Protokół nr 12/XX/2014/ZG PZF
z posiedzenia Zarządu Głównego PZF
w dniu 17.10.2014 r. w Warszawie
Posiedzenie odbyło się w Warszawie, w dniu 17 października 2014 roku w Centrum
Olimpijskim im. Jana Pawła II.
Obecni członkowie ZG PZF (10 osób), Prezesi Okręgów lub ich zastępcy oraz członkowie
GKR i SKZ.
Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania – prezes ZG
2. Dokonanie zmian w regulaminie PAF
3. Informacja w sprawie rezygnacji z funkcji członka ZG PZF Kol. Andrzeja Nowaka
4. Sprawy różne
5. Zamknięcie posiedzenia
Ad.1. Prezes Kol. Henryk Monkos przywitał przybyłych na posiedzenie członków Zarządu
Głównego oraz Prezesów Okręgów lub ich zastępców. Posiedzenie początkowo planowane
było na dzień 18.10.2014 r., lecz w ostatniej chwili dokonano korekty terminu z uwagi na
jutrzejsze wprowadzenie do obiegu arkusika z naszymi „złotymi” siatkarzami oraz spotkanie
z trenerem reprezentacji Stefanem Antigą. W związku z przełożeniem terminu dwóch
członków ZG nie zdążyło jeszcze dojechać.
Dzisiejsze poszerzone spotkanie, odbywające się w Centrum Olimpijskim ma celu przede
wszystkim umożliwienie wszystkim zobaczenia „na żywo” XXI Ogólnopolskiej Wystawy
Filatelistycznej „Warszawa-2014”, a w dniu jutrzejszym oficjalnego otwarcia nowej siedziby
Związku. Podsumowaniem będzie udział w Palmaresie wystawy oraz w obchodach 60-lecia
naszego miesięcznika „Filatelista”.
Z formalnego punktu widzenia porządek posiedzenia zawiera tylko dwa punkty: przyjęcie
zmian w regulaminie PAF oraz informacja o rezygnacji m.in. z funkcji członka ZG PZF Kol.
Andrzeja Nowaka.
Ad.2. Do Zarządu Głównego wpłynął wniosek Polskiej Akademii Filatelistyki dotyczący
zmiany regulaminu PAF w punkcie wyboru wiceprezesa PAF. Zmiana polega na zwiększeniu
ilości wiceprezesów PAF z jednego do dwóch.
Do propozycji nie wniesiono żadnych uwag i poddano wniosek pod głosowanie.
Uchwała Nr 71/XX/2014/ZG PZF z dn. 17.10.2014 r.
Zarząd Główny PZF zatwierdził zmiany w regulaminie Polskiej Akademii Filatelistyki, zgodnie
z wnioskiem PAF.
Głosowanie: jednomyślne (10 x ZA).
Ad.3. Prezes ZG PZF Kol. Henryk Monkos zapoznał zebranych z treścią pisma Kol.
Andrzeja Nowaka (załącznik nr 1), który z dniem 30.09.2014 r. zrezygnował z funkcji
pełnionych w PZF. Dotyczy to rezygnacji z funkcji: członka ZG, Prezesa Zarządu Okręgu
Śląsko-Dąbrowskiego oraz administratora strony związkowej i okręgowej.
W dyskusji na ten temat zabrał m.in. głos Kol. Andrzej Skorek nie kryjąc swego zaskoczenia
decyzją Kol. Andrzeja Nowaka. Przytoczone argumenty pozwalają na różnice zdań pomiędzy
zainteresowanymi i wielu spośród nas ma różne spojrzenie na rozwiązywanie spornych
kwestii. Jest to więc powód do sporów i dyskusji, ale nie dają one podstawy do rezygnacji z
pełnionych funkcji. Kol. Skorek wyraził pogląd, że chyba u podstaw decyzji Kol. Andrzeja
muszą być jeszcze inne przyczyny, dlatego szanując jego decyzję ma nadzieję, że jako
Honorowy Członek PZF będzie niejednokrotnie zapraszany na ważne wydarzenia
związkowe.
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Ad.4. Sprawy różne.
Kol. Andrzej Skorek poinformował zebranych o obchodach 60-lecia Okręgu Koszalińskiego.
Podziękował za wszystkie skierowane do Zarządu Okręgu życzenia oraz za udział kol.
Jerzego Białasa za udział w uroczystości. Skierował także podziękowania za wsparcie
działań Okręgu dofinansowanie z funduszu wystawowego na zorganizowanie w tym czasie
Okręgowej Wystawy Filatelistycznej.
Kol. Wojciech Lewandowski poinformował zebranych o spotkaniu Głównej Komisji ds.
Filatelistyki Młodzieżowej z opiekunami kół młodzieżowych w Toruniu. Przekazał także
wniosek o powołanie Komisji Atestacyjnej Eksponatów Młodzieżowych, który został podjęty
podczas posiedzenia Głównej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej w Toruniu w dniu
03.10.2014 r.
Kol. Henryk Monkos przypomniał zebranym, że Okręgi które chcą jeszcze zamówić katalog
wystawy z „wkładką”, mogą to uczynić do 15.11.2014 r.
Ad.5. Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.

Józef Kuczborski
Sekretarz ZG PZF
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