Protokół nr 20/XX/2014/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF
w dniach 8-9.08.2014 r. w Warszawie
Posiedzenie odbyło się w Warszawie w siedzibie ZG PZF, w dniach 8 i 9 sierpnia 2014 roku.
Obecni członkowie Prezydium ZG PZF (poza Januszem Dunstem – urlop) oraz Roman
Babut – Prezes Okręgu Warszawskiego i Zygmunt Żurek – Okręg Warszawski a także
Joanna Boniśniak koordynator Zespołu opracowującego poradnik dla opiekunów kół
młodzieżowych (lista obecności - załącznik nr 1 do egzemplarza aktowego).
Porządek zebrania:
1. Otwarcie posiedzenia Prezydium
2. Redakcja i dystrybucja „Filatelisty”
3. Remont Domu Filatelisty w Gdańsku
4. Podsumowanie OMKF w Gnieźnie
5. Ocena szkoleń sędziowskich
6. Sprawa opracowania instrukcji kancelaryjnej i Statutu
7. Sprawy organizacyjne
8. Stan przygotowania do XXI OWF „Warszawa 2014”
9. Sprawy różne
Ad.1. Prezes Kol. Henryk Monkos przywitał przybyłych na pierwsze posiedzenie w nowym
lokalu i przedstawił porządek obrad, który został przyjęty.
Ad.2. Kol. Jerzy Białas poruszył temat terminowości i jakości materiałów wchodzących w
skład poszczególnych numerów „Filatelisty”. Ostatnio gotowy materiał do drukarni trafia w
ostatniej chwili. Brak jest również czasu na rzetelną korektę zawartości i ewentualne zmiany
treści. Korespondencja dla Redakcji bardzo często kierowana jest na adres wydawcy.
Koniecznym jest wzmocnienie Redakcji, żeby uniknąć na przyszłość sytuacji, że „Filatelista”
będzie tracił na jakości i że będzie wydawany z opóźnieniem.
Jeśli chodzi o sprawy finansowe to miesięcznie mamy ok. 200-300 zł nadwyżki finansowej na
„Filateliście”. Rozprowadzanie miesięcznika na Okręgi odbywa się z wahaniem plus/minus 1
egz. W sieci EMPiK rozprowadzamy od 110 do 120 egz. Następuje finalizowanie rozmów z
Kolporterem i najprawdopodobniej od nowego roku będziemy rozprowadzać „Filatelistę”
przez sieć ich punktów.
Ad.3. Kol. Jerzy Białas zapoznał zebranych ze stanem robót remontowych w Domu
Filatelisty w Gdańsku. Do tej pory zostały wymienione okna, jak również całe pokrycie
dachowe. Odnowiono również fasadę kamieniczki nr 28 (malowanie elewacji). Dodatkowo
wykonano remont ubikacji na drugim piętrze. Do zrobienia na chwilę obecną jest jeszcze do
wyremontowania klatka schodowa. Z uzyskanych dotacji Okręg posiada jeszcze niecałe 14
tys. zł.
Ad.4. Kol. Marek Zbierski w imieniu Komitetu Organizacyjnego przedstawił zebranym
sprawozdanie z finału Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego w
Gnieźnie. Przedstawił również rozliczenie finansowe imprezy. Do kosztów całkowitych dojdą
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jeszcze koszty przejazdu uczestników i opiekunów, które zgodnie z decyzją Prezydium
pokrywa Zarząd Główny PZF.
Ad.5. Kol. Marek Zbierski zapoznał zebranych z programem i przebiegiem szkolenia sędziów
w Kamiennej Górze. Było to najbardziej liczne szkolenie jeśli chodzi o frekwencję. Trzy
osoby zawiodły nas i wszystkich uczestników, nagannym zachowaniem jeszcze przed
samym szkoleniem. Mowa tu o sędziach I klasy, wśród których był również team-leader.
Osoby te nie pojawiły się na szkoleniu, mimo że udział w nim był finansowany przez Zarząd
Główny PZF. W związku z powyższym jest wniosek o ukaranie tych osób, a ich udział nie
będzie potwierdzony jako udział w szkoleniu. Jest to bardzo negatywny przykład dla innych
uczestników i takim zachowaniom trzeba dać zdecydowany odpór.
Po krótkiej dyskusji Prezydium podjęło w tej sprawie następującą decyzję.
Decyzja Nr 47/XX/2014/Prez. ZG PZF z dn. 08.08.2014 r.
W związku z nieetycznym zachowaniem niektórych uczestników szkolenia sędziów
konkursowych w Kamiennej Górze finansowanego z puli ZG PZF, Prezydium ZG podjęło
decyzję w sprawie nałożenia zakazu sędziowania na krajowych wystawach konkursowych
PZF do końca 2015 roku dla Kolegów: Jerzego Gibka, Antoniego Kurczyńskiego i Ryszarda
Wdowiaka.
Głosowanie: jednomyślnie

Ad.6. Kol. Marek Zbierski poinformował zebranych, że do zespołu pracującego na nowym
Statutem Związku został dokooptowany Kol. Maciej Kandulski – prezes ZO Wielkopolskiego.
Na ostatnim posiedzeniu zespołu postanowiono w oparciu na informacje i postulaty
napływające w różnej formie, stworzyć projekt założeń, które po konsultacji z Prezydium
byłyby przedstawione kilku (kilkunastu) osobom znającym temat celem uzyskania ich opinii.
Podstawową sprawą jest doprowadzenie zapisów Statutu dotyczących osobowości prawnej
Okręgów do stanu, który ma faktycznie miejsce obecnie, a nie jest zgodny z obowiązującym
w tej chwili zapisem statutowym. Wszelkie konsultacje i propozycje zmian muszą zostać
dokonane w okresie np. trzech miesięcy i po ich zaakceptowaniu, projekt Statutu powinien
być już bez poprawek przyjęty przez Nadzwyczajny Zjazd.
Jeśli chodzi o instrukcję kancelaryjną to zostanie ona maksymalnie uproszczona, żeby
porządkowała sprawy rejestracji korespondencji tradycyjnej i elektronicznej, praktycznie na
szczeblu Zarządu Głównego.

Ad.7. Kol. Marek Zbierski przedstawił wniosek Okręgu Koszalińskiego dotyczący
zatwierdzenia składy sędziowskiego na Okręgową Wystawę Filatelistyczną III st. w
Koszalinie.
Po krótkiej dyskusji dotyczącej udziału aspirantów i roli jaką organizator chce im przydzielić
podjęto poniższą decyzję i postanowiono zwrócić uwagę na umożliwienie aspirantom
maksymalny udział w pracach nad oceną eksponatów.
Decyzja Nr 48/XX/2014/Prez. ZG PZF z dn. 08.08.2014 r.
Prezydium ZG PZF na wniosek GKS zgodnie z propozycją Okręgu zatwierdza sąd
konkursowy na Okręgową Wystawę Filatelistyczną III st. w Koszalinie z okazji 60-lecia
Okręgu w składzie:
Marian Wawrzynkowski, Mieczysław Rożek, Waldemar Więcław, Jan Prokulewicz, Leszek
Bednarek.
Głosowanie: jednomyślnie
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Dodatkowo Prezydium ZG zwróciło szczególną uwagę na umożliwienie powołanym na
wystawę aspirantom: Henrykowi Jakowcowi, Marcinowi Kupryciukowi i Lechowi Królowi
maksymalnie czasowo efektywny udział w ocenie eksponatów na wystawie.
Kol. Henryk Monkos poinformował zebranych, że w Lozano odbędzie się Kongres FEPA i
wypadałoby żeby delegacja Związku wzięła w nim udział. Jest to okazja do odnowienia
kontaktów z innymi europejskimi stowarzyszeniami filatelistycznymi. Zaproponował, żeby
nasz Związek reprezentowali Koledzy Ludwik K. Malendowicz i Andrzej Słodziński. Ponieważ
kandydatury zostały w pełni zaakceptowane, poddał wniosek pod przegłosowanie.

Decyzja Nr 49/XX/2014/Prez. ZG PZF z dn. 08.08.2014 r.
Prezydium ZG PZF podjęło decyzję w sprawie udziału delegacji Związku na Kongres FEPA
w Lozano w składzie Kol. Ludwik K. Malendowicz – przewodniczący oraz Kol. Andrzej
Słodziński.
Głosowanie: jednomyślnie
Kol. Józef Kuczborski przedstawił zebranym dwanaście wniosków o dotacje z Funduszu
wystawowego na łączną kwotę 18.150,00 zł, które wpłynęły do końca maja br. Były to
wnioski Okręgów: Śląsko-Dąbrowskiego – 3, Lubelskiego, Warmińsko-Mazurskiego i
Wielkopolskiego po 2 oraz Koszalińskiego, Małopolskiego i Warszawskiego po 1.
Rozpatrzono pozytywnie wszystkie wnioski i przyznano na ich realizację kwotę 18 tys. zł
(wykaz wniosków stanowi załącznik nr 2).
Decyzja Nr 50/XX/2014/Prez. ZG PZF z dn. 08.08.2014 r.
Prezydium ZG PZF podjęło decyzję o dofinansowaniu z Funduszów celowych na rok 2014
wystaw, pokazów filatelistycznych i wernisaży wg załączonej listy zgłoszonych wniosków (II
tura).
Głosowanie: jednomyślnie
Kol. Henryk Monkos poinformował zebranych, że nowodruki „Europa” są już odebrane z
Poczty i w najbliższym czasie nastąpi ich dystrybucja. Jednocześnie poinformował także o
wysokich kosztach wytworzenia nowodruku „Jabłko łąckie” i zaproponował, żeby również ten
nowodruk był rozprowadzany odpłatnie, natomiast nowodruk „Boże Narodzenie” byłby dla
każdego członka PZF w formie gratyfikacji.
Ustalono cenę nowodruków „Europa” i „Jabłko łąckie” po 40,00 zł za kpl. Wpływy z tego
tytułu przeznaczone zostaną na działalność statutową Związku. Nowodruk „Boże
Narodzenie” natomiast w formie prezentu „pod choinkę” będzie bezpłatny.
Decyzja Nr 50a/XX/2014/Prez. ZG PZF z dn. 08.08.2014 r.
Prezydium ZG PZF ustaliło cenę nowodruków „Europa” i „Jabłko łąckie” po 40,00 zł za
komplet (wersja cięta + perforowana). Uzyskane przychody z tego tytułu zostaną
przeznaczone na działalność statutową Związku. Jednocześnie ustalono, że nowodruk „Boże
Narodzenie” każdy członek Związku otrzyma bezpłatnie.
Głosowanie: jednomyślnie
Ad.8. Kol. Henryk Monkos przywitał reprezentantów Komitetu Organizacyjnego XXI
Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej „Warszawa 2014”, Kolegów Romana Babuta i
Zygmunta Żurka, których poprosił o zreferowanie stanu przygotowań do wystawy.
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Kol. Roman Babut poinformował zebranych o potwierdzeniu lokalizacyjnym wystawy i braku
jakichkolwiek zagrożeń jeśli chodzi o sale wystawowe w Centrum Olimpijskim. Udostępnione
pomieszczenia zabezpieczają w całości ekspozycję wystawową na około 500 ekranów.
Zapoznał wszystkich z planem rozmieszczenia poszczególnych klas wystawienniczych oraz
zabezpieczeniem ekspozycji podczas trwania wystawy.
Wystawa będzie głównym komponentem obchodów 95-lecia PKOl, na którymi objął patronat
prezydent Komorowski. Oficjalne otwarcie wystawy nastąpi w dniu 12 października o godz.
17.00, z uwagi na udział władz PKOl-u w uroczystościach w Krakowie w godzinach
przedpołudniowych.
Do przygotowania katalogu wystawy zaproszonych zostało kilku autorów do opracowania 5-6
artykułów. Pierwszy termin sprawdzenia materiałów do katalogu to 15 sierpnia br. Część
dotycząca składów komitetu honorowego i organizacyjnego oraz regulaminu i wykazu
eksponatów jest już praktycznie gotowa. Całość katalogu zamknie się na około 80 stronach.
Pozostaje do ustalenia wielkość nakładu. Jeśli dojdzie do skutku wydanie arkusika w
nakładzie 15 tys. szt., który byłby rozprowadzany jako wkładka do katalogu, to również
nakład katalogu powinien być w tej wysokości. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami oraz
konfekcjonowaniem wydawnictwa, które będzie wkładką.
Ponieważ Komitet Organizacyjny będzie potrzebował 200-500 egz. katalogów, to nie jest w
stanie zająć się dystrybucją całości nakładu, jak również nie posiada zapreliminowanych
środków na druk w tak wysokim nakładzie.
Po dyskusji ustalono, że szata graficzna katalogu musi być opracowana profesjonalnie i z
tym tematem Związek zwróci się do projektantów Poczty Polskiej. Dystrybutorem katalogu
(zamówienia, przedpłaty itp.) zajmie się Zarząd Główny, zapewniając odpowiednią ilość
katalogów Komitetowi Organizacyjnemu dla wystawców, sędziów, Komitetu Honorowego,
zaproszonych gości.
Cenę katalogu z „wkładką” ustalono na 40 zł.
Brak na dzień dzisiejszy decyzji o ilości kasowników oraz o ich projekcie i wykonaniu.
Propozycje dotyczą kasowników: na otwarcie wystawy w dniu 12.10.; dzień olimpijczyka –
15.10. oraz dzień walczącej Warszawy – 18.10.
Otwartą sprawą jest projekt i wykonanie medalu. Okręg Warszawski nie ma doświadczeń w
tym zakresie, gdyż od kilku lat w Okręgu nie robiło się medali wystawowych.
Kol. Henryk Monkos zasugerował, żeby skorzystać z doświadczeń Oddziału PZF w
Chorzowie, który wydał bardzo ładny medal na ostatniej wystawie w Świętochłowicach.
Medal taki mógłby na jednej stronie promować PKOl, na drugiej Związek. Trzeba jedynie
ustalić elementy graficzne, które na medalu powinny się pojawić. Medal może zostać
wykonany w jednolitej barwie, natomiast rangę medalu może określać wkładka w kolorze:
brąz, srebro i złoto, którą może być logo PZF.
Z oficjalnych imprez, które towarzyszą wystawie bardzo ważną jest Palmares zaplanowany
na 18.10. na godz. 18.00 w restauracji mieszczącej się w Centrum Olimpijskim.
Komitet Organizacyjny zaproponował wejście na Palmares w kwocie 130 zł od uczestnika.
Na dzień dzisiejszy wpłaty uiściło 6 osób.
W dyskusji na temat organizowania Palmaresu poruszono sprawę odpłatności uczestników i
co się z tym wiąże frekwencji. Ponieważ Palamres jest w godzinach wieczornych, chętni do
wzięcia udziału muszą przewidzieć również nocleg, co zdecydowanie podnosi koszty
poszczególnego uczestnika. Zaakceptowano i przyjęto do realizacji wniosek Kol. Henryka
Monkosa, żeby Palmares połączyć z obchodami 60-lecia „Filatelisty” i wtedy wejście byłoby
bezpłatne, a Redakcja mogłaby zaprosić również na to spotkanie ludzi związanych z naszym
miesięcznikiem. W preliminarzu ZG PZF są na to przewidziane pieniądze.
Ustalono, że Kol. Zygmunt Żurek sporządzi listę uczestników Palmaresu ze strony Komitetu
Organizacyjnego, natomiast Kol. Jerzy Białas sporządzi listę zaproszonych osób związanych
z „Filatelistą”.
Kol. Roman Babut poinformował zebranych, że w dniu 18 października kluczową imprezą –
poza Palmaresem – będą Spotkania z Mistrzami Polskiej Filatelistyki, które odbędą się w
formie seminaryjnej, w Sali kinowej na III piętrze od godz. 10.00. Będą to referaty
znakomitych filatelistów: Zbigniewa Mikulskiego (video), Janusza Adamczyka, Juliana
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Auleytnera, Jamesa Mazepy, dr Ozimka – Gościa Honorowego Wystawy, Romana Babuta i
Ryszarda Prange.
Przy okazji przedstawił możliwości przekazywania informacji, jakimi dysponuje budynek
PKOl, pozwalając na informowanie zwiedzających wystawę, co w danej chwili się dzieje na
Sali seminaryjnej i kto w następnej kolejności będzie miał wykład. Pozwoli to – z jednej
strony – na zwiedzanie wystawy – a z drugiej – zainteresowany konkretnym wykładem
otrzyma na czas przypomnienie.
Ponieważ w tym dniu dużo ludzi przyjedzie do Warszawy w godzinach dopołudniowych,
zwrócono uwagę Komitetowi Organizacyjnemu, żeby cykl seminaryjny rozpoczął się około
południa.
Najważniejszym problemem na dzień dzisiejszy dla Komitetu Organizacyjnego jest sprawa
ekranów wystawowych. W tej chwili potrzeba jest 510 ekranów do wyeksponowania
przyjętych eksponatów. Po rozmowie z Kol. Andrzejem Kafką z Chorzowa jest możliwość
pozyskania 300-320 ekranów. Konkretna rozmowa ma odbyć się w tym temacie podczas II
Mistrzostw Polski w Filatelistyce Tematycznej w Pszczynie. Komitet Organizacyjny nie
posiadał wiadomości odnośnie płatności za wypożyczenie ekranów i taka pozycja nie została
uwzględniona w preliminarzu wystawy. Dochodzi do tego kwestia transportu ekranów z
Katowic do Warszawy. Licząc ekrany z Katowic to do pełnego obłożenia brakuje około 200
ekranów. Okręg Warszawski cały posiadany sprzęt wystawowy zgromadził w Wyszkowie i do
tygodnia czasu będziemy mieli rozeznanie ile kompletnych ekranów będzie można z niego
pozyskać. Będzie to wymagało naprawy i renowacji, a dodatkowo okazuje się, że wśród tych
ekranów są dwa rodzaje jeśli chodzi o ich wysokość. Problem może leżeć w przeszkleniu
ekranów (poliuretan zamiast szkła), lecz tę wiedzę będziemy mieć po pełnym rozeznaniu na
miejscu. Gdyby się okazało, że ilość tych ekranów nie będzie wystarczająca, to chcemy się
zwrócić do Gostynia o wypożyczenie ekranów, które są u nich na stanie.
Kol. Marek Zbierski oświadczył, że sprawa ekranów jest priorytetowa i nawet ewentualne
większe koszty od zakładanych muszą być brane pod uwagę. Ekrany, które są na stanie
Gostynia formalnie nie są już naszą własnością, ale nie widzi problemów, żeby je pozyskać.
Natomiast będzie się to wiązało tak z załadunkiem na miejscu jak i transportem do
Warszawy. Zobowiązał się rozeznać ten temat i skontaktować Komitet Organizacyjny z
dysponentem ekranów w Gostyniu.
Następną sprawą, którą poruszył Kol. Roman Babut była sprawa rozpoczęcia pracy Sądu
Konkursowego. Sale wystawowe będą dostępne dla organizatorów w dniu 10 października,
tj. piątek i wtedy nastąpi montaż ekspozycji. Przewidywane zakończenie montażu wraz z
oszkleniem eksponatów to sobota wieczór, lub nawet niedziela rano. W związku z tym sąd
konkursowy mógłby rozpocząć swe prace w niedzielę rano.
Kol. Marek Zbierski zasugerował, żeby przy montażu zwrócić uwagę na kolejność
montowania zbiorów (w klasach) i wtedy sąd mógłby rozpocząć swe pracy już w sobotę
rano. Ustalono, że sędziowie przyjeżdżają w piątek – 10.10.br. – w tym dniu mają
inauguracyjne spotkanie, a od soboty rozpoczynają sędziowanie na tej części wystawy, która
już będzie przygotowana.
Kol. Roman Babut poinformował zebranych, że adresem wysyłkowym eksponatów jest
Muzeum Sportu i Turystyki, gdzie Komitet Organizacyjny ma zapewnione bezpieczne
przechowywanie przychodzących eksponatów w bibliotece muzeum.
Kol. Zygmunt Żurek zapoznał zebranych o ilości zgłoszonych eksponatów w poszczególnych
klasach konkursowych. Po raz pierwszy na ogólnopolskiej wystawie pojawi się klasa
mistrzowska, która będzie się składała z ośmiu eksponatów. Klasa tradycyjna – 6
eksponatów, historia poczty – 24, całostki pocztowe – 5, aerofilatelistyka – 1, tematyczna –
21, maksymafilia – 1, znaki fiskalne – 2 oraz klasy młodzieżowe: grupa A – 10 eksponatów,
grupa B – 6, grupa C – 2 eksponaty. Klasa eksponatów jednoekranowych – 13 eksponatów
oraz literatura: w grupie 1 – 18 wydawnictw i w grupie 2 – 8.
Odnośnie prezentacji pozycji literatury, organizatorzy będą chcieli zorganizować tak
ekspozycję, żeby zwiedzający miał możliwość, pobieżnego zapoznania się z interesującym
go wydawnictwem.
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Ad.9. Sprawy różne.
Kol. Roman Babut jako Prezes Okręgu Warszawskiego korzystając z okazji wywołał sprawę
biblioteki związkowej, która jest w Okręgu. Zaproponował, żeby oficjalna nazwa biblioteki
brzmiała: Biblioteka Filatelistyczna Polskiego Związku Filatelistów im. Aleksandra
Sękowskiego. On był autorem pomysłu i on ja tworzył. Do tej pory biblioteka jest prowadzona
w formie tradycyjnej, czyli kartotek papierowych. W miesiącu lipcu pojawiła się możliwość,
żeby za niewielkie pieniądze wykonać elektroniczny rejestr zasobów bibliotecznych.
Przystąpiono więc do przeniesienia całej kartoteki do Excela i na chwilę obecną jest to już w
większości wykonane. Pozostało jeszcze wprowadzenie kartotek dotyczących katalogów
wystawowych. Cała praca odbywała się pod nadzorem Bogdana Subocza.
Kol. Roman Babut wnioskował o sfinansowanie tej operacji w kwotą 1.200,00 zł.
Kol. Henryk Monkos zwrócił uwagę, że taki wniosek dobrze byłoby złożyć przed
przystąpieniem do tej operacji, a nie po fakcie.
Kol. Roman Babut zaznaczył, że rejestr taki będzie służył wszystkim filatelistom i w krótkim
czasie może zostać umieszczony na stronie internetowej ZG PZF.
Kol. Henryk Monkos poddał wniosek pod głosowanie, z zastrzeżeniem, że po ukończeniu
archiwizacji zasobów bibliotecznych wykaz ten był koniecznie dostępny na stronie
internetowej.
Decyzja Nr 51/XX/2014/Prez. ZG PZF z dn. 09.08.2014 r.
Prezydium ZG PZF podjęło decyzję o sfinansowaniu wykonania elektronicznego wykazu
literatury znajdującej się w bibliotece związkowej w Warszawie, w kwocie 1.200,00 zł. Po
sporządzeniu wykaz będzie ogólnie dostępny w Internecie.
Głosowanie: jednomyślnie

Kol. Henryk Monkos przekazał Kol. Romanowi Babutowi projekt dokumentu regulującego
użytkowanie lokalu zajmowanego przez Okręg Warszawski.
Kol. Henryk Monkos poprosił Kol. Joannę Boniśniak żeby poinformowała zebranych o
pracach Zespołu opracowującego Poradnik dla Opiekunów Młodzieżowych. Zespół ten
zawiązał się podczas OMKF w Toruniu i mimo, że minął już ponad rok to oprócz ogólnych
założeń dotyczących Poradnika nic w zasadzie się nie dzieje, oprócz propozycji co do jego
zawartości. Prezydium postanowiło przekazać nadzór nad pracami tego Zespołu Kol.
Joannie Boniśniak.
Kol. Joanna Boniśniak poinformowała zebranych, że na początek zwróciła się z informacją
do wszystkich Prezesów Okręgów z propozycją wytypowania do współpracy osoby
zainteresowane tematem. Niestety oprócz osób, które w Toruniu określiły swój udział w tym
przedsięwzięciu, nikt nowy się nie pojawił. Do osób, które potwierdziły swój akces zostały
wysłane informacje o zakresie prac, które mają wykonać oraz zostały określone terminy ich
wykonania. Nikt nie potwierdził odbioru tych informacji, więc wypada zaczekać do końca
września br., żeby mieć pełną jasność, czym i w jakim zakresie dysponujemy. Jeśli się
okaże, że materiał jakim dysponujemy nie spełnia naszych oczekiwań, to będziemy musieli
poszukać nowych autorów, którzy wyrażą chęć współpracy.
Kol. Józef Kuczborski przypomniał zebranym, że w okresie od ostatniego posiedzenia
Prezydium ZG PZF w Biedrusku zostały podjęte dwie decyzje w trybie internetowym,
dotyczące wystawiennictwa:
Protokół Nr 20/XX/2014/Prez. ZG PZF
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Decyzja Nr 45/XX/2014/Inter. Prez. ZG PZF z dn. 23.05.2014 r.
Prezydium ZG PZF na wniosek Komitetu Organizacyjnego akceptuje zmiany następujących
punktów Regulaminu XXI OWF:
1. Uzupełnienie Pkt. 4 „Organizacja Wystawy” o następujący akapit:
„Członkowie:
1. Klubów Polonijnych (Polonus),
2. Arge Polen,
3. Kolekcjonerów znaczka polskiego w Czeskiej i Słowackiej Republice,
mogą uczestniczyć w wystawie na tych samych zasadach jak członkowie PZF.”
2. Nadanie nowego brzmienia części Punktu 6.1 „Warunki kwalifikacyjne do klas
konkursowych” po akapicie kończącym się:
…….. Grand Prix na wystawie ogólnopolskiej.
W klasach konkursowych wystawcy otrzymają następującą liczbę 16-kartowych ekranów
wystawowych:
Klasa B.1
– 5 lub 8 ekranów;
klasy B.2-B.8 – 5 ekranów lub 8 ekranów, jeżeli eksponat nabył uprawnienia do ekspozycji
na 8 ekranach na wystawach FIP/FEPA (uzyskany medal DPZ i wyżej),
klasa B.9
– od 1 do 5 ekranów, w zależności od grupy wiekowej,
klasa B.10
– 1 ekran.
3. Zmiana w Pkt. 6.3 „Zgłaszanie i potwierdzenie udziału”
Nowe proponowane brzmienie akapitu w Pkt. 6.3:
„Do 20. czerwca 2014 r. Komitet Organizacyjny poinformuje o przyjęciu eksponatu na
wystawę.”
Ponadto Prezydium wyraża zgodę na powołanie Komisarzy Zagranicznych w tych Klubach
oraz zapewnienie im przez KOW świadczeń w postaci noclegów i posiłków na czas pobytu
na wystawie.
Głosowanie: jednomyślnie

Decyzja Nr 46/XX/2014/Inter. Prez. ZG PZF z dn. 11.07.2014 r.
Prezydium
ZG
PZF na
wniosek
GKS
zgodnie
z propozycją
Komitetu
Organizacyjnego II Mistrzostw Polski w Filatelistyce Tematycznej w Pszczynie, które odbędą
się w dniach 21-24.08.2014 r. zatwierdza sąd konkursowy na w składzie:
Ryszard Prange - przewodniczący - O/Wielkopolski
członkowie: Antoni Lewandowski - O/Ślasko-Dąbrowski
Andrzej Słodziński - O/Opolski
Henryk Dembski
- O/Śląsko-Dąbrowski
Sławomir Bem
- O/Tarnowski
Marek Zbierski
- O/Wielkopolski
Głosowanie: jednomyślnie
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 trzech plikach:
1. Prezydium_140808_1.mp3
2. Prezydium_140809_2.mp3
3. Prezydium_140809_3.mp3
Protokół Nr 20/XX/2014/Prez. ZG PZF
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