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Protokół nr 10/XXI/2018/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF
w dniach 02-04.03.2018r. w Warszawie

Posiedzenie odbyło się w Warszawie w dniach 02-04.03.2018r.
Obecni 4 członków Prezydium ZG PZF oraz Józef Kopeć – Członek Zarządu Głównego (lista obecności
- załącznik nr 1 do egzemplarza aktowego).

Prezes przywitał wszystkich na X posiedzeniu Prezydium XXI kadencji i przedstawił program
posiedzenia:
1. Kontynuacja prac nad Statutem.
2. Zatwierdzenie składu sędziowskiego na specjalistyczną KWF II stopnia w Olsztynie
3. Status sędziów – sprawozdanie GKS
4. Wnioski z funduszy celowych.
5. Regulamin pracy Rzeczoznawców – propozycja M. Wysockiego.
6. Sprawy różne.
Ad. 1
Prezydium przy udziale Przewodniczącego zespołu ds. zmian Statutu kontynuowało prace nad zmianą
zapisów obecnego Statutu i rozpoczęło porównywanie wypracowanego materiału z zapisami
zaproponowanymi przez Prawnika ZG. W trakcie prac nad zapisami statutu powstała konieczność
opracowania aktów zależnych od Statutu. Przygotowano:
1. projekt ordynacji wyborczej na Zjazd PZF,
2. Regulamin obrad Zjazdu,
które muszą zawierać elementy usunięte z projektu Statutu.

Ad. 2
Na wniosek GKS Prezydium podjęło Decyzję nr 33/XXI/PR/2018 zatwierdzająca skład sędziowski na
specjalistyczną KWF II stopnia w Olsztynie w dn. 9-14.04.2018 r.
Ad. 3
Marek Zbierski przekazał wykaz sędziów konkursowych ujętych w ewidencji GKS wg stanu na dzień
20.02.2018 roku wraz z krótką analizą stanu osobowego GKS za lata 2013-2018. Prezydium zapoznało
się z przekazanymi materiałami i poddało dyskusji. Na wniosek GKS Prezydium podjęło Decyzję nr
34/XXI/PR/2018 w zakresie wykreślenia sześciu osób z grupy jurorów nieczynnych, którzy nie
wykazują żadnej aktywności sędziowskiej i wystawienniczej oraz nie uczestniczyli w obowiązkowych
szkoleniach. Materiał otrzymany od M. Zbierskiego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 4
Polska Akademia Filatelistyki złożyła wniosek na dofinansowanie obchodów 25 - lecia PAF
w Ciechocinku w dniach 25-27 maja 2018 roku. Prezydium podjęło Decyzje nr 35/XXI/PR/2018
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przyznającą PAF wnioskowaną kwotę. Jednocześnie poinformowano, iż z okazji jubileuszu PAF Poczta Polska S.A. wyda kartkę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej upamiętniającą
to wydarzenie.
Ad. 5
Prezes przedstawił przygotowany przez kol. Marcina Wysockiego Regulamin pracy Rzeczoznawców.
Materiał zostanie poddany dogłębnej analizie i zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu
Prezydium przez M. Wysockiego.
Ad. 6
Prezydium przedyskutowało zgłoszone przez Prezesów propozycje tematów dodatkowych na
posiedzenie ZG. Do planu dodano:
- stan prac nad Statutem
- dyskusja dot. fałszerstw na Allegro i planowanej (bądź nie) reakcji PZF – A.Marsy
- zmiany w zasadach przyznawania odznaczeń – komunikat H.Monkos
W związku z tym, iż termin przekazania propozycji został ustalony na 10 marca, plan posiedzenia
może jeszcze ulec zmianie.
Na wniosek A. Marsego zostanie uaktualniona Lista rzeczoznawców na stronie ZG – zobowiązuje się
M. Wysockiego do aktualizacji informacji na stronie www.zgpzf.pl.
W związku z wnioskiem złożonym przez A.Marsy uzgodniono, iż materiały finansowe zostaną
przekazane do Okręgów dopiero po zatwierdzeniu ich przez GKR.
Kol. Adam Szuler wystąpił z inicjatywą na rok 2020 z okazji 70-lecia Polskiego Związku Filatelistów.
Zaproponował przygotowanie opisu historii 70-lecia PZF, przy współpracy z uznanymi członkami PZF.
Prezydium przychyla się do złożonej propozycji. Po opracowaniu materiału ZG rozważy możliwość
wydania książki z tej okazji. J. Kuczborski przygotuje projekt odznaki na ten jubileusz.
Prezydium zwróciło uwagę, iż Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej powinna rozpocząć pracę nad
zmianą kwalifikowania młodzieży do grup wiekowych w związku z reformą edukacji (likwidacją
gimnazjów). Należy dokonać zmiany w sprawozdawczości i w przygotowywanych planach
organizacyjnych kolejnego OMKF.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.
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