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Protokół nr 7/XXI/2018/ZG PZF
z posiedzenia Zarządu Głównego PZF
w dniu 4.10.2018 r. w Poznaniu
Posiedzenie odbyło się w Hotelu „Ikar” w Poznaniu w dniu 4.10.2018 r.
Obecni 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 VII posiedzeniu Zarządu
Głównego XXI kadencji. Następnie przedstawił program posiedzenia:
1. Instrukcja finansowa,
2. RODO,
3. Sprawy różne.
Prezes przywitał członków ZG, Przewodniczących SKZ, GKR, oraz zaproszonych gości. Poddał pod
głosowanie przygotowany porządek obrad z naniesionymi uwagami zebranych, który został przyjęty
jednogłośnie. W związku z niepracowaniem materiału przez kol. A. Marsego temat dotyczący
podsumowania badań ankietowych został usunięty z planu posiedzenia.
Ad.1
Józef Kuczborski przedstawił propozycje zmian do Instrukcji finansowej Związku. Szczegółowo
omówił zmiany w zasadach obowiązujących przy poszczególnych kontach. Główne zmiany dotyczą
załączników do Instrukcji finansowej. Załączniki będą w dwóch wersjach (excel, word). Po
przedstawieniu prezentacji rozpoczęto dyskusje i wyjaśnienia nieścisłości.
Następnie księgowa Związku Aneta Wilk omówiła błędy jakie pojawiają się w sporządzanych
dokumentach księgowych. Zapowiedziała, że z każdym z Okręgów będzie się indywidualnie
komunikowała w kwestii sporządzonych dokumentów i udzieli pomocy w wyprowadzeniu w sposób
prawidłowy dokumentów księgowych. Zaapelowała o korzystanie z pełnionych przez nią w ZG
dyżurów w celu poprawienia jakości sporządzania dokumentów. Biuro ZG przekaże komunikat o
godzinach dyżurów Księgowej w kolejnych miesiącach.
Wszystkie proponowane zmiany stanowią załącznik do protokołu.
Po omówieniu tematu przystąpiono do głosowania nad zgłoszonym projektem zmian. W wyniku
głosowania podjęto uchwałę nr 27/XXI/ZG/2018 zatwierdzającą zmiany do Instrukcji finansowej.
Ad. 2
Sprawy związane z RODO zostały przedstawione przez kol. Marcina Wysockiego po wcześniejszych
konsultacjach z M. Miętusem. Przedstawiono główne założenia z przedstawieniem przykładów
i zwróceniem szczególnej uwagi na konsekwencje nie stosowania się do przepisów związanych
z ochroną danych osobowych. W wyniku dyskusji, która wywiązała się po prezentacji Zarząd
stwierdza, że Związek musi w swojej codziennej praktyce dostosować się do przepisów wynikających
z Rozporządzenia jednak uważa, że procedury te nie mogą cechować się nadmierną uciążliwością.
Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Prezentacja zostanie także przekazana do
wszystkich Okręgów drogą elektroniczną.
Ad. 3
Sprawy różne:
4.1. W związku z RODO w tym roku ZG nie przekaże wykazu osób dokonujących wpłat z tytułu
odpisu 1% od osób fizycznych do Okręgów. Informacje o uzyskanym odpisie Skarbnik ZG
przekaże do Okręgów do dnia 15.10.2018 roku.
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4.2. W związku z brakiem przygotowania wystąpienia do Allegro w zakresie sprzedaży walorów
fałszywych przez A. Marsego zaproponowano przekazanie opracowania tematu kol.
Marcinowi Wysockiemu. Ustalono termin przygotowania wystąpienia na dzień 30 listopada
br. Przygotowany materiał po analizie przez ZG zostanie przekazany do Allegro.
4.3. Kol. K. Krupa jako członek zespołu przeprowadzającego badanie ankietowe poproszony
został o przekazanie ogólnej informacji na temat podsumowania badania ankietowego. Na
dzień dzisiejszy zespól nie przygotował materiału.
4.4. W związku z organizacją XXII OWF Związek dokonał zakupów środków niskocennych, które
pozostaną po wystawie do wykorzystania na kolejnych imprezach. Na potrzeby XXII OWF
dokonano m.in. zakupu 500 sztuk płyt plexi do ekranów wystawowych. W związku z tym, że
będą one wykorzystywane przez szereg jednostek terytorialnych przy okazji kolejnych wystaw
ZG podjął decyzję nr 14/XXI/ZG/2016 w zakresie stawki za udostępnianie/wypożyczenie tych
materiałów. Odpłatność za 1 płytę plexi ustalono na 5 zł za sztukę. Uzyskane środki będą
służyć do odtworzenia sprzętu wystawowego. Proponuje się wyodrębnienie osobnego konta
na księgowanie tych wpływów.
4.5. J.Manterys zaproponował wydanie zeszytów szkoleniowych dla opiekunów Kół
młodzieżowych. W. Lewandowski przypomniał, że na stronie ZG w zakładce Komisji
Młodzieżowej jest już dostępny pierwszy zeszyt szkoleniowy w formie elektronicznej. W toku
dyskusji Prezes zaprezentował wykonane przez siebie opracowania dotyczące materiałów
szkoleniowych dla młodzieży. Zespół Komisji Młodzieżowej zobowiązał się do opracowania
tych zagadnień, których w opracowaniu Prezesa brakuje aby prezentowany materiał był
kompletny i mógł stanowić wsparcie merytoryczne dla opiekunów Kół Młodzieżowych. Po
uzupełnieniu opracowania zostanie podjęta decyzja w zakresie publikacji materiałów w
stosownej formie.
4.6. Prezes zaproponował wprowadzenie tematu związanego z pismami skierowanymi do ZG
przez J. Łojka. Prezes zapoznał zebranych z pismem autorstwa J. Łojka. Dodatkowo został
przedstawiony tekst opublikowany w Przeglądzie Filatelistycznym nr 8/2018.
Przewodniczący GKR i SK poinformowali, że rozmawiali z J. Łojkiem
Prezes zaproponował opublikowanie odpowiedź do przedstawionego pisma w formie
komunikatu w „Filateliście” określającego korzyści wynikające z członkostwa w PZF, do
których zaliczają się m.in. wydania specjalne, udział w wystawach, bycie ekspertem,
rzeczoznawcą, wystawcą, sędzią, współorganizatorem imprez lokalnych i wyższego szczebla,
czynne i bierne prawo wyborcze, korzystanie z zasobów bibliotecznych, otrzymywanie
czasopisma związkowego ze zniżką bez odnoszenia się do autora zapytania.
Treść komunikatu zostanie opublikowana w „Filateliście” na stronie ZG i w miarę możliwości
w „Przeglądzie filatelistycznym”.
Jednocześnie po dyskusji na temat powtarzających się zachowań J. Łojka wszyscy zebrani na
posiedzeniu określili swoje stanowisko wyrażając je w poniższy sposób:
„My, członkowie Zarządu Głównego PZF obradujący w dniu 4.10.2018 r. w poszerzonym
składzie stoimy na stanowisku, że postępowanie oraz wyrażane wielokrotnie publicznie
obraźliwe opinie dotyczące członków oraz władz PZF przez Janusza Łojka (O/Świętokrzyski)
naruszają dobre imię Związku oraz jego członków. Godzą w wieloletni dorobek PZF, narażają
go na utratę autorytetu. W związku z powyższym wyrażamy swoje stanowisko i uważamy, że
Janusz Łojek jest osobą niepożądaną w Związku i zwracamy się do Sądu Koleżeńskiego
Związku z wnioskiem o rozważenie wymierzenia J. Łojkowi stosownej kary.”
Treść stanowiska została poddana głosowaniu i została przyjęta jednogłośnie przez 22 osoby
obecne na posiedzeniu.
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Prezes podziękował zebranym za udział w posiedzeniu. Wobec wyczerpania porządku obrad
posiedzenie zakończono.
Posiedzenie było rejestrowane i zapisano je w archiwum w plikach:
Zarząd ZG-4.10.18_001.mp3
Zarząd ZG-4.10.18_002.mp3
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