Protokół nr 13/XX/2015/ZG PZF
z posiedzenia Zarządu Głównego PZF
w dniu 21-22.03.2015 r. w Biedrusku k/Poznania
Posiedzenie odbyło się w Zespole Pałacowo-Parkowym w Biedrusku k/Poznania, w dniach
21 i 22 marca 2015 roku.
Obecni członkowie ZG PZF, prezesi Okręgów lub ich zastępcy oraz przewodniczący GKR i
SKZ, a także przedstawiciele GKS i Zespołu ds. Wyróżnień i Odznaczeń (lista obecności –
załącznik nr 1 do egzemplarza aktowego).
Porządek zebrania:
1. Powitanie gości – prezes ZG
- uczczenie min. ciszy pamięci zmarłych kolegów: Mariana Brońca, Emila Karzełka,
Ryszarda Wdowiaka, Bronisława Brzozowskiego, Wiesława Korbiela, Zygmunta
Perczyńskiego, Mariana Sytka, Leszka Kozieła, Aleksandra Żuławskiego, Zbigniewa
Kledeckiego i innych
2. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej z badania Bilansu, Wykonania
Preliminarza za rok 2014 oraz projektu Preliminarza na 2015 r. Zarządu Głównego
oraz całego Związku
3. Dyskusja nad sprawozdaniem GKR
- omówienie popełnianych błędów w sprawozdaniach
4. Głosowania:
- przyjęcie Bilansu ZG za 2014 r.
- przyjęcie sprawozdania z wykonania Preliminarza ZG za rok 2014
- przyjęcie Bilansu Związku za 2014 r.
- przyjęcie sprawozdania z wykonania Preliminarza Związku za 2014 r.
5. Projekt Preliminarza ZG na 2015 r.
6. Dyskusja nad projektem Preliminarza ZG na 2015 r.
7. Głosowanie nad przyjęcie Preliminarza ZG na 2015 r.
8. Sprawozdanie Komisji Odznaczeń z badania otrzymanych wniosków na odznaczenia
związkowe za rok 2014
9. Fundusze celowe Związku na 2015 r.
10. Wystawiennictwo w 2015 r. – zgłoszone wystawy filatelistyczne
11. Stan finansów Związku
12. Wywiązywanie się Zarządów Okręgów z postawionych zadań:
- lista adresowa osób funkcyjnych w Okręgach i Kołach PZF
- lista adresowa Opiekunów Kół Młodzieżowych
- Plany Pracy Okręgów na 2015 r.
- sprawozdania z ruchu członków
13. Przygotowania do 53. OMKF w Nałęczowie
14. Informacja o II etapie remontu Domu Filatelisty w Gdańsku
15. Czytelnictwo w PZF
16. Nowodruki w 2015 r. – wnioski złożone do Poczty Polskiej S.A.
17. Komunikacja w Związku – lista adresowa osób, które będą otrzymywały informacje z
Biura ZG
18. XVI edycja Polskiej Kapituły Filatelistycznej Statuetki „Prymus”
19. Przedstawienie projektów Odznaki Członka Honorowego PZF – głosowanie i
zatwierdzenie wzoru
20. Wybór miejsca odbycia XXI Walnego Zjazdu Delegatów
- propozycja Zjazdu w Warszawie
- propozycja Zjazdu w Iławie
21. Sprawy wniesione
22. Zamknięcie posiedzenia
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Ad.1. Prezes Kol. Henryk Monkos przywitał przybyłych na posiedzenie członków Zarządu
Głównego oraz prezesów Okręgów i zaproszonych gości. Poprosił zebranych o powstanie i
uczczenie minutą ciszy zmarłych o ostatnim czasie Kolegów.
Korzystając z obecności na posiedzeniu prezesów Okręgów, przedstawił nowo wybranych w
ostatnim czasie prezesów Okręgów: Śląsko-Dąbrowskiego – Kol. Antoniego
Lewandowskiego, Wrocławskiego – Kol. Artura Marsego oraz Warszawskiego – Kol.
Bohdana Subocza.
Przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który został bez uwag przyjęty do realizacji.
Jednym z podstawowych punktów poszerzonego posiedzenia ZG PZF było przyjęcie
dokumentacji finansowo-księgowej Zarządu Głównego oraz całego Związku, a także
przyznanie odznaczeń wnioskowanych przez Okręgi. Badanie dokumentacji odbyło się w
dniach 15-16.03.br. przez Główną Komisję Rewizyjną. Kol. Henryk Monkos poprosił
przewodniczącego GKR, Kol. Jana Duera o przedstawienie protokołów pokontrolnych.
Ad.2. Kol. Jan Duer zapoznał zebranych z protokołami z badania bilansu i wykonania
preliminarza za rok 2014 Zarządu Głównego oraz całego Związku (załączniki nr 2 i 3 do
egzemplarza aktowego). Zapoznał również obecnych z wnioskami pokontrolnymi zawartymi
w tych protokołach, zwracając szczególną uwagę na brak dotrzymywania terminów składania
dokumentacji finansowo-księgowej przez niektóre Okręgi.
Ad.3. W dyskusji nad sprawozdaniem GKR zabrali głos Koledzy:
Kol. Henryk Monkos – prezes ZG PZF przypomniał zebranym, że w roku 2014 nastąpiła
reorganizacja zatrudnienia w biurze ZG w tym zmiana księgowej. Ponieważ zatrudnienie
nowej księgowej odbyło się z dniem 1 października, napotkała w swej pracy wiele barier i
utrudnień związanych z prawidłowym księgowaniem roku 2014. Dodatkowo zbiegło się to
także ze wzmożoną aktywnością księgową w związku z XXI OWF w Warszawie oraz
dodatkowymi fakturowaniami związanymi z wyposażaniem lokalu. Między innymi dlatego
nowa księgowa nie zdążyła przygotować oprócz zamknięcia roku w Zarządzie Głównym oraz
wykonania dokumentacji zbiorczej całego Związku uzgodnień sald z wszystkimi Okręgami.
Kol. Andrzej Skorek poruszył cztery sprawy. Pierwszą było zadłużenie Okręgów w stosunku
do ZG PZF – pytanie: z czego to zadłużenie wynika?
Kol. Janusz Dunst – skarbnik ZG PZF wyjaśnił, że noty za składki za II półrocze zostały
zaksięgowane w roku 2014, natomiast część płatności odbyła się już w roku 2015. Stąd na
koniec roku 2014 figuruje zadłużenie Okręgów w stosunku do ZG PZF, które wynika w
zdecydowanej większości z tego faktu.
Drugą sprawą poruszoną przez Kol. Andrzeja Skorka była wartość materiałów na
magazynie. Jest ona znaczna lecz zgodnie z propozycją prezesa ZG PZF nie ma pilnej
potrzeby wyzbywania się tych zapasów. Kol. Andrzej Skorek zaproponował, żeby sprawą
zająć się podczas jesiennego posiedzenia ZG PZF i podjąć wtedy ewentualne decyzje w tej
sprawie.
Sprawa następna to rozliczenie wpływów z odpisów 1%. Jak wygląda sprawa wykorzystania
tych środków przez Okręgi, pamiętając o tym, że na wykorzystanie ich jest określony czas?
Kol. Henryk Monkos wyjaśnił, że na wykorzystanie tych środków obowiązuje okres dwuletni.
Okręgi, które posiadają jeszcze niewykorzystane odpisy za rok 2012 i 2013, w tym roku
powinny je wykorzystać. Środki, które nie będą wykorzystane przez Okręgi zostaną
rozliczone przez Zarząd Główny.
Ostatnim tematem była sprawa wykonania preliminarza XXI OWF w Warszawie. Ponieważ z
wykonania preliminarza za rok 2014 nie wynika wprost jakie to były wartości, Kol. Andrzej
Skorek poprosił o informację na ten temat.
Kol. Jan Duer poinformował zebranych, że organizatorów wystawy było praktycznie dwóch:
Okręg Warszawski oraz Zarząd Główny PZF, który m.in. sfinansował całość druku katalogów
z „wkładką”, co było największym kosztem dotyczącym wystawy. Pozostała część kosztów
rozliczona została przez Komitet Organizacyjny XXI OWF na podstawie preliminarza
wystawy. W drugiej połowie kwietnia Główna Komisja Rewizyjna jest umówiona na kontrolę
wykonania tego preliminarza z Zarządem Okręgu Warszawskiego.
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Kol. Henryk Monkos przypomniał zebranym, że na posiedzeniu Zarządu Głównego w Wiśle
w 2013 roku podjęto decyzję powierzającą organizację XXI OWF Okręgowi Warszawskiemu.
Decyzja miała przede wszystkim na celu zintegrowanie środowiska filatelistów warszawskich
pod kierownictwem nowo wybranego prezesa Zarządu Okręgu Kol. Romana Babuta.
Powołano Komitet Organizacyjny wystawy, pod kierownictwem Kol. Romana Babuta.
Przedstawiony w pierwszej wersji preliminarz wystawy opiewał na kwotę prawie 220 tys. zł,
który został przez Prezydium skorygowany do kwoty 103 tys. zł. Na tę kwotę składały się:
dotacja z funduszu wystawienniczego (50 tys. zł) oraz ewentualne dofinansowanie Poczty
Polskiej S.A. W miesiącu kwietniu 2014 roku pojawiła się sprawa gablot będących na stanie
Zarządu Okręgu Warszawskiego, który podjął decyzję o ich wyremontowaniu. Przewidywany
koszt remontu miał wynieść 36 tys. zł. Ze strony Zarządu Głównego nie było zgody na ujęcie
tych kosztów w preliminarzu wystawy, takiej pozycji w preliminarzu po prostu nie było. Jeśli
chodzi o wykonanie preliminarza to ze strony Zarządu Głównego Okręg Warszawski
otrzymał w trzech transzach 50 tys. zaś wszystkie główne płatności dotyczące sędziowania,
hoteli itp. ponosił Zarząd Główny.
Kol. Henryk Monkos szczegółowo omówił współpracę, a w zasadzie jej brak ze strony
przewodniczącego KO OWF, której efektem była rezygnacja Kol. Romana Babuta na
miesiąc przed rozpoczęciem wystawy z funkcji przewodniczącego KOW. Została ona później
wycofana ale sposób postępowania Kol. Romana Babuta i stawiania nowych swoich
warunków był nie do przyjęcia.
Omówione zostały także podstawowe błędy pojawiające się w dokumentacji finansowoksięgowej przesłanej przez Okręgi. Kol. Józef Kuczborski poinformował zebranych, że w
porównaniu do roku ubiegłego nastąpiła znaczna poprawa w terminowym dostarczeniu
dokumentacji finansowo-księgowej oraz jej prawidłowym wykonaniu. W roku ubiegłym w
terminie zmieściło się 10 Okręgów, a tylko trzy Okręgi dostarczyły dokumentację nie
wymagającej korekty. W tym roku w terminie dotarła dokumentacja z 20 Okręgów, z czego
połowa była prawidłowa. Korekty dotyczyły różnych spraw: od prostych błędów
rachunkowych do nieprawidłowego rozliczenia wyniku finansowego z lat poprzednich. W
większości korygowanie dokumentacji finansowo-księgowej przebiegało sprawnie, jednak w
kilku Okręgach był problem z komunikacją. Dotyczyło to Okręgów: Małopolskiego,
Zachodniopomorskiego i Warszawskiego. Okręgi te korzystały z Biur Rachunkowych i
komunikacja na linii ZG-Okręg-Biuro Rachunkowe była bardzo utrudniona. Wspólnie z Kol.
Józefem Kopciem starano się rozwiązywać problemy i być w kontakcie z zainteresowanymi,
czy to poprzez pocztę elektroniczną, czy telefonicznie.
Kol. Henryk Monkos uczulił zebranych, żeby przekazali osobom prowadzącym księgowość w
Okręgach informację o wyeliminowaniu wszystkich dokumentów, które podlegały korekcie. W
dokumentacji finansowo-księgowej powinny zostać dokumenty ostateczne, gdyż będą one
podstawą do sporządzenia dokumentacji za rok bieżący.
Kol. Józef Kuczborski zaprezentował na podstawie sprawozdań z wykonania preliminarza za
2014 rok przez poszczególne Okręgi osiągnięty wynik finansowy, wpływy składek (80%),
inne wpływy (w tym dotacje) oraz wydatki w czterech grupach: 1 – cele statutowe, 2 –
pomieszczenia, materiały i podatki, 3 – wynagrodzenia, usługi obce, 4 – pozostałe koszty. Z
powyższego zestawienia wynika jednoznacznie, że składki członkowskie w zdecydowanej
większości Okręgów nie pokrywają kosztów utrzymania pomieszczeń, wynagrodzeń i usług
obcych. Działalność statutowa (wystawy, pokazy, wernisaże) oparta jest przede wszystkim
na pozostałych wpływach (w tym dotacjach).
Ad.4. Prezes ZG PZF Kol. Henryk Monkos z uwagi na wyczerpanie dyskusji, poddał pod
głosowanie przyjęcie bilansu i wykonania preliminarza za 2014 roku Zarządu Głównego oraz
bilansu i wykonania preliminarza za 2014 całego Związku.
Ad.5 i 6. Kol. Henryk Monkos zaprezentował zebranym projekt preliminarza ZG PZF na rok
2015, omawiając poszczególne pozycje, tak wpływów, jak i wydatków. Odpowiadał na
pytania i wątpliwości, które w trakcie prezentacji się pojawiły. Jednocześnie zwrócił uwagę
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Prezesom Okręgów, że takie preliminarze powinny być tworzone w każdym Okręgu przez
osoby do tego upoważnione. Przypomniał, że podstawową cechą preliminarza powinno być
zbilansowanie przewidywanych wpływów z planowanymi wydatkami, co w Okręgach
dotychczas nie zawsze miało miejsce. Omawiając projekt preliminarza na rok 2015 zwrócił
uwagę na sposób jego tworzenia w Okręgach. Preliminarz powinien zostać wykonany przez
Prezesa oraz Skarbnika, gdzie w elektronicznym formularzu otrzymanym przez wszystkie
Okręgi wypełnia się tylko pola białe. Pozostałe pola są zablokowane i zawierają formuły
liczące, lub wskazują – jak w wypadku przewidywanych wpływów 1% - na to, że te pole nie
wypełniamy.
Przy pozycji dotyczącej wydania Informatora PZF do jego realizacji wyrazili akces Kol.
Marcin Wysocki i Kol. Marek Smoła.
Kol. Jerzy Bielawski zwrócił się z zapytaniem, czy na wydawanie HBBF-u nie powinna być w
preliminarzu ujęta jakaś kwota.
Po krótkiej dyskusji dotyczącej m.in. zmiany objętości ostatniego numeru HBBF-u, która
miała decydujący wpływ na cenę, ustalono że w preliminarzu będzie ujęta kwota 2.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydawanie HBBF.
Kol. Przemysław Drzewiecki zasygnalizował również brak w preliminarzu dofinansowania dla
uczestników Studium Filatelistyki (w tym roku to dwa spotkania) – dodano do preliminarza 10
tys. zł na ten cel.
Ad.7. Z uwagi na wyczerpanie dyskusji na temat preliminarza Zarządu Głównego PZF
(załącznik nr 4) poddał jego przyjęcie pod głosowanie.
Ad.8. Kol. Henryk Wielgosik przedstawił w imieniu Zespołu ds. Wyróżnień i Odznaczeń,
wnioski na odznaczenia, które wpłynęły w ustawowym terminie.
Przyznano złote Odznaki Honorowe 65 osobom, Odznaki „Za Zasługi dla Polskiej
Filatelistyki”: brązowe – 26 osobom, srebrne – 21 osobom (dwa wnioski odrzucono) oraz
złote – 13 osobom (dwa wnioski odrzucono).
W odrzuconych wnioskach na złotą Odznakę „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” znalazł się
między innymi wniosek Kol. Janusza Łojka – Prezesa Okręgu Świętokrzyskiego PZF.
Kol. Henryk Monkos poinformował zebranych, że w roku 2013 w związku z 95-leciem
filatelistyki na Kielecczyźnie, przygotowano dla Okręgu Świętokrzyskiego dyplom
pamiątkowy z tej okazji. Dokonano również przeglądu otrzymanych odznaczeń przez
członków Zarządu Okręgu. Ponieważ pięć osób spełniało warunki, a wnioski na te osoby nie
wpłynęły do Zarządu Głównego, decyzją Prezesa ZG przyznano cztery srebrne odznaki „Za
Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”, oraz złotą odznakę „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” dla
Kol. Janusza Łojka. Podczas spotkania z okazji 95-lecia filatelistyki na Kielecczyźnie, w
grudniu 2013 roku, na które udali się Prezes i Sekretarz ZG PZF, z uwagi na aroganckie,
chamskie i obraźliwe zachowanie się Kol. Janusza Łojka w stosunku do „nieproszonych
gości” oraz podtrzymywanie nieprawdziwych stwierdzeń na temat działań Prezydium ZG,
Zarządu Głównego oraz Poczty Polskiej S.A. – odstąpiono od jej wręczenia. Pozostałe
odznaki zostały wręczone wraz z pamiątkowym dyplomem dla Okręgu Świętokrzyskiego z
okazji jubileuszu. Kol. Henryk Monkos poinformował zebranych o działaniach Kol. Janusza
Łojka na szkodę Związku oraz na donos, którym adresatem była Poczta Polska S.A.
przedstawiając wpisy na Forum Filatelistów oraz na stronie Okręgu Świętokrzyskiego PZF.
Kol. Józef Kuczborski przypomniał, że w 2013 roku Zarząd Główny podjął uchwałę o
skierowaniu sprawy Kol. Janusza Łojka do Sądu Koleżeńskiego w sprawie łamania Statutu
PZF.
Po zapoznaniu się z całością sprawy zebrani – nie tylko członkowie Zarządu Głównego –
wyrazili aprobatę do działań podjętych przez Prezesa ZG PZF. Wręczenie przyznanego
wyróżnienia uzależniono od otrzymania od prezesa J. Łojka stosownych wyjaśnień na
zarzuty i pomówienia zawarte w Biuletynach Okręgu oraz przeprosin za niestosowne
zachowanie podczas uroczystości w grudniu 2013 r.
W związku z powyższym wniosek został uznany jako niezasadny.
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Jednostkom organizacyjnym PZF przyznano dwie złote Odznaki Honorowe oraz trzy złote
Odznaki „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”.
Osobom niestowarzyszonym przyznano jedną srebrną Odznakę Honorową, 21 złotych, a
także 10 brązowych Odznak „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” oraz jedną złotą.
Zakłady i Instytucje zostały wyróżnione srebrną Odznaką Honorową – 3, złotą – 1 oraz
brązową Odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” – 3.
Powyższe wnioski przyjęte zostały (oprócz odrzuconych) w jednomyślnym głosowaniu przez
członków Zarządu Głównego. Pełna lista wyróżnionych zawarta jest w załączniku nr 5 do
egzemplarza aktowego.
Kol. Henryk Monkos podziękował za pracę Zespołu ds. Wyróżnień i Odznaczeń za
weryfikację wniosków, które trafiły do Zarządu Głównego.
Ad.9. Prezes Henryk Monkos przypomniał, że w przyjętym preliminarzu na rok 2015, wzorem
roku poprzedniego została zapreliminowana kwota na fundusz wystawienniczy. W miesiącu
styczniu, na posiedzeniu Prezydium rozpatrzono pozytywnie 7 wniosków na kwotę 21.400,00
zł, a wczoraj Prezydium rozpatrzyło pozytywnie 16 wniosków na kwotę 54.500,00 zł.
Kol. Józef Kuczborski poinformował zebranych o wykorzystanym funduszu wystawienniczym
w roku 2014, w którym łącznie przeznaczono na ten cel 138.500,00 zł. Ogółem wpłynęły 54
wnioski zgłoszone przez 16 Okręgów.
Ad.10. Kol. Jacek Kosmala poinformował zebranych o zgłoszonych na rok 2015 wystawach
konkursowych. Są to 3 wystawy II stopnia: Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna
„Głogów 2015” w czerwcu, KWF „710 lat Iławy” w lipcu oraz KWF „Żołnierz polski podczas II
wojny światowej” w październiku w Koszalinie, a także 3 wystaw III stopnia: Okręgowa
Wystaw Filatelistyczna „Wrocław 2015” w kwietniu, MOWF „Debiuty XVII – Koszalin 2015” w
czerwcu oraz Okręgowa Wystawa Filatelistyczna „Oława 2015” we wrześniu.
Ad.11. Kol. Janusz Dunst – skarbnik ZG PZF poinformował zebranych o stanie finansów na
koniec roku oraz o zadłużeniach Okręgów w stosunku do ZG PZF. Nie jest to duże
zadłużenie; w sumie 10 Okręgów zalega na kwotę ok. 8 tys. zł. Skarbnik przekazał także
informację o stanie wykorzystania 1% przez poszczególne Okręgi.
Ad.12. Kol. Henryk Monkos przypomniał zebranym, że uchwała zjazdowa nałożyła na nas
obowiązek stworzenia listy członków PZF. Na początek chcieliśmy stworzyć bazę adresową
osób funkcyjnych Związku i podczas jej tworzenia wynikały różnorakie nieporozumienia i
zastrzeżenia co do danych zawartych w tej bazie. Baza taka jest niezbędna do przepływu
informacji z biura Zarządu Głównego. Natomiast spis wszystkich członków PZF miałby na
celu w przyszłości – zgodnie z sugestiami – wysyłanie „Filatelisty”, czy chociażby życzeń
świątecznych bezpośrednio do każdego członka.
Kol. Jacek Kosmala zwrócił uwagę, że w wielu krajach, m.in. w USA, Austrii i Niemczech
wydawnictwa związków filatelistycznych są wysyłane do członków bezpośrednio z drukarni.
Co więcej, w każdym numerze publikowane są pełne dane adresowe nowych członków wraz
z ich zainteresowaniami.
Kol. Andrzej Skorek, który z ramienia Zarządu Głównego został zobowiązany do stworzenia
bazy adresowej członków Związku, poinformował zebranych, że do tej pory została
stworzona baza adresowa osób funkcyjnych, zawierająca dane członków Zarządów
Okręgów, członków Okręgowych Komisji Rewizyjnych. Jest to baza zawierająca wszystkie
Okręgi, która jednak powinna już zostać uzupełniona zmianami. Zwrócił także uwagę, że na
stronie ZG PZF dane okręgowe są w wielu przypadkach nieaktualne i wymagają weryfikacji.
Kol. Henryk Monkos poinformował zebranych, że Prezydium zobowiązało do kontaktów z
administratorem strony Kol. Marka Zbierskiego. Wobec tego wszelkie zmiany, które powinny
być wykonane na stronie proszę o przesyłanie do Kol. Marka Zbierskiego.
Kol. Marcin Wysocki przedstawił zebranym podczas pokazu multimedialnego analizę stanu
członków w roku 2014 na podstawie sprawozdań z ruchu członków. W roku 2014 w
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porównaniu do roku 2013 spadek członków wyniósł ok. 9%. Takiego spadku można się było
spodziewać, natomiast od roku 2012 coroczny spadek członków ustabilizował się w
granicach 2% w stosunku do roku poprzedniego. W 2014 roku proporcja członków płacących
składki pełnopłatne do członków ulgowych kształtowała się 32% do 68%. Rozpatrując
spadek osobowy w 2014 roku to prawie całość tego spadku przypada na I półrocze.
Kol. Józef Kuczborski przedstawił na podstawie sprawozdań ruchu członków zestawienie wg
Okręgów jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych członków w roku 2014. W całym roku było ich
205 – w pierwszej połowie 116, w drugiej 89. Osiem Okręgów nie pozyskało żadnego
członka w 2014 roku.
Drugą sprawą, którą poruszył Kol. Marcin Wysocki to plany pracy na rok 2015. Dla Zarządu
Okręgu powinien to być podstawowy dokument do prowadzenia działalności. Oprócz
stworzenia planu pracy trzeba go odpowiednio rozpropagować, żeby członkowie mieli pełną
wiedzę co Okręg zamierza w danym roku zrobić. Zaproponował, żeby na poszerzonych
posiedzeniach Zarządu Głównego każdy Prezes Okręgu przedstawił w krótkim wystąpieniu
zamierzenia Zarządu Okręgu na rok bieżący. Warto także zaprezentować plany pracy na
stronie ZG w zakładce Okręgi.
Kol. Bohdan Subocz zaproponował, żeby wprowadzić na szczeblu Zarządu Głównego
priorytetowe kierunki działania na rok następny, natomiast Okręgi w swoich planach pracy
powinny te kierunki uwzględniać również priorytetowo. Oczywiście proponowane kierunki
działania mogą być w każdym roku inne.
Ad.13. Kol. Ryszard Kuśmiderski – Prezes Zarządu Okręgu Lubelskiego przedstawił stan
przygotowań do Finału 53. OMKF w Nałęczowie. Omówił warunki zakwaterowania
uczestników i opiekunów oraz zapoznał zebranych z programem pobytu w Nałęczowie.
Konkursowi towarzyszył będzie wernisaż filatelistyczny poświęcony Czesławowi Słani. Życzył
wszystkim wspaniałych wrażeń z pobytu w Nałęczowie, a uczestnikom konkursu powodzenia
w rywalizacji.
Kol. Wojciech Lewandowski – przewodniczący Głównej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej
zapoznał zebranych z zasadami oceny zadań Finału 53. OMKF w Nałęczowie, do którego
nie było zastrzeżeń i w tej formie został zaaprobowany.
Ad.14. Kol. Jerzy Białas zapoznał zebranych ze stanem remontu „Domu Filatelisty” w
Gdańsku. W związku z pozyskaniem nowego lokatora, który wyraził chęć wynajęcia dwu
wolnych pokoi na III piętrze Domu Filatelisty w Gdańsku, powstała konieczność
przeprowadzenia remontu tych pomieszczeń. Zarząd Okręgu Pomorskiego PZF wcześniej
planował remont całego III piętra. Po uzyskaniu dotacji z Zarządu Głównego PZF w
wysokości 20 000,00 zł i przeznaczeniu na ten cel środków Okręgu postanowiono
niezwłocznie przystąpić do remontu w/w pomieszczeń. Remont trwał około 3 tygodnie.
W związku z tym, że wystarczyło środków wyremontowano częściowo trzecie
pomieszczenie, na które zgłosił chęć wynajęcia kolejny najemca. W chwili obecnej wszystkie
pomieszczenia w Domu Filatelisty w Gdańsku przeznaczone na wynajem są wynajęte, choć
część z nich jeszcze jest przeznaczona do remontu po uzyskaniu środków na ten cel.
Ad.15. Kol. Jerzy Białas poinformował także o sytuacji Okręgu Pomorskiego, jako wydawcy
prasy związkowej. W chwili obecnej wydawanych jest 1 150 egzemplarzy miesięcznika
„FILATELISTA”. Z tego około 220 egzemplarzy rozprowadzanych jest za pośrednictwem
Poczty Polskiej S.A., 200 egzemplarzy za pośrednictwem firmy Pol Perfect dostępna jest w
salonach EMPIK-u. Pozostałą część nakładu rozprowadza wydawca (Okręg Pomorski PZF)
za pośrednictwem Okręgów i sklepów filatelistycznych oraz w ramach prenumeraty
indywidualnej u wydawcy, pozostawiając niewielka ilość egzemplarzy jako „żelazną
rezerwę”. Życzeniem wydawcy byłoby pozyskanie 1 – 2 reklamodawców, którzy zapewniali
by płynność finansową wydawcy. Ratują sprawę reklamy Poczty Polskiej S.A., która
umieszcza reklamy na łamach „FILATELISTY”. Opłaty za w/w reklamy wynikają z odrębnej
umowy pomiędzy Pocztą Polską S.A. a Polskim Związkiem Filatelistów. Ze środków
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pozyskanych z Poczty Polskiej S.A. Zarząd Główny PZF na koniec roku dofinansowuje w
razie potrzeby „FILATELISTĘ”.
Ad.16. Kol. Henryk Monkos poinformował zebranych, że na chwilę obecną nie ma jeszcze
zgodny Poczty Polskiej S.A. na wydanie dla Polskiego Związku Filatelistów nowodruków w
2015 roku.
Ad.17. Prezes ZG PZF przypomniał zebranym, że dokładnie rok temu, na poszerzonym
posiedzeniu Zarządu Głównego w Biedrusku ustalono, że do komunikacji z Okręgami,
oprócz Prezesa zostanie wyznaczona jeszcze jedna osoba do otrzymywania wszelkich
informacji. Sprawa dotyczyła sytuacji, gdy Prezes z różnych względów jest nieuchwytny, a
terminy niektórych zdarzeń nie mogą czekać.
Tylko nieliczne Okręgi z tego obowiązku się wywiązały i problem pozostał. Ponowił apel o
dopełnienie tego wymogu.
Ad.18. Kol. Henryk Monkos, jako prezes Polskiej Kapituły Filatelistycznej przypomniał
zebranym, że w tym roku odbędzie XVI edycja Statuetki „Prymus”. Planowane miejsce Gali
to Warszawa w okresie wystawy filatelistycznej z okazji 100-lecia Poczty Miejskiej w
Warszawie. Zwrócił się do zebranych o nadsyłanie wniosków, poprzez Przedstawicielstwa
Kapituły.
Na pytanie o utworzenie nowego Przedstawicielstwa, oświadczył że wystarczy zgłoszenie od
zainteresowanego Okręgu z proponowanym składem. Przedstawicielstwo to mogło by już
brać udział w głosowaniu, natomiast certyfikat wręczony zostałby na Gali Prymusów.
Ad.19. Kol. Józef Kuczborski przedstawił projekty odznaki dla Członków Honorowych PZF,
której wprowadzenie odbyło by się na najbliższym Zjeździe. Z trzech prezentowanych
projektów akceptację zebranych w zdecydowanej większości uzyskał projekt nr 3 – znaczek
PZF w wieńcu – całość w kolorze złotym. Po niezbędnym dopracowaniu zostanie on
skierowany do wykonawcy. Znaczek ten otrzymaliby wszyscy dotychczasowi Członkowie
Honorowi oraz osoby, które tę godność otrzymają na najbliższym Zjeździe.
Ad.20. Kol. Henryk Monkos przypomniał zebranym, że w roku 2016 odbędzie się XXI Walny
Zjazd Delegatów PZF i najwyższy czas, żeby zadecydować o miejscu jego odbycia. Jednym
z proponowanych miejsc jest Warszawa, natomiast drugą lokalizacją jest propozycja Kol.
Romana Przybyły dotycząca Iławy.
Kol. Roman Przybyła przedstawił zebranym ofertę hotelową w Iławie oraz zwrócił uwagę na
bardzo dobre podejście władz miasta do tego przedsięwzięcia. Podkreślił także dogodny
dojazd i atrakcyjne położenie. Baza hotelowa zapewnia bardzo dobre warunki na
przeprowadzenie Zjazdu oferując m.in. zaplecze konferencyjne.
Kol. Henryk Monkos zaproponował, żeby Zjazd trwał cztery dni, a jeśli pozwolą na to finanse,
żeby zaprosić przynajmniej na jeden dzień Członków Honorowych PZF.
Ponieważ zdecydowana większość wyraziła pozytywne zdanie o propozycji zorganizowania
Zjazdu w Iławie, poddał pod głosowanie propozycję odbycia czterodniowego XXI Walnego
Zjazdu Delegatów PZF w Iławie w 2016 roku, prosząc o głosowanie wszystkich uczestników
posiedzenia. Na obecnych w chwili głosowania 27 osób, 24 osoby były za, a 3 osoby
wstrzymały się od głosu.
Powołano również w imieniu Zarządu Głównego PZF głównego organizatora Zjazdu – Kol.
Romana Przybyłę.
Ad.21. Sprawy wniesione.
Kol. Henryk Monkos poinformował zebranych, że z Głównego Kolegium Sędziów wpłynął
Regulamin działalności zespołów atestacyjnych (załącznik nr 6). Są to wytyczne do pracy
zespołów atestujących młodzieżowe eksponaty filatelistyczne na wystawy konkursowe
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organizowane przez PZF. Z uwagi na dużo zapytań, Kol. Jerzy Białas odczytał cały
regulamin.
W dyskusji na regulaminem wzięli udział Koledzy:
Wojciech Lewandowski poinformował zebranych, że na wniosek Komisji ds. Filatelistyki
Młodzieżowej został powołany zespół atestacyjny eksponatów młodzieżowych, w którym są
ludzie którzy filatelistyką młodzieżową zajmują się od lat.
Jan Duer, który poddał w wątpliwość celowość tworzenia centralnego zespołu atestacyjnego,
ponieważ jego zdaniem do tej pory – przynajmniej w Okręgu Śląsko-Dąbrowskim – nigdy nie
było problemu atestacji zbioru młodzieżowego przez OKS.
Henryk Monkos zwrócił uwagę, że w wielu Okręgach nie ma nawet sędziów, więc głównie z
myślą o nich taki zespół został powołany, a ponieważ zespół atestujący będzie pracował w
różnej konfiguracji to regulamin jest po prostu wytyczną do ich pracy i pozwoli ujednolicić
atestację eksponatów młodzieżowych.
Andrzej Skorek oświadczył, że jest przeciwny takim działaniom, żeby scentralizować
atestację eksponatów młodzieżowych. Jego zdaniem im więcej uregulowań w tym zakresie,
tym mniej radości z takich działań. Im więcej przepisów to wcale nie oznacza, że będzie
lepiej. Zaproponował, żeby ten materiał potraktować jako dyskusyjny. Złożył wniosek, żeby
materiał ten przesłać do szerszej konsultacji do Okręgów i dopiero wtedy – uwzględniając
ewentualne wnioski – wypracować optymalną wersję regulaminu, który może przyjąć, z
naszego upoważnienia, Prezydium ZG.
Jacek Kosmala, w imieniu GKS, poinformował zebranych, że regulamin był szeroko
konsultowany z osobami, które oceniają eksponaty młodzieżowe. Regulamin ten ma na celu
przede wszystkim wyrównanie poziomu atestowanych eksponatów młodzieżowych, żeby
uniknąć sytuacji jaka była dotychczas, gdzie atestowane eksponaty uzyskiwały diametralnie
różne oceny na kolejnych wystawach konkursowych.
Kol. Henryk Monkos podsumowując dyskusję zaproponował, żeby regulamin zwrócić do
GKS, który prześle go do Okręgów. Jednocześnie, jak sam wnioskujący zaznaczył, nie
spodziewa się żeby nagle pojawiła się lawina wniosków i propozycji dotycząca tego
dokumentu. Jeszcze raz zaznaczył, że ten regulamin oraz powołany wcześniej zespół do
atestacji eksponatów młodzieżowych, jest przede wszystkim pomocą dla tych Okręgów,
które z tym problem spotykają się na co dzień.
Kol. Jerzy Bielawski zaproponował, żeby zastanowić się nad wydaniem w formie
wydawnictwa zwartego Słownika Biograficznego, który w formie elektronicznej jest na naszej
stronie internetowej.
Po krótkiej dyskusji większość uczestników określiła się, żeby nowego wydawnictwa nie
robić. Kol. Henryk Monkos poinformował zebranych, że w biurze Zarządu Głównego jest
jeszcze sporo egzemplarzy poprzedniego wydania Słownika i jeśli są chętni to jest on
dostępny od ręki.
Kol. Andrzej Skorek poruszył sprawę, która wynikła na linii jurorzy Okręgu Koszalińskiego a
przewodniczący GKS. Szkoda, że z powodów zdrowotnych Kol. Marek Zbierski jest
nieobecny na tym posiedzeniu, ponieważ sprawa głównie dotyczy jego osoby. Prezydium, na
wniosek GKS zatwierdziło listę 12-tu sędziów do sędziowania eksponatów młodzieżowych
lub przewodniczenia zespołom oceniającym takie eksponaty. Na tej liście nie znalazł się Kol.
Marian Wawrzynkowski, sędzia I klasy z Koszalina, który miał sędziować w czerwcu
„Debiuty” jako przewodniczący Sądu Konkursowego. Na powyższą propozycję Okręgu,
przewodniczący GKS nie wyraził zgody, gdyż według niego Kol. Marian Wawrzynkowski nie
spełnia wymogów. Od tej pory zaczyna się korespondencja pomiędzy Kol. Marianem
Wawrzynkowskim i Kol. Markiem Zbierskim, dotycząca powodów tej decyzji. W ocenie Kol.
Mariana Wawrzynkowskiego oprócz nie merytorycznych argumentów, to sama forma
korespondencji jest nie do przyjęcia i rozważa wystąpienie w tej sprawie do Sądu
Koleżeńskiego.
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Kol. Andrzej Skorek zwrócił uwagę, że w tego typu korespondencji, musi być zachowana
szczególna troska o to by nie wywoływać niepotrzebnego zamieszania. Liczyć się należy
również z konsekwencjami, które niesie ona ze sobą.
Rozwiązanie tej sprawy można załatwić na trzy sposoby. Pierwszy, to dopisać Kol. Mariana
Wawrzynkowskiego do listy 12-sędziów, wycofując zarzuty pod jego adresem. Drugi sposób
– najbardziej kontrowersyjny – to anulować decyzję o powołaniu zespołu do sędziowania
eksponatów młodzieżowych. Trzeci – najbardziej racjonalny – to pismo Kol. Marka
Zbierskiego (do wglądu Prezesa ZG) do Kol. Mariana Wawrzynkowskiego z przeprosinami
za niezręczną formę załatwienia sprawy.
Kol. Jacek Kosmala poinformował, że pismo Okręgu dotyczące składu sądu konkursowego
na „Debiuty” w Koszalinie, nieszczęśliwie zbiegło się z decyzją powołującą zespół 12 osób, z
których to powinni być brani na przewodniczących zespołów oceniających eksponaty
młodzieżowe. Kol. Marian Wawrzynkowski nie znalazł się na tej liście i z tego też względu
nie został zaakceptowany przez GKS na przewodniczącego sądu konkursowego na tej
wystawie. Według jego oceny korespondencja w tej sprawie pomiędzy Kol. Markiem
Zbierskim, a Kol. Marianem Wawrzynkowskim nie była potrzebna. Jeśli ma zapaść jakaś
decyzja w tej sprawie to wchodzi w grę jedynie trzecie z proponowanych rozwiązań.
Kol. Waldemar Więcław – przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Związku, zwrócił uwagę na
tym przykładzie, że takie nerwowe posunięcia, czasami jedno za dużo wypowiedziane słowo,
przynosi więcej szkody niż pożytku. Powinniśmy zwrócić uwagę, że formułując – może w
dobrej wierze – swoje sądy, o nie kierowanie się emocjami. Dochodzi do tego, że teraz
dyskutujemy nad tematem, którego na dobrą sprawę nie powinno być. Jest to po prostu
nieodpowiednie wypowiadanie się kolegi w stosunku do kolegi. Zaapelował do zebranych o
wzajemne poszanowanie i studzenie emocji. Sprawę, zaś proponował załatwić polubownie,
żeby nie musiała ona trafić do Sadu Koleżeńskiego.
Kol. Henryk Monkos podsumowując dyskusję w tym temacie stwierdził, że można odnieść
wrażenie kompletnego braku zaufania do naczelnych władz Związku. Wszelkie kolegia,
zespoły powołane do konkretnych zadań, działają w naszym imieniu i decyzje, które
podejmują są wielokrotnie konsultowane. Nie można zarzucić Kol. Markowi Zbierskiemu, że
robi komuś na złość podejmując takie a nie inne decyzje. Zawsze stara się wykonać swoje
zadanie najlepiej jak potrafi. Wyraził zdziwienie, że Kol. Marek Zbierski ma każdorazowo
uzasadniać decyzje swoje i GKS. Kolegium jest powołane po to, żeby przygotowywać
zasady, tworzyć regulaminy, akceptować składy sędziowskie, ale nie żeby się z każdej
decyzji tłumaczyć. Natomiast, znając charakter Kol. Marka, nie zawsze potrafi on
dyplomatycznie o pewnych sprawach mówić i taka może była również korespondencja
pomiędzy zainteresowanymi.
Wyraził nadzieję, że sprawę uda się załatwić polubownie, z korzyścią dla naszego Związku.
Kol. Andrzej Skorek zaproponował, żeby na tym sprawę zakończyć i zwrócić się do Kol.
Marka Zbierskiego o przemyślenie sprawy oraz o stosowne przeprosiny w stosunku do Kol.
Mariana Wawrzynkowskiego. Podkreślił jeszcze raz, że nie chodzi o przyczyny takiej czy
innej decyzji, ale przede wszystkim o formę prowadzenia korespondencji, która delikatnie
mówiąc była niewłaściwa.
Kol. Andrzej Skorek przypomniał, że pod koniec roku powinna być gotowa ordynacja
wyborcza oraz kalendarium kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Związku.
Kol. Henryk Monkos poinformował zebranych, że trwają intensywne prace nad nowym
Statutem PZF, ponieważ obowiązujący Statut m.in. posiada zapis reprezentatywny jeśli
chodzi o Delegatów na Zjazd ( 1 Delegat na 200 osób). Przy tendencji spadkowej w Związku
reprezentacja Delegatów na Zjeździe wyniosła by ok. 30 osób, gdzie same władze
wybieralne stanowią na chwilę obecną 25 osób. Po otrzymaniu projektu Statutu zostanie on
niezwłocznie przekazany do Okręgów do konsultacji, tak żeby jeszcze w tym roku mógł
zostać on przyjęty i w oparciu o który przygotowana zostanie ordynacja wyborcza.
Ad.22. Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.
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Na posiedzeniu podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr 72/XX/2015/ZG PZF
Zarząd Główny PZF przyjął bilans i sprawozdanie z wykonania preliminarza Zarządu
Głównego za rok 2014 (załącznik nr 2).
Głosowanie: ZA x 9
Uchwała Nr 73/XX/2015/ZG PZF
Zarząd Główny PZF przyjął bilans i sprawozdanie z wykonania preliminarza Polskiego
Związku Filatelistów za rok 2014 (załącznik nr 3).
Głosowanie: ZA x 9
Uchwała Nr 74/XX/2015/ZG PZF
Zarząd Główny PZF przyjął preliminarz Zarządu Głównego na rok 2015 (załącznik nr 4)
Głosowanie: ZA x 9
Uchwała Nr 75/XX/2015/ZG PZF
Zarząd Główny PZF przyznał odznaczenia związkowe dla członków (125) i ogniw Związku
(5) oraz dla osób nie będących członkami Związku (33), a także instytucjom (7), pozytywnie
zaopiniowane przez Zespół ds. Wyróżnień i Odznaczeń według załącznika nr 5.
Głosowanie: ZA x 9
Uchwała Nr 76/XX/2015/ZG PZF
Zarząd Główny PZF podjął uchwałę dotyczącą odbycia czterodniowego XXI Zjazdu
Delegatów PZF w Iławie w 2016 roku.
Głosowanie: ZA x 8 PRZECIW x 0 WSTRZ. x 1
Józef Kuczborski
Sekretarz ZG PZF

Henryk Monkos
Prezes ZG PZF

Posiedzenie było rejestrowane i zapisano je w archiwum w sześciu plikach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZG_150321_01.mp3
ZG_150321_02.mp3
ZG_150321_03.mp3
ZG_150321_04.mp3
ZG_150322_05.mp3
ZG_150322_06.mp3

Protokół Nr 13/XX/2015/ZG PZF
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