Protokół nr 26/XX/2015/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF
w dniu 05.06.2015 r. w Nałęczowie
Posiedzenie odbyło się Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Energetyk” w Nałęczowie.
Obecni członkowie Prezydium ZG PZF (lista obecności - załącznik nr 1 do egzemplarza
aktowego).
Porządek zebrania:
1. Otwarcie posiedzenia Prezydium – Prezes Henryk Monkos
2. Sprawa dotacji z Poczty Polskiej S.A. oraz wydania nowodruków w roku 2015
3. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z funduszu wystawienniczego
4. Zatwierdzenie Regulaminu KWF „100-lecie Poczty Miejskiej w Warszawie”
5. Zmiany osobowe w Zarządach Okręgów
6. Zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy zgłaszane przez Okręgi
7. Stan prac na projektem nowego Statutu Związku
8. Sprawy wniesione
Ad.1. Prezes Kol. Henryk Monkos otworzył posiedzenie witając wszystkich obecnych na
posiedzeniu Prezydium w Nałęczowie, które odbywa się podczas trwania Finału 53. OMKF.
Przedstawił porządek zebrania, który został przyjęty.
Ad.2. Kol. Henryk Monkos przedstawił zebranym sprawę obecnej reorganizacji Poczty
Polskiej S.A., która ma m.in. wpływ na procedury dotyczące wydania nowodruków. Od
miesiąca maja z dotychczasowych oddzielnych: Biura PR oraz Biura Marketingu i
Filatelistyki, stworzono Pion Komunikacji i Marketingu, powołano Dyrektora Zarządzającego.
W związku z tym wszelkie decyzje dotyczące m.in. filatelistyki przeszły z kompetencji
Członka Zarządu do kompetencji Dyrektora Zarządzającego.
Na dzień dzisiejszy udało nam się uzyskać dotację Poczty Polskiej S.A. na: Finał 53. OMKF
w Nałęczowie, tegoroczną Galę „Prymusów” PKF oraz na KWF z okazji 100-lecia Poczty
Miejskiej w Warszawie.
Jeśli chodzi o nowodruki to mamy wstępną zgodę na dwa nowodruki w roku bieżącym i dwa
w roku 2016. Może się okazać, że z uwagi na reorganizację i powołanie Dyrektora
Zarządzającego, sfinalizowanie sprawy w tym roku może się przeciągnąć, ponieważ trzeba
będzie zmienić zasady wydawania nowodruków dotyczące ceny, nakładu oraz daty
wprowadzenia do obiegu, które ustalał do tej pory Członek Zarządu. Dopiero po
zatwierdzeniu tych zmian, będzie można oficjalnie wystąpić z wnioskiem o zgodę na wydanie
tych nowodruków.
Jednocześnie poinformował, że koszt wytworzenia nowodruków będzie większy niż w roku
poprzednim. Ustalono, że mimo to cena nowodruku pozostanie na niezmienionym poziomie.
Ad.3. Kol. Józef Kuczborski zapoznał zebranych z wnioskami Okręgów o dotacje z funduszu
wystawienniczego. Rozpatrzono 11 wniosków: 5 z Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego oraz po
jednym z Okręgów: Bydgoskiego, Częstochowskiego, Małopolskiego, Toruńskiego,
Warmińsko-Mazurskiego i Zachodniopomorskiego. Wniosek z Okręgu WarmińskoMazurskiego – negatywnie zaopiniowany przez Prezesa Zarządu Okręgu – odrzucono.
Pozostałe zaakceptowano i przyznano dotacje z funduszu wystawienniczego w wysokości
wnioskowanej – na łączną kwotę 11.600,00 zł.
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Ad.4. Członkowie Prezydium drogą elektroniczną otrzymali wcześniej tekst Regulaminu
Krajowej Wystawy Filatelistycznej „100-lecie Poczty Miejskiej w Warszawie” pozytywnie
zaopiniowanego przez Kolegium Wystawiennictwa, do którego nie zgłosili żadnych uwag. W
związku z tym Regulamin został przyjęty w głosowaniu.
Ad.5. Kol. Henryk Monkos zapoznał zebranych z zmianami osobowymi w Zarządach
Okręgów: Świętokrzyskim i Zielonogórskim.
W Okręgu Zielonogórskim, z uwagi na stan zdrowia, zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa
Zarządu Kol. Włodzimierz Maciejowski. Prezesem Zarządu został wybrany Kol. Zdzisław
Wiatrowski.
Z dniem 11.05.2015 r. z funkcji Prezesa ZO Świętokrzyskiego zrezygnował Kol. Janusz
Łojek. Kol. Henryk Monkos przedstawił uchwałę Zarządu Okręgu, w której Zarząd tę
rezygnację przyjmuje. Jednocześnie Zarząd Okręgu powierzył pełnienie obowiązków
Prezesa Kol. Włodzimierzowi Selidze, a dotychczasowemu członkowi Zarządu Kol.
Stanisławowi Baryckiemu powierzył pełnienie obowiązków sekretarza.
Prezydium przyjęło do akceptującej wiadomości decyzje Zarządów Okręgów odnośnie zmian
personalnych w składach tych gremiów.
Ad.6. Kol. Henryk Monkos zapoznał zebranych z pismami Okręgów, w których to zwracają
się z prośbą o zakup sprzętu komputerowego. Okręg Kaliski zgłosił zapotrzebowanie na
komputer i drukarkę uzasadniając to, m.in. przygotowywaniem do wydania HBBF-u.
Podobne potrzeby zgłosił Okręg Zachodniopomorski i Zielonogórski. Okręg Koszaliński
oprócz komputera i drukarki zgłasza również potrzebę zakupu projektora, który byłby
wykorzystywany do prezentacji multimedialnych w pracy z kołami młodzieżowymi. Sprzęt
komputerowy (komputer + drukarka) otrzymał już Okręg Pomorski, Lubelski oraz Okręg
Warszawski, który dodatkowo otrzymał także skaner do archiwizowania (cyfryzacji) zasobów
bibliotecznych.
W dyskusji nad tym tematem, pojawiła się koncepcja zapewnienia Okręgom podstawowego
sprzętu komputerowego (komputer + oprogramowanie + drukarka), natomiast kwestia
projektora mogłaby zostać sfinalizowana na szczeblu Zarządu Głównego. Można by kupić
jeden lub dwa projektory, które wg potrzeby mogłyby być wypożyczane przez Okręgi. Tym
sposobem wykorzystanie sprzętu byłoby pełniejsze i mogliby z niego skorzystać wszyscy.
Ad.7. Kol. Henryk Monkos poruszył sprawę przebiegu prac na Statutem. Na chwilę obecną
ustalone terminy, dotyczące kalendarium prac, nie są realizowane i do tej pory Prezydium
nie otrzymało żadnych materiałów do dyskusji. Według pierwszych ustaleń, podczas
poszerzonego posiedzenia Zarządu Głównego w Biedrusku, Prezesi Okręgów mieli otrzymać
propozycje zmian w nowym Statucie, żeby przeprowadzić konsultacje w swoich Okręgach.
Niestety do tej pory nic się nie zmieniło i żadne propozycje ze strony Zespołu pracującego na
projektem Statutu do Prezydium nie dotarły. Natomiast w ostatnim numerze „Filatelisty”
ukazał się artykuł pt. „Zmiany w Związku, czyli Związkowi na ratunek”, autorstwa Marka
Zbierskiego, Józefa Kopcia i Macieja Kandulskiego. Przedstawione dane liczbowe i wykresy
obejmujące praktycznie 15 ostatnich lat, nie tylko prezentują trend spadkowy, ale stwarzają
katastroficzną wizję na najbliższą przyszłość. Pomijając sam fakt prezentowania tych
danych, czego nie robi żadna organizacja, rodzi się pytanie czy jest sens tworzenia nowego
Statutu, bo za chwilę nas nie będzie. Nowy Statut nawet najbardziej atrakcyjny, nie
spowoduje zwiększenia liczebności Związku. To może zmienić tylko i wyłącznie oferta
programowa i działalność jednostek podstawowych. Artykuł ten powoduje odczucie wśród
odbiorców o „walkach” wśród członków gremiów zarządzających. Zamiast wywoływać
dyskusję na łamach „Filatelisty”, można było przygotować koncepcję zmian wg ustalonego
już wcześniej harmonogramu.
Po dyskusji ustalono, że z uwagi na terminy, Zjazd odbędzie się w oparciu o obowiązujący
Statut, natomiast konieczne będzie przygotowanie zmian w Statucie, które z uwagi na
bieżącą działalność są niezbędne i przyjąć je na Zjeździe.
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Na jesiennym posiedzeniu Zarządu Głównego powinniśmy przyjąć ordynację wyborczą oraz
kalendarium wyborcze. Projekt ordynacji wyborczej przygotuje Kol. Jerzy Białas oraz
kalendarium, które w założeniach powinno mieć określone terminy zebrań sprawozdawczowyborczych w kołach i oddziałach do końca marca 2016 r. w okręgach do końca miesiąca
maja. Dokumentacja dotycząca zebrań sprawozdawczo-wyborczych w okręgach powinna
spłynąć do Zarządu Głównego do 15 czerwca 2016 r.
Jednocześnie istnieje potrzeba przygotowania propozycji udziału w Zjeździe oprócz
wybranych delegatów wg obowiązującego Statutu reprezentantów okręgów na zasadzie
gości Zjazdu bez prawa głosu.
Główna Komisja Rewizyjna powinna także opracować projekt nowego Regulaminu GKR,
gdzie będą określone dokładne zasady pracy Komisji precyzujące kontrole jednostek
Związku, oprócz kontroli zleconych przez Zarząd Główny.
Konieczne jest także opracowanie w formie pisemnej uprawnień Prezesa ZG PZF i
dokument taki powinien zostać przyjęty na Zjeździe w taki sam sposób jak Regulamin prac
Zarządu Głównego.
Ad.8. Sprawy wniesione.
Kol. Jerzy Białas omówił stan zaawansowania prac remontowych Domu Filatelisty w
Gdańsku. Na chwilę obecną konieczna jest wymiana węzła CO, ponieważ przy jakiejkolwiek
awarii grozi to dewastacją już wyremontowanych pomieszczeń. Zaproponował, żeby
najbliższe posiedzenia Prezydium odbyło się w Gdańsku. Będzie to okazja zapoznania się
na miejscu z już wykonanymi robotami modernizacyjnymi oraz ocena co w najbliższym
czasie jeszcze trzeba zrobić, mając na celu podnoszenie standardu obiektu.
Ustalono termin posiedzenia na 7-9 sierpnia br.
Kol. Jerzy Białas przedstawił również wniosek Okręgu Pomorskiego o nieodpłatne
przyznanie dla Koła Nr 12 w Prabutach 3 kpl. nowodruku „Boże Narodzenie”. Koło płacąc
składki nie dostarczyło do Okręgu sprawozdania z ruchu członków i nie zostało ujęte w
sprawozdaniu Okręgu za I półrocze 2014 roku wg którego został sporządzony rozdzielnik na
bezpłatny nowodruk dla członków Związku.
Kol. Józef Kuczborski przypomniał zebranym, że od ostatniego posiedzenia, Prezydium
podjęło następującą decyzję w trybie internetowym:
Decyzja Nr 84/XX/2015/Inter. Prez. ZG PZF z dn. 06.02.2015 r.
Prezydium ZG PZF na wniosek GKS zatwierdza sąd konkursowy na Krajową Wystawę
Filatelistyczną II st. w Iławie w dniach 10-19.07.2015 r. w składzie:
Jacek Kosmala – przewodniczący, Ryszard Prange, Marek Zbierski, Andrzej Jarzynkowski,
Henryk Dembski, Bernard Jesionowski, Janusz Bator, Karol Micza.
Na posiedzeniu Prezydium ZG PZF podjęło następujące decyzje:
Decyzja Nr 85/XX/2015/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF podejmuje decyzję o dofinansowanie z funduszu wstawienniczego
imprez wnioskowanych przez Okręgi w kwocie 11.600,00 zł (lista wniosków – załącznik nr
2).
Decyzja Nr 86/XX/2015/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF zatwierdza Regulamin KWF „100 lat poczty miejskiej w Warszawie”,
która odbędzie się w dniach 04-08.11.2015 r. (załącznik nr 3).
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Decyzja Nr 87/XX/2015/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF na wniosek Okręgu Pomorskiego (załącznik nr 4) przyznaje nieodpłatnie
3 kpl. nowodruków „Boże Narodzenie” dla Koła Nr 12 w Prabutach.
Decyzja Nr 88/XX/2015/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF podjęło decyzję w sprawie centralnych obchodów 65-lecia Polskiego
Związku Filatelistów, podczas uroczystej Gali „Prymusów” towarzyszącej KWF „100 lat
Poczty Miejskiej w Warszawie”. Z tej okazji postanowiono wydać pamiątkową odznakę w
ilości 1.200 szt.
Wszystkie powyższe decyzje zostały przyjęte jednomyślnie i wchodzą w życie z dniem
przyjęcia.
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 plikach:
1. Prezydium_150605_1.mp3
2. Prezydium_150605_2.mp3
3. Prezydium_150605_3.mp3
4. Prezydium_150605_4.mp3
5. Prezydium_150605_5.mp3
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