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Protokół nr 4/XXI/2017/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF
w dniach 24-25.03.2017 r. w Warszawie
Posiedzenie odbyło się w siedzibie Zarządu Głównego w dniach 24-25.03.2017 r.
Obecni 4 członkowie Prezydium ZG PZF (lista obecności - załącznik nr 1 do egzemplarza aktowego).
W zebraniu udział wziął zaproszony gość - Henryk Wielgosik – przedstawiciel Komisji Odznaczeń i
Wyróżnień.
Prezes przywitał wszystkich na IV posiedzeniu prezydium XXI kadencji i przedstawił program
posiedzenia:
1. Przywitanie,
2. Sprawozdanie Komisji Odznaczeń i Wyróżnień,
3. Posiedzenie GKR,
4. Dofinansowanie Poznańskiego Sympozjum Filatelistycznego,
5. Rezygnacja R.Prange,
6. Analiza kół i członków,
7. GKS – wniosek kol. M. Zbierskiego,
8. „Filatelista”,
9. Preliminarz na 2017 rok.

Zgłoszono dodatkowe tematy do porządku obrad w sprawach różnych:
- regulaminy konkursów,
- kandydatury na sędziów, komisarzy i przewodniczących Komisji,
- współpraca z Rumunią.
Głosowanie za zmianami porządku obrad. Wynik głosowania: zmiany przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2.
Henryk Wielgosik przedstawił propozycje Odznak Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki. Przedstawiono
poszczególne kandydatury z omówieniem zasług.
Wpłynęło ogółem 38 wniosków. Do rozpatrzenia przyjęto 35 wniosków w tym:
1. Odznaka dla członków Za zasługi dla polskiej filatelistyki:
- Brązowa - 5 wniosków (18 pkt.). Rekomendowano 1 osobie, która uzyskała wymaganą
liczbę punktów.
- Srebrna – 7 wniosków– (21 pkt.). Rekomendowano 3 osobom, które uzyskały wymaganą
liczbę punktów.
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- Złota – 10 wniosków – (25 pkt.). Rekomendowano 6 osobom które uzyskały wymaganą
liczbę punktów. Dodatkowo przyznano odznakę 2 osobom Decyzją Prezesa ZG.
2. Odznaka dla kół Za zasługi dla polskiej filatelistyki
- Brązowa – 2 wnioski. Rekomendowano przyznanie 2 Kołom.
- Złota – 1wniosek. Nie rekomendowano przyznania odznaki.
3. Medal Rowlanda Hilla – Brązowy
- dla osób fizycznych – 10. Rekomendowano przyznanie 10 osobom.
- dla osób prawnych - 1. Rekomendowano przyznanie 1 firmie.
Dodatkowo Prezes przedstawił 5 wniosków na złotą odznakę honorowa w roku szkolnym 2016/2017
złożone przez Główną Komisję ds. Młodzieżowych. Po zapoznaniu się z treścią wniosków odznaki
przyznano:
- Danielowi Bieżyński,
- Katarzynie Adamczyk,
- Patrycji Łyszcz,
- Michałowi Miszczak,
- Mateuszowi Marsy.

Ad. 3.
Janusz Dunst przedstawił sprawozdanie z posiedzenia GKR, które miało miejsce w dniach 17-19
marca w Warszawie. GKR pod przewodnictwem Janusza Jęsiaka dokonał weryfikacji wszystkich
dokumentów ZG i Okręgów i przygotował protokół z kontroli. W dniu 23 marca biuro ZG rozesłało
do wszystkich Prezesów Okręgów oraz członków ZG zatwierdzone przez GKR dokumenty finansowe
za 2016 rok.
Ad. 4.
Rozmawiano na temat pisma z Okręgu Wielkopolskiego w zakresie finansowania III Poznańskiego
Sympozjum Filatelistycznego i ogólnopolskiego szkolenia sędziów w 2016 roku w Porażynie.
Kol. M.Kandulski po ustnym otrzymaniu potwierdzenia środków nie wystąpił do ZG z oficjalnym
pismem lub notą o przyznanie 1.240 zł, na podstawie którego ZG mogło przekazać wskazaną kwotę.
Sprawę rozliczenia postanowiono włączyć do porządku obrad posiedzenia ZG w celu omówienia jej
wraz z wnioskującymi i pozostałymi Prezesami.
Ad. 5.
Poruszono temat związany z rezygnacją R.Prange z funkcji przewodniczącego Komisji Tematycznej.
Przeanalizowano korespondencję nadesłaną przez członków Klubu Tematica. W związku z faktem
szerokiej korespondencji wśród dużej grupy członków temat także postanowiono omówić na
posiedzeniu ZG.
Ad. 6.
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Na podstawie informacji przekazanej przez Okręgi o miejscowościach w których zlokalizowane są
koła podlegające pod poszczególne okręgi dokonano analizy spełnienia warunków statutu Związku
odnośnie liczebności kół i członków. Podkreślono, iż Statut określa liczbę minimum przy zakładaniu
Kół i Oddziałów, jednak nie porusza kwestii liczebności przy ich rozwiązywaniu. Przeanalizowanie
położenie geograficzne poszczególnych kół i ich przynależności do Okręgów.
Ad. 7.
W związku z pismem kol. M. Zbierskiego dotyczącym prośby o sprostowanie zapisów umieszczonych
w protokole nr 1/XXI/2016/Prez. ZG PZF z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF w dniu
14-16.10.2016 r. w Warszawie w zakresie oceny pozyskania i szkolenia nowych sędziów
filatelistycznych Prezydium podkreśla, że zastrzeżenia nie były kierowane przeciwko kol. Markowi
Zbierskiemu, tylko niekorzystnie oceniają sytuację sędziów i ekspertów jako źle rokującą na
przyszłość. Jednocześnie zwraca się uwagę, na konieczność podjęcia działań zmierzających do
wzrostu liczby sędziów krajowych i zagranicznych. To samo dotyczyło się opisanego naboru
i szkolenia kandydatów na nowych ekspertów filatelistycznych.
Ad. 8.
Jerzy Białas przekazał informacje o postępach prac w zakresie wprowadzenia „Filatelisty” do
internetowej sprzedaży w formie elektronicznej. J. Białasa zobowiązano do zwrócenia szczególnej
uwagi na zapisy dotyczące możliwości wycofania się ze współpracy w przypadku braku efektów
sprzedaży.
Jerzy Białas przedstawił stan zamówień na 2017 rok oraz analizę sprzedaży i egzemplarzy
bezpłatnych wydawanych w 2016 roku. Przedstawił propozycję zmniejszania nakładu i zmiany ceny
okładkowej na 10 zł.
Ad. 9.
Prezes przedstawił opracowany na poprzednim posiedzeniu Prezydium Preliminarz ZG na 2017 rok.
Ponownie przeanalizowano poszczególne pozycje z uwzględnieniem poniesionych kosztów w I
kwartale br. i złożonymi wnioskami z jednostek okręgowych. Dokonano ostatecznych korekt
i przygotowano materiał do przedstawienia na posiedzeniu ZG.

W sprawach różnych poruszono następujące tematy:
Prezydium podjęło decyzje nr 5/XXI/PR/2017 zatwierdzającą Regulamin Okręgowej Wystawy
Filatelistycznej "Oława 2017".
Prezydium podjęło decyzje nr 6/XXI/PR/2017 zatwierdzającą Regulamin Okręgowej Wystawy
Filatelistycznej III stopnia „Debiuty” w Koszalinie.
Na wniosek pełnomocnika ds. międzynarodowych Ludwika K. Malendowicza decyzją nr
7/XXI/PR/2017 zatwierdzono komisarza Światowej Wystawy Praga 2018 w osobie Henryka
Monkosa.
Prezydium podjęło decyzje nr 8/XXI/PR/2017 zatwierdzającą kandydaturę kol. Adama Szulera na
przewodniczącego Komisji Historii Ruchu Filatelistycznego.
Na wniosek kol. Ludwika K. Malendowicza Prezydium podjęło decyzje nr 9/XXI/PR/2017
zatwierdzono kandydaturę R. Kuśmiderskiego do nawiązania współpracy z filatelistami z Rumuni,
którzy zwrócili się z propozycją nawiązania wymiany filatelistycznej z PZF.
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Na Wniosek kol. M. Zbierskiego Prezydium ZG podjęło Decyzję nr 10/XXI/PR/2017 zatwierdzającą
skład sędziowski na Dolnośląską Młodzieżową Wystawę Filatelistyczną "Wrocław 2017" w dn. 321.04. 2017 r. w następującym składzie: A. Buczek - przewodniczący Jury i członkowie J. Musiał, M.
Rożek, M. Kazieczko i J. Gibek.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.

Sekretarz ZG PZF

Prezes ZG PZF

Joanna Boniśniak

Henryk Monkos

Posiedzenie było rejestrowane i zapisano je w archiwum w plikach:
1. prezydium ZG-24.03.17_001.mp3
2. prezydium ZG-24.03.17_002.mp3
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