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Protokół nr 4/XXI/2017/ZG PZF
z posiedzenia Zarządu Głównego PZF
w dniu 9-10.09.2017 r. w Poznaniu

Posiedzenie odbyło się w Hotelu „Ikar” w Poznaniu w dniach 9-10.09.2017 r.
Obecni wszyscy członkowie ZG PZF, Przewodniczący SKZ, GKR oraz zaproszeni goście (lista obecności załącznik nr 1 do egzemplarza aktowego).
Posiedzenie rozpoczął Prezes Henryk Monkos witając wszystkich na IV posiedzeniu Zarządu
Głównego XXI kadencji. Następnie przedstawił program posiedzenia wraz ze zmianami
zgłoszonymi drogą mailową przez uczestników spotkania:
1. Powitanie gości – prezes ZG.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wystawiennictwo:
3.1. Przygotowania do XXII OWF.
3.2. Zmiany w Zasadach Wystawiennictwa PZF dotyczące rozmiarów wystaw
i wystaw specjalistycznych.
3.3. Przygotowania do wystawy europejskiej w 2020 roku, (w tym sprawa zakupu
ekranów wystawowych w USA).
3.4. Sytuacja w wystawiennictwie w PZF.
4. Bieżący stan finansów ZG:
4.1. Wykonanie preliminarza po stronie wpływów i wydatków,
4.2. Stan i sprzedaż nowodruków,
4.3. Informacja o wpływach z 1% dla Okręgów,
4.4. Informacja o przyznanych dotacjach z funduszu wystawienniczego.
5. Sprawozdanie z ruchu członków.
6. Informacja o Sprawozdaniu do MPiPS.
7. Baza danych członków - co dalej?.
8. Sprzedaż Filatelisty w podziale na kanały dystrybucji.
9. Informacja na temat rozwoju cyfrowej biblioteki.
10. Sprawozdania z zadań określonych na II posiedzeniu ZG w 2016 roku:
10.1. Sprawozdanie z prac zespołu ds. opracowania zmian struktury.
10.2. Sprawozdanie z prac zespołu dotyczącego nowelizacji zapisów Statutu.
10.3. Sprawozdanie z prac nad utworzeniem nowej strony internetowej.
10.4. Sprawozdanie z prac nad opracowaniem zasad wystaw niekonkursowych
„Pierwszy krok” organizowanych w szkołach, na terenie gmin i miast tzw.
mistrzostw filatelistycznych nie objętych regulaminami FIP-PZF dla uczniów
i mieszkańców mniej „zaawansowanych” w wystawiennictwie.
10.5. Sprawozdanie z Ankietowego badania potrzeb członków PZF.
11. Stan kadry sędziowskiej, planowane szkolenia oraz przeszeregowania.
12. Podsumowanie 55. OMKF "Górny Śląsk - to nie tylko przemysł".
13. Sprawy różne:
13.1. Rozdział limitowanych wydawnictw w przypadku nieotrzymania pełnej puli dla
PZF.
13.2. Wakaty w Komisjach.
13.3. Informacja o wydawnictwach specjalnych na 2018 r. związanych
z organizowaną XXII OWF w Poznaniu.
13.4. Informacja o nowodrukach w 2018 r.
13.5. Informacja o decyzji PKF dotyczącej organizacji Gali Statuetki „Prymus” za
2016 r.
13.6. Powszechny spis członków (wykonanie o/Wielkopolski) – co dalej?.
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13.7. „Gospodarski” objazd po Okręgach PZF, spotkania z członkami Zarządów,
OKR.
Ad.1
Prezes przywitał członków ZG, Przewodniczących SKZ, GKR, oraz zaproszonych gości
w osobach Ludwika K. Malendowicza oraz Marka Zbierskiego.
Ad. 3.1.
W zakresie przygotowań do wystawy XXII OWF (3-7.10.2018) głos zabrał Marek Zbierski
jako przedstawiciel komitetu organizacyjnego i przedstawił podjęte działania:
1. Powołano Komitet Organizacyjny Wystawy. Na przewodniczącego zaproponowano
Kol. Piotra Zubielika.
2. Odbyły się trzy spotkania z Panem Marszałkiem Markiem Woźniakiem, Dyr. Gabinetu
Marszałka Panem Tomaszem Grudziakiem oraz oddelegowanymi przez nich
Pracownicami Urzędu Marszałkowskiego.
3. Ustalono termin wystawy na 3-7.10.2018 r. na terenie Urzędu Marszałkowskiego.
Będziemy aktywni na terenie Urzędu od piątku 28.09. do poniedziałku 8.10.2017
roku.
4. Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego daje nam sposobność do skorzystania
ze współpracy z muzeami, grupami rekonstrukcyjnymi i stowarzyszeniami
zajmującymi się tą problematyką. W tym zakresie podjęto już szereg rozmów.
5. Dokonano wstępnej rezerwacji miejsc hotelowych oraz sali bankietowej w sąsiednim
hotelu IKAR dla gości wystawy oraz Palmaresu.
6. Przedstawiono do akceptacji Prezesa Związku preliminarz wystawy, który po kilku
uzupełnieniach stanowi podstawę finansowania imprezy.
7. Zaproponowano zaprzyjaźnionym Kolegom z niemieckiego Klubu ARGE Polen
zorganizowanie w Poznaniu dorocznego spotkania członków. Ukazała się już
pierwsza informacja w biuletynie ARGE.
8. Przeprowadzono akcję informacyjną wśród krajowych Klubów Zainteresowań
w sprawie zorganizowania spotkań w czasie wystawy. Rezultat negatywny.
9. Na stronie internetowej Okręgu Wlkp. założono specjalną zakładkę poświęconą
wystawie.
10. W najnowszym biuletynie Klubu TEMATICA ukazała się kolorowa reklama
i zaproszenie do udziału w wystawie.
11. Podczas wystawy planuje się spotkanie „weteranów” Międzynarodowej Wystawy
Filatelistycznej TEMATICA’68.
12. Szef Biura Wystawy prowadzi bieżący protokół, w którym rejestrowane są wszelkie
zagadnienia i propozycje organizacyjne oraz wykonane działania. Na chwilę protokół
zawiera listę 50 różnych zagadnień.
Henryk Monkos zwrócił uwagę na zabezpieczenie bazy noclegowej. W tym samym okresie
zaplanowane zostanie poszerzone posiedzenie ZG oraz ewentualnie Gala Kapituły
Filatelistycznej Prymus.
Prezes zwrócił uwagę na konieczność stworzenia logo wystawy. Na dzień dzisiejszy
w oficjalnych pismach komitet posługuje się kokardą narodową. ZG przygotuje umowę
z KOW na organizację wystawy. Zwrócono także uwagę na konieczność udziału młodzieży
w wystawie.
Ad. 3.2.
Zmiany w Zasadach Wystawiennictwa PZF dotyczące rozmiarów wystaw i wystaw
specjalistycznych przedstawił kol. Jacek Kosmala. Prezydium po dokonaniu analizy
Protokół nr 4/XXI/2017/ZG PZF z posiedzenia Zarządu Głównego PZF w dniu 9-10.09.2017r. w Poznaniu

Strona |3
przedstawionych zmian rekomenduje przyjecie ich przez ZG. Kol. L.K. Malendowicz zgłosił
propozycje na zwiększenie klas do czterech. Zmiana została zaakceptowana.
Zarząd podjął Uchwałę nr 13/XXI/ZG/2017 z dnia 09.09.2017 roku wprowadzającą
przedstawione zmiany z mocą obowiązującą od 01 października 2017 roku.
Ad. 3.3.
Henryk Monkos omówił genezę podjęcia tematu rozpoczętych przygotowań do wystawy
europejskiej w 2020 roku, (w tym sprawy zakupu ekranów wystawowych w USA).
Przedstawił założenia i preliminarz wystawy planowanej w okresie czerwiec – wrzesień 2020
roku w Warszawie. Podjęcie decyzji odnośnie rozpoczęcia prac nad organizacją uzależniona
jest od zakupu ekranów z USA przez głównego partnera Pocztę Polską.
Ad. 3.4.
Sytuacja w wystawiennictwie w PZF została przedstawiona przez Jacka Kosmalę i Marka
Zbierskiego. Koledzy zgłosili, iż występują duże trudności tworzenia eksponatów 5
ekranowych w związku z czym powinniśmy zwrócić większą uwagę na aspekt eksponatów
jednoekranowych.
P. Drzewiecki zwrócił uwagę, iż nie można na każdą wystawę tworzyć ekranów o nowych
rozmiarach. A. Skorek zwrócił uwagę, że w nawiązaniu do planowanej XXII OWF należy
podporządkować wszystkie działania. Należy pozyskać informacje z Okręgów dotyczące
organizowanych wystaw w przyszłym roku. Organizator XXII OWF wysłał apel do wszystkich
jednostek o zorganizowanie wystaw przed OWF. Na apel odpowiedziały tylko dwie jednostki,
które wstępnie zadeklarowały organizacje wystaw II stopnia w 2018 roku.
J. Kosmala ponowił sprawę dofinansowania udziału polskich wystawców na arenie
międzynarodowej. W związku z tym ponownie przypomniano dyskusję podjętą w listopadzie
2016 roku na posiedzeniu ZG. W chwili obecnej związek nie posiada środków na takie
wsparcie dla wystawców, gdyż w sytuacji gdy podnoszona jest składka na prowadzenie
podstawowej działalności statutowej nie można podejmować decyzji odnośnie wspierania
finansowego bardzo małej grupy członków.
Ad. 4.
Bieżący stan finansów ZG – Przedstawił Henryk Monkos wraz z Januszem Dunstem.
• Wykonanie preliminarza po stronie wpływów i wydatków:
za 8 miesięcy 2017 roku osiągnięto wpływy na poziomie 82,53% w stosunku do
zaplanowanych na cały rok. Wykorzystanie kosztów jest na poziomie 44,36 %
w stosunku do planu.
• Stan i sprzedaż nowodruków – Prezes przedstawił temat związany ze spadkiem
sprzedaży nowodruków, pomimo lepszych warunków wydawniczych tj. kleju i lepszego
papieru walory sprzedają się z mniejszą dynamiką niż poprzednie edycje. Na dzień
dzisiejszy na stanie ZG nie ma już trzech emisji wydanych nowodruków.
• Informacja o uzyskanych wpływach z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla
Okręgów – rok 2017 jest rekordowy, przychód z tego tytułu wyniósł 58.592 zł.
Szczegółowy podział środków na Okręgi zostanie przekazany po otrzymaniu
zestawienia z Urzędu Skarbowego.
• W dniu 08.09.2017 roku Prezydium na VI posiedzeniu przyznało środki dla jednostek na
organizacje imprez i pokazów z funduszu wystawienniczego. Zestawienie przyznanych
środków zawiera Decyzja nr 20/XXI/PR/2017. Zarząd podjął decyzję 12/XXI/ZG/2016
zatwierdzającą 11 głosami za i 1 przeciwko przyznanie środków.
Ad. 5.
Sprawozdanie z ruchu członków za I półrocze 2017 roku przedstawił Józef Kuczborski.
Za I półrocze straciliśmy 307 osób płacących składki w stosunku do stanu członków z końca
2016 roku. W I półroczu zarejestrowano 80 nowych członków. Ubyło nam 3 honorowych
członków oraz 12 Kół dorosłych i 12 młodzieżowych.
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Stan członków:
- pełnopłatnych
- 1.968 osób w tym 78 honorowych,
- ulgowych
- 3.424 osób.
- młodzieży
- 1.964 osoby.
W dwóch Okręgach (Gorzowski i Opolski) nie występuje młodzież.
Największe spadki członków występują w Okręgu Warszawskim, Gorzowskim, Opolskim
i Łódzkim. Pełne zestawienie stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 6.
Informacja o przygotowanym i przekazanym sprawozdaniu do MPiPS została przedstawiona
przez Józefa Kuczborskiego. Sprawozdanie złożono do 1 lipca, dwa tygodnie przed
terminem. Sprawozdanie zawiera w sobie dane finansowe zawarte w bilansie za 2016 rok.
MPiPS potwierdziło, iż sprawozdanie zostało wykonane prawidłowo.
Ad.7.
Baza danych członków - co dalej? – Mirosław Miętus zaprezentował materiał w zakresie
danych dotyczące członków i-KF. W Kole, w chwili prezentacji, jest 101 członków. Dzięki
istnieniu odpowiedniej bazy teleadresowej oraz internetowi kontakt z członkami Koła jest
niezwykle ułatwiony. Informacje docierają w tym samym czasie do wszystkich członków
Koła. Przypomniał o ustawie dla stowarzyszeń, która zobowiązuje do prowadzenia ewidencji
członków z podstawowymi danymi. Zbiór z podstawowymi danymi członków nie podlega
zgłoszeniu do GIODO, jednak wymaga właściwego zarządzania i zabezpieczenia bazy.
Marek Zbierski zaznaczył, że dokonany spis w Wielkopolsce zawiera dane członków do
których udało im się dotrzeć drogą tradycyjną i mailową, który stanowi ok. 70 % członków
Okręgu.
Ad. 8.
Mirosław Miętus zaprezentował sposób pobierania e-filatelisty ze strony https://efilatelista.zgpzf.pl/. W kanale elektronicznym sprzedaży zostały stworzone trzy kanały
dystrybucji:
1. przez stronę WWW,
2. poprzez aplikacje Androida,
3. poprzez aplikacje IOS.
Na chwilę obecną sprzedaż przez IOS jest zerowa. Cena pojedynczego zeszytu jest
atrakcyjna i wynosi 6 zł. Stwierdzono, iż należy wznowić reklamę elektronicznego
„Filatelisty”. Koledzy J. Kosmala i M. Zbierski zorientują się w zakresie możliwości
umieszczenia banerów reklamowych na stronach Arge Polen oraz Polonusa. Okręgi, które
posiadają swoje strony, powinny umieścić także baner reklamowy czasopisma. Wydawcę
zobowiązuje się do rozesłania informacji oraz plików do Prezesów Okręgów, w celu
umieszczenia reklamy na ich stronach internetowych.
Jerzy Białas przedstawił sytuację dotyczącą Sprzedaży „Filatelisty” w podziale na kanały
dystrybucji za 9 miesięcy 2017 roku w porównaniu do sprzedaży w 12. 2016 roku:
− sprzedaż w Okręgach do 12. 2016 - 324 szt., do 09. 2017 - 355 szt.,
− sprzedaż w sklepach do 12. 2016 - 124 szt., do 09. 2017 - 111 szt.,
− sprzedaż w prenumeracie pocztowej do 12. 2016 - 175 szt., 09. 2017 - 171 szt.,
− sprzedaż w Empiku do 12. 2016 - 112 szt., do 09. 2017 - 125 szt.,
− sprzedaż w prenum. redakcyjnej krajowej do 12. 2016 - 51 szt., do 09. 2017 - 44 szt.,
− sprzedaż w prenumeracie redakcyjnej zagranicznej do 12. 2016 - 5 szt., do 11. 2017 9 szt.,
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− razem płatne egzemplarze do 12. 2016 - 792 szt., do 09. 2017 – 815 szt.
Jednocześnie J. Białas przedstawił sytuację odnośnie poszukiwań nowej drukarni.
Dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów ekonomicznych
i jakościowych. Poszukiwania nowej drukarni będą nadal kontynuowane.
Ad. 9.
Mirosław Miętus przedstawił aktualny stan rozwoju internetowej biblioteki. Zaprezentował
tytuły, które zostały uzupełnione od marca br. Omówił i przedstawił rozwój indeksu autorów.
Rozwinięto także sposób wyszukiwania autorów i pozycji wydawniczych. Wspomniał
o udziale członków i-KF, Okręgu Warszawskiego oraz osób niestowarzyszonych w procesie
digitalizacji zasobów bibliotecznych. Podkreślił także zaangażowanie Okręgów:
świętokrzyskiego i zamojskiego w tworzenie bazy danych odnośnie „Filatelisty”. Zaznaczył,
że mimo to zaangażowanie członków Związku w ten proces jest znikome (uczestniczą
w tworzeniu spisów treści, poza wymienionymi dwoma Okręgami, członkowie i-KF oraz
osoby niezrzeszone). Sprawozdawca zaznaczył, że to nie jest optymistyczny prognostyk dla
przyszłości cyfrowej biblioteki.
Ad.10.1. i 10.2
Tematy ze względu na wspólny mianownik połączono w jedną dyskusję. Sprawozdanie
z prac zespołu ds. opracowania zmian struktury przedstawił Andrzej Skorek. Natomiast
zmiany dotyczące Statutu - Józef Kopeć. Z przeprowadzonych do dnia 01.09.2017 spotkań
wynika, iż Okręgi nie są zainteresowane spłaszczaniem struktur. Występują nieliczne
środowiska, które poparły proces spłaszczania. Powrócono do dyskusji rozpoczętej na
wcześniejszych posiedzeniach.
A.Skorek proponuje wykazanie daleko idącego umiaru i ostrożności w zakresie zmian.
W listopadzie 2017 roku zostanie zaproponowana uchwała w zakresie zakończenia prac nad
zmianą struktury.
Z momentem łączenia się Okręgów nie należy czekać do chwili, gdy już będzie konieczna
likwidacja. Analiza i działania muszą być przeprowadzane na bieżąco.
Rozważano kwestię rozwiązania problemów wybranych Okręgów z osobowością prawną. Do
usystematyzowania prac nad Statutem należy przyjąć jeden model struktury aby umożliwić
jej określenie zgodnie z przepisami. W 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy
o stowarzyszeniach publicznych, która dopuszcza posiadanie osobowości prawnej. Dalsze
prace nad tymi tematami będą prowadzane w trybie prezydialnym. Na koniec 2017 roku
zostanie zorganizowane poszerzone posiedzenie ZG w celu przedyskutowania planowanych
zmian.
Ad. 10.3.
Analizując częstotliwość korzystania przez filatelistów z elektronicznego „Filatelisty” należy
się zastanowić nad słusznością tworzenia nowej strony. Głównym problemem będzie
migracja dotychczasowych treści. W związku z zaawansowanymi pracami nad e-biblioteką
rozpoczęcie prac nad nową stroną ZG zostały chwilowo wstrzymane. Sugerowane jest
tworzenie nowej strony po zebraniu doświadczeń z migracją danych z obecnej strony
biblioteki do jej nowej odsłony.
M. Miętus przedstawił statystykę wejść na poszczególne strony filatelistyczne.
Ad. 10.4.
Sprawozdanie z prac nad opracowaniem zasad wystaw niekonkursowych „Pierwszy krok”
organizowanych w szkołach, na terenie gmin i miast tzw. mistrzostw filatelistycznych nie
objętych regulaminami FIP-PZF dla uczniów i mieszkańców mniej „zaawansowanych”
w wystawiennictwie przedstawił Jacek Kosmala. Zaproponował aby to nie były zasady, tylko
wytyczne pokazów/zawodów. Zaproponowane wytyczne zostaną umieszczone na stronie ZG
oraz w „Filateliście”.
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Ad. 10.5.
Artur Marsy przedstawił postęp prac przy przygotowaniu Ankietowego badania potrzeb
członków PZF. Propozycje ok. 100 pytań do ankiety zostały nadesłane z 13 Okręgów
i stanowią one podstawę do pracy dla zespołu redagującego ankietę. Założenia przedstawia
prezentacja .ppt, która stanowi załącznik do protokołu.
Artur Marsy przedstawił budżet przedsięwzięcia, który został zaakceptowany Decyzją ZG nr
13/XXI/ZG/2017 z dnia 10.09.2017. Poza budżetem zabezpieczone zostaną nagrody
w postaci walorów specjalnych oraz folderów w wysokości 2.000 zł.
Ad. 11.
Stan kadry sędziowskiej, planowane szkolenia oraz przeszeregowania przedstawił M.
Zbierski. Na 1 stycznia 2017 r. – pracuje 39 sędziów czynnych i 17 sędziów seniorów.
Średnia wieku sędziów aktywnych wynosi 65,5 roku. W zeszłym roku sędziowało 26
sędziów. W tym roku sędziowało 19 sędziów. Do końca roku będą jeszcze dwie wystawy
konkursowe i udział w nich weźmie 10 sędziów. Od 2012 roku organizowane jest cykliczne
szkolenie sędziów. Przez ostatnie trzy lata szkolenia miały charakter teoretyczny. Na
przyszły rok planowane jest szkolenie praktyczne podczas wystawy II stopnia.
W latach ubiegłych GKS wnioskował o konieczne i uzasadnione przeszeregowania sędziów
i aspirantów. W roku 2013 awansowano 1 sędziego do I klasy oraz przywrócono pięciu
sędziów nieczynnych do grona sędziów czynnych. W 2015 awansowano 4 sędziów (1 na
sędziego I kl., 1 – II klasy i 2 – III klasy oraz przywrócono 2 sędziów nieczynnych do grupy
czynnych), w 2016 awansowano również 4 sędziów (2 na sędziów I kl., po 1 na sędziów II
i III klasy oraz przywrócono 1 sędziego nieczynnego).
Artur Marsy zwrócił uwagę na konieczność powrotu do szkoleń z praktyki przy eksponacie.
Ponadto brak nam sędziów III klasy, gdyż wymagania im stawiane są niemal tak wysokie jak
dla sędziów II klasy. Wnioskuje o zmniejszenie wymagań wobec sędziów III klasy. Główne
Kolegium Sędziów ma za zadanie przejrzeć zasady rekrutacji na sędziów i przedstawić
propozycję zmian.
A.Marsy poinformował również, że Okręg Wrocławski zorganizował w tym roku dwie
konkursowe wystawy filatelistyczne III stopnia i mimo złożonych do ZG wniosków na razie
nie otrzymał do nich dofinansowania z funduszu wystawienniczego. Zastanawiając się nad
rolą tego funduszu w odniesieniu do wystaw konkursowych, zaproponował, aby przynajmniej
pełne koszty dojazdu i pracy sądu konkursowego były w pełni finansowane z tego funduszu.
M.Zbierski we współpracy z A.Marsy przygotuje kalkulacje kosztów udziału sędziów
w wystawach, które mogą posłużyć do zabezpieczenia ew. środków na organizację wystaw
konkursowych.
Prezes H. Monkos przypomniał, że samo złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania z
funduszu wystawienniczego nie jest równoznaczne z jego przyznaniem. Potwierdzeniem
otrzymania dofinansowania jest nota księgowa wysyłana do wnioskodawcy. Dofinansowanie
może być realizowane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Forma bezgotówkowa
realizowana „od ręki”, to przyznanie nowodruków będących na stanie magazynowym w
wysokości równoważącej wnioskowaną kwotę dofinansowania. Forma gotówkowa
realizowana jest dopiero wtedy, gdy na koncie ZG znajdzie się odpowiednia kwota
pochodząca z rozprowadzanych nowodruków.
Ad. 12.
Wojciech Lewandowski przedstawił sprawozdanie z odbytego 55 OMKF. Współpraca
z Oddziałem Chorzów była wzorowa. Komunikacja przebiegała sprawnie i bezproblemowo.
W konkursie udział wzięły 123 osoby wraz z zaproszonymi gośćmi.
Komisja oceniła konkurs jako najlepiej zorganizowany do tej pory.
Jednocześnie przekazano informacje, że są problemy z pozyskaniem organizatora 56
OMKF. W przypadku rezygnacji Oddziału Zabrze z organizacji finału, ciężar spadnie na
Komisję ds. filatelistyki młodzieżowej.
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Ad. 13.1.
Jacek Kosmala omówił zgłaszane pretensje do ZG w zakresie nie otrzymania zamówionych
walorów dla Okręgu Warszawskiego. Prezes poinformował zebranych iż, dystrybucja odbyła
się wg kolejności zgłoszeń.
A.Marsy poinformował, że Okręg Wrocławski, który terminowo złożył zamówienie, nie
otrzymał ani jednego waloru i również oczekuje na realizację zamówienia z dodatkowej puli.
Ad. 13.2.
Wakaty w Komisjach – w związku z wakatem w komisji tematycznej poproszono członków
ZG o przedstawienie propozycji osób, które byłyby zainteresowane poprowadzeniem tych
tematów w Związku.
Ad. 13.3.
W związku z organizowaną XXII OWF w Poznaniu Poczta Polska wyda specjalne
wydawnictwo – znaczek pocztowy - jako wkładkę do katalogu z wystawy.
Ad. 13.4.
Henryk Monkos poinformował zebranych, iż na przyszły rok Poczta Polska zaplanowała
wydanie dwóch nowodruków dla PZF. Oba walory zostaną wydane w pomniejszonym
nakładzie po 6.500 sztuk każdy. Pierwszy nowodruk wydanych zostanie w miesiącu lutym,
drugi w miesiącu sierpniu. Terminy wydania walorów mogą ulec zmianie.
Ad. 13.5.
W związku z brakiem wystarczającej ilości zgłoszonych kandydatów do statuetki Prymus,
Kapituła w roku 2017 roku nie odbędzie się. W tym temacie podjęto dyskusję dot. zasad
przyznawania tego wyróżnienia. Kapitułę należy zobowiązać do uzupełnienia strony
internetowej w zakresie laureatów od 2013 - 2016 roku. W miarę możliwości zostanie
zorganizowane szkolenie dla przedstawicielstw Kapituły oraz zweryfikowane zostaną kryteria
jej przyznawania.
Ad. 13.7.
Prezes zaproponował rozpoczęcie wizyt członków Zarządu Głównego w Okręgach. Patrząc
na doświadczenie z obchodów 65-lecia Koła nr 1 w Lesznie, kolektyw regionalny powinien
zostać zinwentaryzowany poprzez objazdowe wizyty w tych środowiskach. Pomoże to
wyłuskać nowych chętnych do współpracy na szczeblu krajowym. Wpisując się w inicjatywę
Prezesa A. Marsy zaprosił H. Monkosa na organizowane w Okręgu Wrocławskim spotkanie
z prezesami Kół PZF, które odbędzie w dniu 28 października br.
Zarząd w związku z rezygnacją H. Monkosa z funkcji Komisarza Wystawy Praga 2018 podjął
Uchwałę nr 14/XXI/ZG/2017 zatwierdzająca na Komisarza Światowej Wystawy Praga 2018
Zdzisława Wiatrowskiego.
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. Zarząd ZG-09.09.17_001.mp3
2. Zarząd ZG-10.09.17_001.mp3
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