Protokół nr 31/XX/2016/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF
w dniu 9-11.05.2016 r. w Warszawie
Posiedzenie odbyło się w siedzibie Zarządu Głównego w dniach 9-11.05.2016 r.
Obecni wszyscy członkowie Prezydium ZG PZF (lista obecności - załącznik nr 1 do
egzemplarza aktowego).
Porządek zebrania:
1. Otwarcie posiedzenia Prezydium – Prezes Henryk Monkos
2. Przebieg Kampanii w Okręgach
3. Praca nad statutem (wersja prawnika)
4. Filokartyści – nowa kategoria wystawiennicza
5. Filatelista w formie elektronicznej
6. Zatwierdzenie regulaminów wystaw organizowanych w II półroczu 2016
7. Sprawy wniesione

Ad.1. Prezes Kol. Henryk Monkos przywitał wszystkich na posiedzeniu Prezydium oraz
przedstawił porządek zebrania, który został jednomyślne przyjęty.
Ad.2. Kol. Henryk Monkos przypomniał, że do tej pory podczas biegnącej kampanii
sprawozdawczo-wyborczej w Okręgach odbyły się zebrania w połowie Okręgów, na których
wybrano nowe władze oraz delegatów na XXI Zjazd PZF. Tylko w trzech Okręgach zmienił
się dotychczasowy prezes Zarządu Okręgu. Miało to miejsce w Okręgach: Częstochowskim,
Śląsko-Dąbrowskim i Wałbrzyskim. Ostatnie zebrania okręgowe odbędą się 21 maja br.
Jedynym wyjątkiem jest Okręg Wrocławski, który zebranie sprawozdawczo-wyborcze będzie
miał 4 czerwca br.
Z końcem maja mija termin nadsyłania sprawozdań z pracy poszczególnych Komisji.
Niektóre sprawozdania już wpłynęły. Pozostałym Biuro ZG przypomniało mailowo na
początku maja o upływającym terminie.
Omówiono sprawy związane z przygotowaniem zjazdowych materiałów sprawozdawczych
do druku.
Ad.3. Prezes Kol. Henryk Monkos przypomniał zebranym, że każdy otrzymał wcześniej
projekt zmian w Statucie PZF przygotowany przez prawnika. Projekt ten to efekt ustaleń
poczynionych podczas ostatniego spotkania pod koniec lutego.
Przystąpiono do wprowadzania jednolitego nazewnictwa, poprawiania niejednoznacznych
oraz eliminowania powtarzających się fragmentów zapisów, dotyczących poszczególnych
szczebli stowarzyszenia.
Z uwagi na dużą porcję materiału, który wymagał skupienia oraz sczytania projektu zdanie
po zdaniu, ta część posiedzenia Prezydium trwała kilka godzin i nie objęła całości
otrzymanego projektu Statutu.
Postanowiono część przeredagowaną ponownie skierować do prawnika, celem naniesienia
wniesionych uwag i propozycji oraz stwierdzenia zgodności tych zapisów z Ustawą o
Stowarzyszeniach.
Ad.4. Kol. Marek Zbierski przybliżył zebranym nową możliwość prezentowania eksponatów,
która dotyczy filokartystów. Dużo kolekcjonerów (również filatelistów) posiada w swoich
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zbiorach, także zbiory filokartystyczne. Dla nich właśnie stworzono możliwość wystawiania
tych eksponatów na wystawach konkursowych. Jest to nowość, którą warto spopularyzować
nie tylko w naszym Związku. Dla filokartystów jest to oferta, żeby znaleźli się w naszym
gronie, mając możliwość wystawiania swoich eksponatów na wystawach konkursowych,
które zostałyby wzbogacone i ożywione. Za granicą klasa filokartystów już istnieje i nic nie
stoi na przeszkodzie, żeby przetłumaczyć regulamin i powołać taką klasę u nas. Jest jeden
problem – nie mamy sędziów, którzy taką klasę mogliby oceniać. Jest to jednak problem, z
którym Związek byłby w stanie sobie poradzić. Oferta dla filokartystów byłaby, więc taka:
zostajecie członkami naszego Związku, w zamian, za co macie możliwość prezentowania
swoich eksponatów na wystawach konkursowych. Nasz Statut taką możliwość dopuszcza.
Ponieważ filokartyści nie posiadają własnego stowarzyszenia, oferta nasza pozwoli im się
zrzeszać w Kołach lub Klubach filokartystów tworzonych przy np. Okręgach.
Ad.5. Kol. Marek Zbierski przedstawił zebranym procedurę uruchomienia sprzedaży
„Filatelisty” w formie elektronicznej. W dyskusji ustalono, że dobrym terminem wprowadzenia
„Filatelisty” do obrotu elektronicznego jest XXI Zjazd PZF w Iławie. Kol. Marek Zbierski
przedstawił proponowany cennik, bez którego nie sposób zainaugurować sprzedaż
elektroniczną. Propozycja – ogólnie rzecz biorąc – dotyczyła ceny za pojedynczy numer
(niższa niż cena egzemplarza drukowanego) oraz ceny kwartału (3 egz.) i półrocza (6 egz.)
gdzie im większa ilość numerów, tym mniejsza cena jednostkowa egzemplarza.
Prezydium zatwierdziło zaproponowany cennik.
Ad.6. Kol. Marek Zbierski przedstawił trzy regulaminy wystaw, które odbędą się w
miesiącach wrzesień-październik. Dotyczy to regulaminów: KWF eksponatów
jednoekranowych „Varsaviana-2016” w Warszawie, KWF „Dolny Śląsk – Oława – Wrocław,
Europejska Stolica Kultury - 2016” w Oławie oraz MOWF „Szkoła-Hobby-Dom” w Tarnowie.
Ponieważ do regulaminów nie było uwag, zatwierdzono je w głosowaniu.
Ad.7. Sprawy wniesione.
Kol. Józef Kuczborski zgłosił problemy z kontaktem z księgową. Dotyczy to spraw uzgodnień
sald między Okręgami a ZG oraz wykorzystania przez Okręgi wpływów z 1%. Sprawa ta
powinna być jak najszybciej rozwiązana.
Na posiedzeniu Prezydium ZG PZF podjęło następujące decyzje:

Decyzja Nr 111/XX/2016/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF zatwierdza cennik za Filatelistę na platformie cyfrowej, zaproponowany
przez Kol. Marka Zbierskiego.
Decyzja Nr 112/XX/2016/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF zatwierdza Regulamin KWF „Varsaviana-2016” eksponatów JE, która
odbędzie się podczas Targów Fila Expo w Warszawie w dniach 2-3.09.2016 r.
Decyzja Nr 113/XX/2016/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF zatwierdza Regulamin KWF „Dolny Śląsk – Oława – Wrocław,
Europejska Stolica Kultury - 2016” organizowaną w dniach 26-29.10.2016 r. w Oławie.
Decyzja Nr 114/XX/2016/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF zatwierdza Regulamin MOWF „Szkoła-Hobby-Dom” Tarnów 2016,
organizowaną przez Okręg w Tarnowie w dniach 29.09.-02.10.2016 r.
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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 pliku:
1. Prezydium_160509_01.mp3
2. Prezydium_160509_02.mp3
3. Prezydium_160509_03.mp3
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