odznaczenia
związkowe za rok 2013
9. Zatwierdzenie wniosków i przyznanie odznaczeń – głosowania – prezes ZG
10. Fundusze celowe Związku na 2014 r. – prezes ZG
11. Sprzedaż i zakup lokali Związku – prezes ZG
12. Stan finansów Związku – J. Dunst
13. Wywiązywanie się Zarządów Okręgów z postawionych zadań:
- lista adresowa osób funkcyjnych w Okręgach i Kołach PZF – prezes ZG
- lista adresowa Opiekunów Kół Młodzieżowych – prezes ZG
- zamówienia wydawnictw specjalnych (nowodruków) oraz wydawnictw pocztowych
(czarnodruków) – prezes ZG
- Plany Pracy Okręgów na 2014 r. – M. Wysocki
- sprawozdania z ruchu członków – M. Wysocki
14. Przygotowania do 52. OMKF w Gnieźnie (przypomnienie o uchwale Prezydium
dotyczącej odpłatności za udział w Finale) – przewodniczący KO
15. Informacja o remoncie Domu Filatelisty w Gdańsku – J. Białas
16. Komunikacja w Związku – lista adresowa osób, które będą otrzymywały informacje z
Biura ZG
17. XV edycja Polskiej Kapituły Filatelistycznej Statuetki „Prymus” – prezes PKF
18. Sprawy wniesione
19. Zamknięcie posiedzenia
Ad.1. Prezes Kol. Henryk Monkos przywitał przybyłych na posiedzenie członków Zarządu
Głównego oraz prezesów Okręgów lub ich reprezentantów. Poinformował zebranych, że
podstawową sprawą dzisiejszego posiedzenia jest przyjęcie dokumentacji finansowoksięgowej Zarządu Głównego PZF oraz zbiorczej Związku za rok 2013, a także przyjęcie
preliminarza na rok 2014. Przedstawił projekt porządku obrad, którzy wszyscy obecni
otrzymali wcześniej. Do porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag.

Protokół Nr 11/XX/2014/ZG PZF

Strona 1

Ad.2. Kol. Jan Duer – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół
pokontrolny z badania wykonania preliminarza za rok 2013 oraz bilansu Zarządu Głównego
PZF (załącznik nr 2), a także zapoznał zebranych z protokołem dotyczącym badania
zbiorczej dokumentacji finansowo-księgowej Związku (załącznik nr 3). Odnosząc się do
terminowego wykonania dokumentacji finansowo-księgowej przez Okręgi, zwrócił uwagę, że
w tym roku wyjątkowo nieterminowo zostały te dokumenty dostarczone do ZG. Miało to
wpływ na wykonanie zbiorczej dokumentacji całego Związku, na które pozostało dosłownie
kilka dni.
Podkreślił, że dzięki koordynacji prac na bilansem ze strony Prezydium, po raz pierwszy od
kilku kadencji mamy rzetelnie zrobiony bilans.
Z uwagi na nową formę zamknięcia roku finansowego i dokonywane na bieżąco korekty
dokumentacji nieprawidłowej, można zrozumieć w pewnych sytuacjach przekroczenie
terminu składania dokumentów. Natomiast nie może to być regułą i roku przyszłym każdy
Okręg powinien dotrzymać obowiązujących terminów.
Na zakończenie zapoznał zebranych z wynikami finansowymi uzyskanymi przez
poszczególne Okręgi oraz stanem zadłużenia w stosunku do ZG PZF na koniec roku.
Ad.3. Kol. Henryk Monkos odnosząc się do nieterminowego dostarczania dokumentacji
finansowo-księgowej przez Okręgi, zwrócił uwagę na to że brak chociaż jednego
sprawozdania i bilansu uniemożliwia stworzenie dokumentacji zbiorczej. Natomiast nie może
zrozumieć, że termin który został przyjęty przez ZG PZF – 7 luty – został niedotrzymany
przez połowę Okręgów.
Jeżeli jakiś Okręg ma kłopoty z prowadzeniem księgowości, a w sąsiednim Okręgu jest ona
prowadzona prawidłowo to jest na to czas nawet tutaj, żeby rozeznać te możliwości i
wypracowanie modelu prowadzenia księgowości Okręgom sąsiednim. Przykładem może być
tu sytuacja Okręgu Częstochowskiego, którego księgowość poprowadzi w tym roku
księgowa z Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego.
Kol. Józef Kuczborski omówił najważniejsze błędy pojawiające się w sprawozdaniach i
bilansach otrzymywanych z Okręgów.
Błędy te były na bieżąco korygowane – telefonicznie, mailowo, lub pocztą tradycyjną. Z
uwagi na nowe formularze druków, w niektórych wypadkach korekty były robione po kilka
razy. Wszystko to złożyło się na opóźnienia w zrobieniu dokumentacji zbiorczej.
W miesiącu kwietniu do niektórych Okręgów zostaną wysłane sprawozdania, bilanse, a także
preliminarze, w których jeszcze wyłapano drobne błędy, a które nie miały już wpływu na
wynik finansowy Okręgu. Te dokumenty po podpisaniu należy odesłać do biura ZG PZF i
one będą stanowić bazę wyjściową roku 2014. Nie może być sytuacji takiej, żeby na koniec
tego roku trzeba byłoby wyjaśniać różnice otwarcia.
Kol. Henryk Monkos uczulił zebranych na to, żeby w Okręgach pozostały dokumenty
finansowo-księgowo ostatecznie zweryfikowane i przyjęte do zbiorówki. Dokumentacja, która
krążyła pomiędzy Zarządem Głównym a Okręgami i podlegała korekcie najlepiej zniszczyć,
żeby na koniec roku nie było dylematu, która jest właściwa.
Kol. Ryszard Wdowiak zaproponował, żeby księgowość wszystkich Okręgów prowadziła
księgowa ZG PZF. Każdy Okręg przesyłałby wymaganą dokumentację księgowo-finansową
raz w miesiącu i wtedy zrobienie dokumentacji zbiorczej nie nastręczałoby dodatkowych
trudności. Wymagałoby to dyscypliny w dotrzymywaniu ustalonego terminu spływu tych
dokumentów.
Kol. Henryk Monkos zaproponował, żeby każdy Okręg, który chciałby skorzystać z takiej
formy księgowania określił, jaką kwotę jest w stanie płacić za księgową miesięcznie.
Korzystając z tego, że na dzisiejszym spotkaniu jest obecna zdecydowana większość
przedstawicieli poszczególnych Okręgów, zaproponował, żeby sporządzić listę, która
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zawierałaby te propozycje. Propozycje te będzie można traktować jako sondaż, a
ewentualne wprowadzenie takich rozwiązań może odbyć się od początku przyszłego roku.
Ad.4. Ponieważ nie było więcej uwag i zapytań do protokołów GKR, prezes Henryk Monkos
poddał pod głosowanie przyjęcie wykonania preliminarzy za rok 2013 oraz bilansów: ZG PZF
i zbiorczych związku.
Uchwała Nr 67/XX/2014/ZG PZF
Zarząd Główny PZF przyjął wykonanie preliminarza za rok 2013 oraz bilans ZG PZF.
Głosowanie: jednogłośnie
Uchwała Nr 67a/XX/2014/ZG PZF
Zarząd Główny PZF przyjął wykonanie preliminarza zbiorczego za rok 2013 oraz bilans
zbiorczy związku.
Głosowanie: jednogłośnie
Kol. Marek Zbierski przedstawił na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej, która
dotyczyła zamknięcia roku 2013 przez poszczególne Okręgi, analizę niektórych wybranych
zagadnień. Pierwsza rzecz, na którą zwrócił uwagę to przyjęty w ubiegłym roku przez ZG
PZF termin składania dokumentacji – 7 luty po okresie sprawozdawczym. W tym roku tylko
13 Okręgów złożyły swoje sprawozdania w ustalonym terminie, z tego tylko trzy były
poprawne. 21 sprawozdań (łącznie z tymi, które wpłynęły po terminie) było z błędami
różnego typu. Analizując sprawozdania zwrócił uwagę na kształtowanie się wpływów i
wydatków w poszczególnych Okręgach. Z nowego formularza bardzo łatwo można
dowiedzieć się ile Okręgi przeznaczyły pieniędzy na działalność statutową. I tak siedem
Okręgów przeznaczyło na nią więcej niż 10 tys. zł. a pięć poniżej tysiąca złotych. Również
pięć Okręgów nie wykazało żadnych wydatków związanych z działalnością wystawienniczą.
Dziesięć Okręgów nie wydało ani złotówki na imprezy dla młodzieży.
Wydatki administracyjne Okręgów w roku 2013 licząc koszty wynajmu lokali, zatrudnienia,
biur rachunkowych i inne umowy zlecenia, przekroczyły już wpływy ze składek.
Ad.5 i 6. Kol. Henryk Monkos przedstawił założenia preliminarza na rok 2014,
uwzględniające sprzedaż dotychczasowego lokalu oraz zakup dwóch nowych (dla ZG PZF i
O/Warszawskiego).
Kolejno zostały przedstawiane zapreliminowane kwoty – najpierw w przychodach – potem w
wydatkach.
Największe emocje wzbudziły pozycje dotyczące przychodu ze sprzedaży lokalu oraz w
kosztach pozycje - zakup nowych lokali oraz kwota dofinansowania remontu dachu budynku
w Gdańsku.
Projekt preliminarza zakłada po raz pierwszy rezerwę na działalność statutową w kwocie
ponad 250 tys. zł.
Ad.7. Ponieważ wyczerpano zapytania i uwagi dotyczące preliminarza na rok 2014
(załącznik nr 4), Kol. Henryk Monkos poddał pod głosowanie jego przyjęcie.
Uchwała Nr 68/XX/2014/ZG PZF
Zarząd Główny PZF przyjął preliminarz ZG PZF na rok 2014.
Głosowanie: jednogłośnie
Ad.8. W imieniu Zespołu ds. Wyróżnień i Odznaczeń, Kol. Henryk Wielgosik zreferował
wnioski na odznaczenia związkowe, które wpłynęły w terminie. Ogółem dla członków
związku wpłynęły 133 wnioski, dla ogniw Związku – 13, dla osób nie będących członkami
Związku – 62 oraz dla instytucji – 18. Zdecydowana większość wniosków spełniała warunki
formalne. Najwyższe odznaczenia związkowe „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” dla
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członków Związku rozpatrywane były indywidualnie i w razie wątpliwości następowało
głosowanie. Trzy wnioski w takim głosowaniu nie uzyskały akceptacji. Pozostałe wnioski: dla
ogniw Związku, dla osób nie będącymi członkami oraz dla instytucji zostały przyjęte w
całości.
Ad.9. Kol. Henryk Monkos poddał pod głosowanie całość analizowanych wniosków pod
głosowanie.
Uchwała Nr 69/XX/2014/ZG PZF
Zarząd Główny PZF przyznał odznaczenia związkowe dla członków (130) i ogniw Związku
(13) oraz dla osób nie będących członkami Związku (62), a także instytucjom (18),
zaaprobowane przez Zespół ds. Wyróżnień i Odznaczeń wg załącznika nr 5.
Głosowanie: 11 x ZA, 2 x PRZECIW
Ad.10. Prezes ZG PZF Henryk Monkos poinformował zebranych, że na ostatnim
posiedzeniu Prezydium, po raz pierwszy rozpatrzono pozytywnie 30 wniosków na
dofinansowanie wystaw, pokazów filatelistycznych i wernisaży z tzw. Funduszu
wystawowego. Okręgi, które jeszcze nie złożyły wniosków, a będą organizować w tym roku
imprezy filatelistyczne powinny składać wnioski o dofinansowanie do końca kwietnia br.
Ad.11. Prezes ZG PZF Henryk Monkos zaprezentował w pokazie multimedialnym, celem
przypomnienia, jak wyglądał dotychczasowy lokal związkowy, który po wielu latach udało się
sprzedać. Było to także przypomnienie w jakich warunkach pracowaliśmy i za co Związek
musiał płacić. Na zdjęciach mogli też wszyscy zobaczyć ile niepotrzebnych nikomu rzeczy, w
trakcie przygotowania do przeprowadzki zostało tam zgromadzonych.
Przy okazji Prezes Monkos przypomniał, że wysłał apel do wszystkich Okręgów z prośbą o
„pospolite ruszenie”, mające na celu zorganizowanie ludzi do pomocy przy pakowaniu
materiałów do przeprowadzki. Na apel ten odpowiedziały tylko trzy Okręgi, w tym Kol. Jerzy
Bielawski, który z uwagi na stan zdrowia nie mógł być obecny. W pracach tych aktywnie
uczestniczył Kol. Roman Przybyła oraz ekipa z Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego z Oddziału W
Chorzowie – macierzystego Oddziału prezesa ZG. W ciągu trzech pracowitych dni potrafili
spakować kilkadziesiąt kartonów, rozebrać „antyczne” szafy i przygotować to do wywózki.
Niestety pozostałe Okręgi nie udzieliły na ten apel nawet odpowiedzi.
Wreszcie zaprezentowano zebranym budynek, w którym zakupiono dwa lokale. Jeden dla
Zarządu Głównego PZF, zaś drugi dla Okręgu Warszawskiego. Przedstawiono także zdjęcia
poszczególnych pomieszczeń, w których trzeba będzie dokonać niewielkich adaptacji.
Standard pomieszczeń jest bardzo wysoki, zresztą sama nazwa budynku – „Rezydencja nad
Potokiem” – na to wskazuje.
Kol. Henryk Monkos przedstawił również sugestie zagospodarowania poszczególnych
pomieszczeń, pod kątem posiedzeń ZG, czy spotkań Komisji Ekspertów.
Przedstawił również w oparciu o dostępne dokumenty historię lokalu na Al. 3 Maja, żeby
przeciąć dyskusje, które się toczą, na temat prawa własności, poniesionych kosztów oraz
spekulacji czyj to właściwie był lokal – Okręgu Warszawskiego, czy Związku. Żeby sprawę
definitywnie zamknąć, zaproponował – oprócz kupna lokalu dla Okręgu Warszawskiego –
tytułem rekompensaty, dofinansować Okręg Warszawski kwotą 50 tys. zł i do sprawy już
później nie wracać. Oczywiście lokal, który Okręg Warszawski będzie miał w użytkowaniu,
będzie własnością Związku. Natomiast bieżące koszty utrzymania tego lokalu będą po
stronie Okręgu. Dofinansowanie to zostałoby pomniejszone o kwotę zaległych płatności
związanych z poprzednim lokalem. Wtedy jako Zarząd Główny bylibyśmy z Okręgiem
Warszawskim pod względem wzajemnych płatności na bieżąco.
W dyskusji na ten temat wzięli udział m.in. Koledzy Ryszard Wdowiak i Marcin Wysocki.
Poruszali kwestię utrzymania lokalu przez Okręg Warszawski i rozpatrywali sprawę pod
kątem ponownego narastania długu za płatności związane z lokalem. Jak powinien wtedy
reagować Zarząd Główny? Proponowali, żeby Zarząd Główny podpisał umowę użytkowania
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z Okręgiem Warszawskim, gdzie dokładnie powinien zostać sprecyzowany zapis regulujący
wszelkie wątpliwe kwestie w tym temacie.
W imieniu Okręgu Warszawskiego Kol. Zygmunt Żurek przedstawił zebranym deklarację
Okręgu dotyczącą naprawy sytuacji finansowej na linii ZG-Okręg, gdzie zostały zawarte
sugestie przedstawione przez Prezydium ZG. Deklaracja ta dotyczyła także zamierzeń
związanych z wykorzystaniem nowego lokalu, unowocześnienia dostępu do zasobów
biblioteki oraz spraw organizacyjnych.
Kol. Jan Duer – Przewodniczący GKR zasugerował, że w Okręgu Warszawskim nie jest
prawidłowo prowadzona gospodarka finansowa, wskazując na to, że niektóre Koła posiadają
własne pieniądze przechowywane nie na koncie Okręgu. Natomiast w sprawozdaniach
finansowych są one wykazywane.
Kol. Roman Przybyła zadał pytanie, jak to jest możliwe, że Okręg, który na koniec roku
wykazuje stan konta na ponad 30 tys. zł jest jednocześnie zadłużony w stosunku do Zarządu
Głównego na ok. 20 tys. zł.
Prezes ZG PZF Kol. Henryk Monkos kończąc dyskusję na ten temat, zwrócił się do
zebranych, żeby potraktowali sprawę Okręgu Warszawskiego oraz deklarację Zarządu
Okręgu jako nowe otwarcie i poddał pod głosowanie wniosek o dofinansowanie Okręgu
Warszawskiego PZF kwotą 50 tys. zł, zamykającą sprawę rozliczeń na linii ZG PZF-Okręg.
Uchwała Nr 70/XX/2014/ZG PZF
Zarząd Główny PZF przyznał dotację dla Okręgu Warszawskiego w wysokości 50.000,00 zł.
Głosowanie: 11 x ZA, 2 x PRZECIW
Ad.12. Stan finansów Związku przedstawił skarbnik ZG PZF – Janusz Dunst. Od momentu
ukazania się nowodruku Europa, stan finansów Związku znacząco się poprawił, natomiast po
sprzedaży lokalu, zakupu nowych dla ZG i Okręgu Warszawskiego, sytuacja finansowa
pozwoliła nawet na utworzenie rezerwy na działalność statutową. Ponieważ dość obszernie
była o tym mowa w dyskusji nad przyjęciem sprawozdania oraz bilansu za rok 2013, skupił
się nad stanem zadłużeń Okręgów w stosunku do ZG PZF. Nie licząc drobnych kwot
zaległości niektórych Okręgów, jedynym poważnym dłużnikiem jest Okręg Warszawski –
kwota ponad 20 tys. zł. Po dzisiejszych decyzjach Zarządu Głównego sytuacja ta także
powinna być w najbliższym czasie załatwiona.
Ad.13. Kol. Henryk Monkos poruszył temat wywiązywania się Zarządów Okręgów z
postawionych zadań. Dotyczyło to m.in. list adresowych osób funkcyjnych w Okręgach i
Kołach PZF, list adresowych Opiekunów Kół Młodzieżowych. Poruszył też temat zamówień
przez Okręgi czarnodruków wydawanych przez Pocztę Polską. Związek po wielu próbach
zdołał załatwić z Pocztą upust 20% na ich zakup. Na apel, żeby Okręgi składały zamówienia
na te wydania poprzez Związek, niektóre Okręgi w ogóle nie odpowiedziały. Nie chcemy
podnosić składek członkowskich, bo wiemy jak to jest odbierane, ale jeśli możemy uzyskać
przychody z innych źródeł, to Okręgi powinny się w to włączyć. Chyba, że jest to dla nich
dodatkowa „robota”, więc lepiej odpuścić.
Kol. Andrzej Skorek przedstawił sprawę spływu danych adresowych z poszczególnych
Okręgów. Tylko 14 Okręgów wywiązało się z tego zadania. Warto przypomnieć, że
stworzenie bazy adresowej, to jeden z zapisów uchwały zjazdowej.
Kol. Henryk Monkos zwrócił się do Okręgów, które do tej pory nie wykonały tego zadania,
żeby jak najszybciej to zrobiły.
Druga sprawa, którą Okręgi miały załatwić to listy adresowe opiekunów kół młodzieżowych.
Chcieliśmy zrobić ogólnopolskie szkolenie dla opiekunów, płacąc za pobyt i przejazd. W tej
chwili sytuacja wygląda tak, że nie wiemy nawet kogo na to spotkanie mamy zapraszać. W
interesie Zarządów Okręgów jest żeby taka informacja do ZG dotarła.
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Analizę planów pracy Okręgów na 2014 r. przedstawił Kol. Marcin Wysocki. Poinformował
zebranych, że większość Okręgów dostarczyła je na początku roku, lecz są i takie które
dostarczyły je w ostatniej chwili, a nawet już tu przed samym posiedzeniem. Dwa Okręgi
planów pracy nie dostarczyły. Generalnie plan pracy Okręgu jest potrzebny tylko do tego,
żeby mieć przegląd, co Związek robi jako całość. Część Okręgów po wypełnieniu formularza
przesyła je jako skan, co utrudnia zdecydowanie pracę nad zestawieniem zbiorczym.
Najlepiej jest je przesłać w formie elektronicznej w formacie, w którym został stworzony
formularz. Ważnym jest też, żeby plan pracy trafiał do ZG pod koniec roku, a najpóźniej w
styczniu.
Przedstawił także analizę sprawozdań z ruchu członków, skupiając się w głównej mierze na
danych za rok 2013. W porównaniu do roku 2012 Związek zanotował spadek liczebności o
10,8%. Taką tendencję spadkową obserwuje się od dłuższego czasu, natomiast od 2009
roku krzywa malejąca trochę się wypłaszcza. Struktura członków pod względem wysokości
płacenia składek wygląda następująco: ulgowi – 53%, pełnopłatni 25%, młodzież 21% i
członkowie honorowi – 1%. Struktura taka utrzymuje się na bardzo podobnym poziomie od
3 lat. W ostatnim półroczu 2013 roku 16 Okręgów notuje spadek członków, przy czym
największy spadek zanotował Okręg Opolski – 30% stanu osobowego.
Ad.14. Stan przygotowań do 52. OMKF w Gnieźnie przedstawił przewodniczący KO
konkursu Kol. Antoni Zgórecki. Zapoznał zebranych z bieżącymi pracami prowadzonymi
przez Komitet Organizacyjny oraz poinformował o osobach, które zgłosiły swój akces do
Komitetu Honorowego konkursu. Konkurs będzie przeprowadzony w Miejskim Ośrodku
Kultury w Gnieźnie z przyjazdem uczestników w Boże Ciało (19.06.) i wyjazdu w niedzielę
(22.06.). W pobliżu Miejskiego Ośrodka Kultury zapewnione są noclegi dla uczestników i
opiekunów w pokojach 2-osobowych. Oprócz samego konkursu przygotowany jest
atrakcyjny program, zapewniający poznanie miasta, zwiedzanie muzeów oraz wycieczki do
Lednicy i Poznania. W miesiącu maju dojdzie do spotkania KO z Kol. Wojciechem
Lewandowskim – przewodniczącym Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF oraz
innym członkami tejże, celem ustalenia dalszej strategii działania, podziału zadań oraz
sposobu przeprowadzenia samego konkursu. Ustalone zostaną również wtedy pytania
konkursowe dla poszczególnych grup wiekowych uczestników.
Kol. Henryk Monkos przypomniał zebranym, że Prezydium w dnia 8.02.2014 r. podjęło
decyzję o sfinansowaniu kosztów udziału i przejazdu na Finał Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego w Gnieźnie dla 1 opiekuna oraz do 3 osób
uczestników młodzieżowych z Okręgu lub Oddziału.
Ad.15. Kol. Jerzy Białas przedstawił zebranym sprawę remontu Domu Filatelisty w Gdańsku,
polegającym na wymianie okien, reperacji i malowaniu elewacji oraz wymianie poszycia
dachowego. Budynek przy ul Straganiarskiej jest własnością Związku, a Okręg Pomorski jest
jego użytkownikiem. Każda wykonana renowacja, czy remont podnosi standard budynku,
zaś remont dachu jest sprawą o tyle istotną, że stare poszycie dachowe jest nieszczelne, co
powoduje przecieki na ostatniej kondygnacji.
W dość szczęśliwych okolicznościach znalazł się fundator wymiany okien (filatelista ze
Szwajcarii), który po otrzymaniu wstępnej kalkulacji zgodził się na sfinansowanie tej
inwestycji. Jedyny warunek jaki postawił to odnowienie (naprawa ubytków i malowanie
elewacji) kamieniczki sąsiadującej z częścią, w której wymiana okien ma zostać wykonana.
Po dokonaniu wyboru firmy Okręg Pomorski niezwłocznie przystąpi do realizacji zadania, zaś
uzyskana dotacja na sfinansowanie remontu dachu pozwoli na połączenie tych prac
remontowych. Planowane rozpoczęcie prac – pod koniec kwietnia br., natomiast
zakończenie po około trzech tygodniach.
Ad.16. Kol. Henryk Monkos poruszył sprawę komunikacji w Związku, której brak lub
niepoprawne działanie było widoczne przy zamknięciu roku 2013. Wszelkie informacje z
biura ZG PZF trafiają na adres mailowy prezesów Okręgów. Większość na nie odpowiada,
lecz niektóre maile pozostają bez odpowiedzi. Jeśli dotyczy to spraw terminowych – sytuacja
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taka jest nie do przyjęcia. W związku z tym, każdy z prezesów Okręgów powinien wskazać
osobę, która równolegle z nim otrzymywać będzie wszelką korespondencję elektroniczną.
Wyeliminuje to sprawę ewentualnej nieobecności prezesa z powodu urlopu, choroby, czy
wyjazdu zagranicznego.
Ad.18. Kol. Henryk Monkos poinformował zebranych, że w tym roku XV edycja Polskiej
Kapituły Filatelistycznej Statuetki „Prymus” odbędzie się podczas II Mistrzostw Polski w
Filatelistyce Tematycznej w Pszczynie w dniu 23.08.br. Zwrócił się również z apelem, żeby
do 30.04.2014 r. wpłynęły wnioski – od Przedstawicielstw Kapituły, laureatów oraz gremiów
uprawnionych – na statuetki w poszczególnych kategoriach. Zarząd Kapituły chciałby
przeprowadzić procedurę głosowania w maju lub czerwcu.
Ad.19. Sprawy wniesione.
Kol. Przemysław Drzewiecki poinformował zebranych, że propozycja Prezydium ZG
dotycząca dofinansowania uczestników Studium Filatelistyki, spowodowała, że już jest 20
zgłoszeń i w związku z tym w dniach 16-18.05.br. odbędzie się inauguracyjne spotkanie
seminaryjne.
Poinformował również o spotkaniu Polskiej Akademii Filatelistyki w Ciechocinku w dniach 2325.05.br. informując, że zgłoszonych zostało 25 referatów, a tematem wiodącym będzie
„Polska i Polacy w okresie I wojny światowej”.
Kol. Andrzej Nowak poruszył sprawę nieobecności – po raz kolejny – przedstawiciela Okręgu
Świętokrzyskiego na poszerzonym posiedzeniu Zarządu Głównego PZF. Wszystkie Okręgi
są tutaj reprezentowane – większość przez prezesów – a trzy przez zastępców. Dlaczego
tylko z jednego Okręgu brak przedstawiciela?
Kol. Henryk Monkos przypomniał zebranym, że w tym roku nasz miesięcznik „Filatelista”
obchodzi swoje 60-lecie. Główne obchody tej rocznicy odbędą się podczas Ogólnopolskiej
Wystawy Filatelistycznej w Warszawie. Nie wykluczone jest, że w tym czasie będziemy
chcieli zorganizować w Warszawie takie poszerzone posiedzenie Zarządu Głównego jak
dzisiaj, żeby była przy okazji możliwość zwiedzenia wystawy oraz wzięcia udziału w
obchodach rocznicowych „Filatelisty”. Będzie też okazja oficjalnego otwarcia nowej siedziby
Zarządu Głównego.
Kol. Ryszard Wdowiak poinformował zebranych, że Okręg Wrocławski organizuje w 2015
roku Międzynarodową Wystawę Filatelistyczną w Głogowie, którą chciałby połączyć z
organizacją Gali Polskiej Kapituły Filatelistycznej.
Sekretarz ZG PZF Kol. Józef Kuczborski przypomniał zebranym, że od ostatniego
posiedzenia Zarządu Głównego PZF podjęto trzy uchwały w trybie internetowym, których
treść poniżej:
Uchwała Nr 64/XX/2014/Inter. ZG PZF z dn. 31.01.2014 r.
Zarząd Główny wyrażą zgodę na sprzedaż lokalu Związku położonego w Warszawie przy al.
3 Maja 12 przedstawionemu przez przedstawiciela Firmy Maxon nabywcy za kwotę
1.990.000 zł płatnej w całości w dniu podpisania umowy. Wydanie lokalu nastąpi 30 maja
2014 r.
Uchwała Nr 65/XX/2014/Inter. ZG PZF z dn. 03.02.2014 r.
Zarząd Główny powołuje i zatwierdza Fundusze specjalne zaproponowane przez Prezydium
ZG wg załączników do tej uchwały, które stanowią jej integralną całość. Uchwała podlega
ogłoszeniu na stronie internetowej ZG.
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Uchwała Nr 66/XX/2014/Inter. ZG PZF z dn. 14.02.2014 r.
Zarząd Główny wyrażą zgodę na sprzedaż lokalu Zarządu Głównego PZF, położonego w
Warszawie przy al. 3 Maja 12 – Spółce „YOUR SOCIAL Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie
przy Alejach Ujazdowskich 24/37 za kwotę: 2.325.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta
dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Ad.20. 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.
2.
3.
4.

ZG_140329_01.mp3
ZG_140329_02.mp3
ZG_140329_03.mp3
ZG_140330_04.mp3
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