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Protokół nr 8/XXI/2018/ZG PZF
z posiedzenia Zarządu Głównego PZF
w dniu 01.12.2018 r. w Warszawie
Posiedzenie odbyło w Warszawie w dniu 01.12.2018 r.
Obecni członkowie ZG PZF oraz Przewodniczący GKR (lista obecności - załącznik nr 1 do egzemplarza
aktowego). Poza członkami PZF w drugiej części spotkania uczestniczyła Pani Renata Kurek z Biura
Filatelistyki Poczty Polskiej S.A.
Posiedzenie rozpoczął Prezes Henryk Monkos witając wszystkich na VIII posiedzeniu Zarządu
Głównego XXI kadencji. Następnie przedstawił program posiedzenia:
1. Podsumowanie badania ankietowego.
2. Wystąpienie do Allegro.
3. Statut – kontynuacja prac nad modyfikacją dokumentu.
4. Sprawy różne.
Prezes przywitał członków ZG, Przewodniczącego GKR, oraz zaproszonych gości. Poddał pod
głosowanie przygotowany porządek obrad z naniesionymi uwagami zebranych, który został przyjęty
jednogłośnie.
Ad.1
Artur Marsy przedstawił opracowane na ponad 30 slajdach wyniki badania ankietowego polskich
filatelistów w ujęciu statystycznym wraz z komentarzem. Na końcu przedstawił do dyskusji wybrane
propozycje wynikłe z analizy odpowiedzi ankietowanych, zwłaszcza pytań otwartych. W ankiecie
udział wzięli członkowie PZF i inni kolekcjonerzy. W badaniu udział wzięło 421 respondentów, w tym
260 członków PZF (5% wszystkich członków), co stanowi statystycznie reprezentatywną próbę, nie
jest to jednak próba losowa. Podczas prezentacji materiału, na bieżąco zebrani zgłaszali uwagi
i wątpliwości do niektórych przedstawionych wniosków. Wyniki i wnioski z ankiety w części zostaną
umieszczone na stronie ZG i w Filateliście. Przed publikacją materiały zostaną autoryzowane przez
ZG. Prezentacja wyników po dokonanych korektach komentarzy stanowić będzie załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. 2
Prezes przedstawił zebranym przeanalizowaną przez Prezydium treść wystąpienia do Allegro
(przygotowana przez M.Wysockiego). Zebrani przychylili się do akceptacji pisma i wystąpienia do
Allegro. Treść wystąpienia zostanie przekazana przez biuro ZG do Allegro oraz będzie opublikowana
na stronie ZG i w Filateliście.
Ad. 3
Prezes poinformował o sposobie wypracowania przekazanego do opiniowania członków ZG oraz
Prezesów Okręgów treści Statutu. A.Marsy podniósł, że termin zgłaszania uwag został niezbyt
fortunnie wyznaczony na koniec roku. Prezes potwierdził, że uwagi wysłane na początku stycznia
również zostaną uwzględnione w dyskusji.
Przedstawił przyjętą strukturę dokumentu i główne zmiany w dokumencie. Po zebraniu uwag zostaną
one rozesłane i przedyskutowane w gronie ZG.

Sprawy różne:
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4.1. Informacja
o
medalu
Kapituły
Medalu
Polskiego
Związku
Filatelistów
"Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych" została przedstawiona przez kol.
M.Miętusa. Do Kapituły Medalu za 2017 rok wpłynęło 5 zgłoszeń. Poddano analizie wszystkie
wnioski i podjęto decyzje o wyróżnieniu 3 publikacji. Przyznano medale o nr. 445-447.
Uroczyste wręczenie medali odbędzie się podczas XXVI Konferencji PAF w Ciechocinku.
Pozostały jeden medal zostanie zachowany w archiwum Kapituły. Nowe medale zostaną
wykonane na koszt ZG w ilości 50 sztuk. Wykonaniem medalu zajmie się Prezydium Kapituły
i przedstawi fakturę do ZG. Kapituła nie posiada także Dyplomu, który dla trzech już
przyznanych medali należałoby wykonać na wzór poprzedniego, a dla medali przyznawanych
od edycji 2018 należałoby opracować nowy wzór.
4.2. A.Marsy podczas XXII OWF przeprowadził szkolenie dla sędziów z zakresu Klasy otwartej.
Przygotował propozycję regulaminu tej klasy dla PZF, który przekazał do zaopiniowania do
GKS i Komisji Wystaw, które przekażą go Prezydium ZG do zatwierdzenia. Regulamin
przygotowany został zgodnie z zapisami FIP. W 2019 roku w styczniu w Oławie odbędzie się
szkolenie otwarte dla Wystawców z klasy otwartej, a w maju wystawa, która będzie już
uwzględniać klasę otwartą.
4.3. Plexi – Ryszard Zienkiewicz zwrócił uwagę na fakt, iż ekipy odpowiedzialne za montaż
ekranów należy poinformować o sposobie montażu listew bocznych przy gablotach, aby
uniknąć zniszczenia i kradzieży eksponatów.
4.4. P.Drzewiecki przedstawił informacje na temat XIII Studium i szkolenia ekspertów, które
odbyły się w listopadzie w 2018 roku w Ciechocinku. Jednocześnie podsumowano koszty 25
PAF i podjęto decyzję nr 15/XXI/ZG/2018 o pokryciu starty przy organizacji imprezy
jubileuszowej w wysokości 814,31 zł.
4.5. Prezes poinformował o zakupie przez ZG komórki o powierzchni 6m2. Pomieszczenie zostanie
wykorzystane na przedmioty przeznaczone na wystawy i targi.
4.6. Skarbnik ZG przygotował zestawienie dotacji specjalnych w latach 2017 i 2018.
Przeanalizowano 60 wniosków na kwotę 111.550 zł. Przewodniczący GKR poinformował, że
w okolicach miesiąca lutego planuje przeprowadzenie kontroli w Okręgu Wielkopolskim
w zakresie organizacji wystawy.
4.7. Podsumowanie kosztów XXII OWF. Na dzień dzisiejszy Okręg otrzymał od ZG w gotówce
60.000 zł. Organizatorzy wnioskują do ZG o dodatkowe 27.000 zł. Kwota zostanie
uzupełniona po analizie pełnych kosztów i przychodów organizacji wystawy. ZG na wystawę
wydało dodatkowe kwoty ok. 300.000 zł.
Prezes podziękował zebranym za udział w posiedzeniu oraz złożył wszystkim świąteczne życzenia jak
i podziękował za kolejny rok wytężonej pracy w ZG jak i Okręgach.
Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.

Posiedzenie było rejestrowane i zapisano je w archiwum w plikach:
Zarząd ZG-1.12.18_001.mp3
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