Protokół nr 21/XX/2014/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF
w dniach 12-14.09.2014 r. w Warszawie
Posiedzenie odbyło się w Warszawie w siedzibie ZG PZF, w dniach 12 i 14 września 2014
roku. Obecni wszyscy członkowie Prezydium ZG PZF oraz Roman Babut – Prezes Okręgu
Warszawskiego i Zygmunt Żurek – Okręg Warszawski (lista obecności - załącznik nr 1 do
egzemplarza aktowego).
Porządek zebrania:
1. Otwarcie posiedzenia Prezydium – Prezes Henryk Monkos
2. Sprawy wystawiennicze
3. Nowy numer HBBF – problemy finansowe
4. Stan przygotowań do XXI OWF „Warszawa 2014”
5. Sprawy różne
Ad.1. Prezes Kol. Henryk Monkos przywitał przybyłych na posiedzenie i przedstawił
porządek obrad, który został przyjęty.
Ad.2. Kol. Marek Zbierski poinformował zebranych, że zachodzi pilna potrzeba zmiany
składu sędziowskiego na XXI OWF, z uwagi na zakaz sędziowania do końca 2015 roku dla
Kol. Antoniego Kurczyńskiego (Decyzja Prezydium Nr 47/XX/2014/Prez. ZG z dnia
08.08.2014 r.). Proponowany w miejsce Kol. Kurczyńskiego – Kol. Janusz Manterys wyraził
zgodę na sędziowanie podczas XXI OWF „Warszawa 2014”.
Wniosek został poddany pod głosowanie, w wyniku którego podjęto decyzję o treści poniżej:
Decyzja Nr 54/XX/2014/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF podjęło decyzję w sprawie zmiany osobowej sądu konkursowego na XXI
OWF „Warszawa-2014”, polegającą na dołączenie do składu Kol. Janusza Manterysa w
miejsce Kol. Antoniego Kurczyńskiego.
Głosowanie: jednomyślnie
Kol. Marek Zbierski przestawił również wniosek Komitetu Organizacyjnego wystawy III st. w
Oławie, dotyczący składu sądu konkursowego. Do przedstawionego składu nie wniesiono
żadnych zastrzeżeń i poddano wniosek pod głosowanie.
Decyzja Nr 55/XX/2014/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF na wniosek KO wystawy III st. w Oławie zatwierdza sąd konkursowy w
składzie: Antoni Buczek, Maciej Bukczyński, Marian Kazieczko, Antoni Krechowiec, Antoni
Lewandowski i Jerzy Musiał.
Głosowanie: jednomyślnie
Ad.3. Kol. Jerzy Białas, jako wydawca HBBF-u, zasygnalizował sprawę kosztów ostatniego
numeru, który w związku ze zwiększoną objętością spowodował – utrzymując
dotychczasową cenę –niedobór w kwocie 1.500,00 zł. Okręg Pomorski, jako wydawca został
postawiony przed faktem dokonanym, dlatego zwraca się do Prezydium ZG PZF o pokrycie
tego niedoboru.
Jest sprawą nie do przyjęcia, żeby PAF nie konsultował objętości wydawnictwa, przed
oddaniem numeru do druku. Trudno, żeby za każdym razem większe koszty obciążały ZG
PZF lub członka Związku – nabywcy. Jeśli materiał przekracza zwyczajowo przyjętą
objętość, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rozbić go na dwa numery (utrzymując cenę
dotychczasową). Dotyczy to również ostatniego numeru, który w porównaniu z poprzednimi
jest większy o ponad 80% jeśli idzie o objętość, a co za tym idzie również cena jednostkowa
wychodzi zdecydowanie większa od dotychczasowej.
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Prezydium, po burzliwej dyskusji, postanowiło w drodze wyjątku sfinansować niedobór,
zaznaczając, że wszelkie sprawy dotyczące zmian wydawanego periodyku, które mają
wpływ na cenę jednostkową, muszą zostać zaakceptowane przed oddaniem numeru do
druku.
Decyzja Nr 56/XX/2014/Prez. ZG PZF
W związku z wystąpieniem znacznego niedoboru finansowego przy druku ostatniego numeru
HBBF-u, na wniosek wydawcy (Okręg Pomorski) o pokrycie tego niedoboru w wysokości
1.500,00 zł, Prezydium ZG PZF podejmuje decyzję o sfinansowaniu tego niedoboru.
Głosowanie: jednomyślnie
Ad.4. Kol. Henryk Monkos przywitał przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego XXI OWF Kol.
Romana Babuta i Kol. Zygmunta Żurka. Poprosił o zreferowanie stanu przygotowań do
wystawy, ewentualne zagrożenia i problemy.
Kol. Roman Babut poinformował zebranych, że katalog wystawy jest w zasadzie gotowy i po
dzisiejszych konsultacjach oraz kosmetyce i niewielkich poprawkach, zgodnie z terminarzem
zostanie przekazany do druku. Brak na dzień dzisiejszy jeszcze listu Prezydenta, ale z
posiadanych informacji wynika, że przed wysyłką do druku będzie dostarczony i zostanie
zamieszczony w katalogu. Gdyby z jakiś powodów nie dotarł do dnia jutrzejszego, to
zostanie zamieszczony w Palmaresie wystawy. Katalog ma 80 stron razem z okładkami.
Jest również potwierdzenie z Kancelarii Prezydenta o ufundowaniu nagrody specjalnej
Grand Prix d’Honneur.
Będzie sześć kasowników okolicznościowych, których projekty są już gotowe i
zaakceptowane.
Komitet Organizacyjny przygotował także sześć kartek beznominałowych, które wydaje
własnym sumptem.
W związku z brakującą ilością gablot, Komitet Organizacyjny podjął decyzję o
wyremontowaniu gablot wystawowych, które są na stanie Okręgu Warszawskiego. Są to
gabloty o zmniejszonej powierzchni ekranów, w związku z czym prezentowane karty
wystawowe zachodzą na siebie. Powiększenie powierzchni ekranów wiązałoby się z
wykonaniem pełnego przeszklenia. Natomiast posiadając około 160 szyb do „mniejszych”
ekranów, postanowiono dokonać renowacji gablot istniejących, w większości z pełnym
malowaniem ram i stojaków.
Gabloty te łącznie z gablotami z Katowic w pełni zabezpieczą potrzeby. Do montażu i
demontażu wystawy KO ma zabezpieczoną ekipę z Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego oraz
dysponuje również ekipą transportową na miejscu. Jest również zabezpieczona odpowiednia
ilość osób do pomocy przy montażu ekspozycji, zakładaniu eksponatów, jak również do
pełnienia dyżurów podczas trwania wystawy.
Kol. Marek Zbierski poinformował zebranych, że po zapoznaniu się z ekranami
„warszawskimi”, stwierdza, że wyglądają one bardzo efektownie i widać włożoną w nie
pracę. Drobnych poprawek wymaga jeszcze osprzęt śrubowy. Problemem podstawowym
jest przesunięcie kart wystawowych, które w drugim i trzecim rzędzie dochodzi do 4-5 cm, co
powoduje zasłonięcie części walorów oraz opisów, znajdujących się w dolnej części kart
wystawowych. Sytuacja taka, oprócz sprawy wizualnej, jest nie do przyjęcia jeśli chodzi o
ocenę tak prezentowanego eksponatu. Wyjściem z tego jest umieszczenie na tych ekranach
eksponatu w trzech rzędach (12 kat na ekran), co pozwoli uniknąć nieporozumień przy jego
ocenie. Drugim wyjściem jest ściągnięcie gablot wystawowych np. z Gostynia, gdzie nie ma
problemu z ich wypożyczeniem. Pozostaje jedynie transport i załadunek.
Kol. Roman Babut zasygnalizował, że wykorzystując gabloty „warszawskie” jako „dwunastki”,
musiałby zwiększyć powierzchnie wystawową, co jest niemożliwe. Pozostaje więc
ściągnięcie gablot z innych Okręgów, co spowoduje wzrost kosztów związanych z
transportem.
Po dyskusji ustalono, że oprócz gablot z Katowic, będą również ściągane gabloty z Gostynia.
Kol. Marek Zbierski rozezna ilość możliwych do wypożyczenia gablot, będących w dyspozycji
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muzeum w Gostyniu, natomiast Kol. Roman Babut rozezna całkowite koszty ich transportu
tak z Katowic, jak i Gostynia.
W związku z poszerzeniem Palmaresu o obchody 60-lecia „Filatelisty”, zgłoszenia
uczestnictwa w nim odbywają się w trzech obszarach. Do biura Zarządu Głównego docierają
zgłoszenia władz wybieralnych, do wydawcy „Filatelisty” osób związanych z redakcją oraz do
Komitetu Organizacyjnego (wystawcy, jurorzy, goście zaproszeni). Wszystkie te zgłoszenia
powinny zbiegać się w jednym miejscu, ponieważ dla części z uczestników będzie potrzeba
załatwienia noclegów. Także dlatego, żeby wszystkim można było wysłać stosowne
zaproszenia. Po 20 września listy mają trafić do Kol. Żurka, który posiadając listę utworzoną
przez Komitet Organizacyjny dokona weryfikacji dublujących się osób. Osoby z listy, które
posiadają adresy mailowe otrzymają zaproszenia drogą elektroniczną, do pozostałych
zaproszenia zostaną wysłane pocztą tradycyjną.
Kol. Roman Babut zobowiązał się do rezerwacji miejsc hotelowych dla osób zaproszonych,
sędziów, członków ZG PZF i prezesów Okręgów w oparciu o grafik z wyszczególnionym
terminem pobytu.
Kol. Marek Zbierski zwrócił uwagę na sprawę komisarzy okręgowych, którzy będą odbierać
eksponaty swoich wystawców. Większość z nich będzie już w sobotę na Palmaresie,
natomiast eksponat będą odbierać w niedzielę. Czy wzięto pod uwagę fakt, że ze względów
organizacyjnych wydawanie eksponatów może się przeciągnąć do późnych godzin
popołudniowych, co sprawi że niektórzy będą zmuszeni skorzystać z noclegów w niedzielę.
Kol. Roman Babut wyjaśnił, że przy wydawaniu eksponatów pierwszeństwo będą mieli
komisarze, którzy zabierają pięć lub więcej eksponatów. Będzie oczywiście robione
wcześniej rozeznanie, którzy z komisarzy będą samochodem, a którzy będą korzystać z
pociągu czy innych środków komunikacji.
Kol. Henryk Monkos zapoznał zebranych z ofertą materiałów reklamowych, które powinny
być także wykorzystane podczas wystawy. Trzeba by zamówić z prawdziwego zdarzenia
ściankę reklamową, która mogłaby być wykorzystywana nie tylko podczas Ogólnopolskiej
Wystawy, ale również przy organizacji innych wystaw. Również drobne gadżety jak
długopisy, ołówki, zakładki do książek z logo Związku powinny się znaleźć w naszej ofercie
dla zwiedzających oraz dla wszystkich Okręgów.
Następną sprawą, która została przedyskutowana to wykonanie medalu wystawowego.
Projekt medalu wykonał Kol. Henryk Monkos. Ustalono, że medale będą wykonane w ilości
200 szt. w jednym kolorze o średnicy 70 mm z wkładką odznaki Związku, której kolor będzie
gradacją rangi medalu. Producent wykona sam medal, natomiast wkładki będą wklejane we
własnym zakresie. Ponieważ KO nie ma w tym temacie doświadczenia, to oprócz wykonania
projektu, Kol. Henryk Monkos zajmie się również sprawą kontaktu z producentem medalu.
Ustalono, że opakowania będą jednakowe – flotowane.
Ad.5. Sprawy różne
Kol. Jerzy Białas w imieniu wydawcy „Filatelisty” złożył wniosek o sfinansowanie zakupu
laptopa z drukarką oraz dysku do archiwizacji na potrzeby wydawnictwa. Zarząd Okręgu
Pomorskiego, który jest wydawcą „Filatelisty” nie posiada komputera, co stwarza
konieczność korzystania z komputerów prywatnych. Powoduje to duże utrudnienia w pracy.
Zakupiony sprzęt pozwoli na bieżąco prowadzić sprawy związane z wydawaniem „Filatelisty”
i „Biuletynu Informacyjnego” a także na archiwizację dokumentacji.
Decyzja Nr 57/XX/2014/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF na wniosek wydawcy „Filatelisty” – Okręgu Pomorskiego, podjęło
decyzję o zakupie laptopa z drukarką oraz dysku dla archiwizacji na potrzeby wydawcy.
Głosowanie: jednomyślnie
Kol. Jerzy Białas zwrócił się do zebranych z propozycją, żeby Internetowe Koło
Filatelistyczne, które istniej przy Okręgu Pomorskim, weszło także organizacyjnie w struktury
Okręgu. W tej chwili oprócz płacenia składek, reszta spraw – szczególnie dotyczących
Protokół Nr 21/XX/2014/Prez. ZG PZF

Strona 3

dodatkowych walorów – prowadzona jest przez Okręg, od przyjmowania przedpłat do
wydawania walorów włącznie. Organizacyjnie nie zmieni się status działania Koła, natomiast
uporządkuje to funkcjonowanie wszelkich rozliczeń na linii Koło – Okręg – Zarząd Główny.
Ułatwi to także sporządzanie sprawozdań z ruchu członków, gdyż Koło jako takie
sprawozdania do Zarządu Głównego nie przysyłało, natomiast Okręg do swojego
sprawozdania za każdym razem wykazywał stan Koła, dopisując go w uwagach.
Po krótkiej dyskusji – przyjęto zasadę – że IKF wejdzie w struktury Okręgu Pomorskiego, po
wyrażeniu zgody przez Zarząd Koła.
W związku z tym, że koniec kadencji władz Związku przypada na rok 2016 rozpatrywano
ewentualne miejsce odbycia XXI Walnego Zjazdu PZF. W toku dyskusji, w której przewijały
się różne propozycje – postanowiono zarekomendować Zarządowi Głównemu - Warszawę,
jako miejsce odbycia Zjazdu.
Decyzja Nr 58/XX/2014/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF podjęło decyzję w sprawie rekomendacji na miejsce odbycia XXI Zjazdu
PZF w 2016 roku – Warszawę.
Głosowanie: jednomyślnie
Kol. Marek Zbierski poinformował zebranych o inicjatywie Okręgu Wielkopolskiego mająca
na celu zorganizowanie Poznańskiego Sympozjum Filatelistycznego, prawdopodobnie w
Biedrusku k/Poznania. Spotkanie to – w zamyśle coroczne – będzie miało miejsce w dniach
22-23 listopada, a tematyką będzie historia poczty. Do udziału zostaną zaproszeni:
wystawcy, sędziowie konkursowi, eksperci oraz wszyscy zainteresowani tematyką
Sympozjum. Tegoroczne spotkanie będzie poświęcone – z uwagi na 100. rocznicę wybuchu
I wojny światowej – działaniu poczty w Królestwie Polskim oraz w zaborze austriackim. Swój
udział potwierdzili Koledzy: Auleytner, Bator, Jakubik, Komorowski, Manterys i Pelc, którzy
przygotowali interesujące referaty związane z tematyką Sympozjum. Po każdym z referatów
będzie czas na dyskusję i wymianę poglądów. Jednocześnie dla sędziów, którzy z różnych
powodów nie mogli brać udziału w szkoleniu w Kamiennej Górze, zostanie zorganizowane
szkolenie, gdzie będą przedstawione te same referaty, które były prezentowane na ostatnim
szkoleniu. Udział w tym szkoleniu zostanie zaliczony jako wymagany dla sędziów na ten rok.
Dodatkową atrakcją będzie zapewne zorganizowanie w trakcie trwania Sympozjum dla
uczestników spotkania wymiennego.
W tej chwili są negocjowane warunki finansowe z Biedruskiem. Ponieważ impreza ma
charakter ogólnopolski, Zarząd Okręgu Wielkopolskiego zwraca się z wnioskiem do
Prezydium ZG PZF o dofinansowanie tego przedsięwzięcia w kwotą 2.500,00 zł.
Kol. Henryk Monkos zwrócił uwagę, że inicjatywa ta jest godna poparcia, gdyż wiąże się ona
bezpośrednio z naszą działalnością statutową. Zaproponował, żeby Zarządowi Okręgu
Wielkopolskiego przyznać na organizację Sympozjum kwotę 6.000,00 zł, co pozwoli
organizatorom np. obniżyć koszty uczestnictwa zainteresowanych.
Decyzja Nr 59/XX/2014/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF na wniosek Komitetu Organizacyjnego „Poznańskiego Sympozjum
Filatelistycznego 2014”, które odbędzie się w Biedrusku w dniach 21-23.11.2014 r. podjęło
decyzję w sprawie dofinansowania sympozjum w kwocie 6.000,00 zł.
Głosowanie: jednomyślnie
Po zweryfikowaniu dokumentacji finansowej dotyczącej spraw pracowników biura ZG,
Prezydium odniosło się do świadczeń socjalnych, z których do tej pory pracownicy korzystali,
powołując się na decyzje i uchwały gremiów Związku. Ponieważ takich dokumentów nie było,
ani przy protokołach ZG PZF, ani Prezydium postanowiono podjąć decyzję o zlikwidowaniu
niektórych świadczeń socjalnych.
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Decyzja Nr 60/XX/2014/Prez. ZG PZF
W związku z powoływaniem się pani księgowej na wcześniejsze (nieznane nam) decyzje,
bądź uchwały (brak jakiegokolwiek dokumentu w tej sprawie), dotyczące świadczeń
socjalnych przysługujących pracownicom biura ZG, Prezydium ZG PZF podejmuje decyzję o
zlikwidowaniu z dniem dzisiejszym niektórych świadczeń socjalnych. Dotyczy to uprawnień
do biletów miesięcznych, czy kwartalnych, świadczeń socjalnych z tytułu tzw. „wczasów pod
gruszą” oraz 13-tej i ewentualnie 14-tej pensji.
Głosowanie: jednomyślnie
Kol. Henryk Monkos zaproponował, żeby podjąć decyzję w sprawie nieodpłatnego
przekazania dla potrzeb Komitetu Organizacyjnego XXI OWF 200 egz. katalogów w twardej
oprawie z „wkładką”. Będą to katalogi przeznaczone przede wszystkim dla wystawców,
członków komitetu honorowego, sędziów i VIP-ów. Jednocześnie zaproponował także
przekazanie dla KO 500 egz. katalogów w miękkiej oprawie z „wkładką” po kosztach ich
wytworzenia.
Decyzja Nr 61/XX/2014/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF podejmuje decyzję w sprawie przekazania Komitetowi Organizacyjnemu
OWF „Warszawa-2014” bezpłatnie 200 egz. katalogu w twardej okładce z „wkładką” na
potrzeby KO (dla wystawców, członków komitetu honorowego oraz jury) oraz odpłatnie 300
egz. katalogu w miękkiej okładce z „wkładką” po kosztach wytworzenia.
Głosowanie: jednomyślnie
Po dyskusji zaproponowano także podjęcie decyzji w sprawie nieodpłatnego przyznania
Okręgom katalogu z „wkładką” w ilości 10% stanu osobowego. Jako podstawę obliczenia
ilości należnej przyjęto stan osobowy Okręgów na dzień 30.06.2014 r. wg sprawozdań z
ruchu członków za I półrocze 2014 r.
Decyzja Nr 62/XX/2014/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF podejmuje decyzję w sprawie nieodpłatnego przyznania Okręgom
katalogu OWF „Warszawa-2014” z „wkładką” w ilości 10% stanu osobowego Okręgu na
dzień 30.06.2014 r.
Głosowanie: jednomyślnie
Kol. Józef Kuczborski przedstawił wniosek Kolegium Ekspertów w sprawie podjęcia uchwały
przez Prezydium ZG PZF o rozpoczęciu szkolenia na Eksperta PZF przez Kol. Marcina
Wysockiego.
Uchwała Nr 27/XX/2014/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF na wniosek Kolegium Ekspertów podejmuje uchwałę w sprawie
rozpoczęcia szkolenia na Eksperta PZF Kol. Marcina Wysockiego.
Głosowanie: jednomyślnie
Sekretarz przypomniał także zebranym o decyzjach podjętych w trybie internetowym od
ostatniego posiedzenia Prezydium.
Decyzja Nr 52/XX/2014/Inter. Prez. ZG PZF z dn. 17.08.2014 r.
Prezydium ZG PZF zmienia Regulamin II Mistrzostw Polski w Filatelistyce Tematycznej w
Pszczynie (zatwierdzony przez Prezydium ZG PZF decyzją nr 33/XX/2013/Prez. ZG PZF z
dnia 29.11.2013 r.) poprzez wykreślenie punktu 2. w tekście paragrafu 2. niniejszego
Regulaminu.
Głosowanie: jednomyślnie
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Decyzja Nr 53/XX/2014/Inter. Prez. ZG PZF z dn. 29.08.2014 r.
Prezydium ZG PZF na wniosek Komitetu Organizacyjnego zatwierdza Regulamin
Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej „Głogów 2015”, która odbędzie się w dniach 1214 czerwca 2015 roku.
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 siedmiu plikach:
1. Prezydium_140912_1.mp3
2. Prezydium_140912_2.mp3
3. Prezydium_140912_3.mp3
4. Prezydium_140913_4.mp3
5. Prezydium_140913_5.mp3
6. Prezydium_140913_6.mp3
7. Prezydium_140914_7.mp3
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