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Protokół nr 20/XXI/2019/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF
w dniach 26-28.04.2019 r. w Ciechocinku

Posiedzenie odbyło się w Ciechocinku w dniach 26-28.04.2019r.
Obecni 5 członków Prezydium ZG PZF oraz Pan Michał Stępień – prawnik ZG PZF (lista obecności załącznik nr 1 do egzemplarza aktowego).

Prezes przywitał wszystkich na XX posiedzeniu Prezydium XXI kadencji i przedstawił program
posiedzenia:
1. Rezygnacja Marka Zbierskiego z pełnienia funkcji Przewodniczącego GKS,
2. Umowa z PP na organizację 57. Finału OMKF w Lublinie,
3. Wnioski z funduszu wystawienniczego,
4. Omówienie uwag do Statutu.
5. Szkolenie sędziów w Oławie
6. Sprawy różne.
Ad. 1
Prezes zapoznał wszystkich z pismem skierowanym przez Marka Zbierskiego do wybranych członków
PZF. Treść pisma uderza znacząco w członków ZG i samego Prezesa. Treść pisma odbiega znacznie od
treści swojej rezygnacji przekazanej do Prezydium ZG.
W dalszej części omówiono wszystkie kwestie związane z niewłaściwymi zachowaniami M.
Zbierskiego w odniesieniu do przytaczanych przez niego kwestii w ww. pismach:
1. W piśmie padają m.in. zarzuty co do odsunięcia go od roli redaktora Biuletynu
Informacyjnego. J. Kuczborski przedstawił mailową korespondencję z M. Zbierskim w sprawie
redakcji BI, potwierdzając czynne uczestnictwo Marka w procesie przygotowywania
biuletynu.
2. Zwrócono uwagę na kwestię podnoszoną przez Kol. Marka Zbierskiego bezprawnego
przywrócenia do grona sędziów kol. A. Nowaka. Prezes przypomniał, iż w ostatnich
miesiącach Prezydium zwróciło się do M. Zbierskiego o przekazanie teczek sędziów do ZG,
aby zabezpieczyć dokumentacje zgodnie z zasadami RODO. Pomimo przekazania materiałów
przedstawiając uzasadnienie do opinii dla Prezydium o nie przywracaniu kol. Nowaka
przekazał materiały dotyczące wcześniejszej rezygnacji z funkcji sędziego. Oznacza to że
zachował u siebie kopie dokumentacji sędziów bez takiego prawa. W udzielonej odpowiedzi
napisał „Obowiązujący Regulamin Sędziów Konkursowych PZF nie przewiduje procedury
przywracania skreślonych na własną prośbę sędziów.” Prezes przypomniał, że w maju 2010
roku R. Prange także zrezygnował na własną prośbę z funkcji sędziego. Jednakże w protokole
nr 6/XX/2012/Prez.ZG posiedzenia prezydium z dnia marca 2012 w ad.18 sprawy różne
zapisano, „2. Na podstawie wniosku zainteresowanego, wnioskuję o wycofanie rezygnacji kol.
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Ryszarda Prange (O. Wielkopolski) z pracy w charakterze sędziego konkursowego złożoną w
2010 roku i przywrócić mu status sędziego czynnego I klasy: wynik głosowania: 5 „za”, 1
„przeciw” - Uchwała Prezydium ZG nr 16/XX/2012/Prez.ZG. Jest to dowód na stronnicze i
wybiórcze zachowania wobec wybranych członków PZF.
3. Kolejnym przykładem takiego zachowania było wyproszenie z obrad sędziów OWF
w Poznaniu M. Miętusa gdy na sali nadal pozostawał M. Kazieczko – wystawca na tej
wystawie.
4. Zachowanie wobec A. Kęstowicza na OWF w Poznaniu odnośnie zaproszeń na Palmares było
karygodne. A. Kęstowiczowi odmówiono wręczenia drugiego zaproszenia pomimo uprawnień
wskazanych w Regulaminie Ogólnym Wystaw Konkursowych GREX-PZF (wersja uaktualniona
2018), w brzmieniu: Artykuł 16. Uprawnienia wystawcy Wystawca jest uprawniony do
następujących bezpłatnych świadczeń:

• przydziału 2 zaproszeń na otwarcie oraz zamknięcie wystawy. Pozwolono jednocześnie aby R.
Prange ostentacyjnie podarł zaproszenie będące własnością A. Kęstowicza.
5. Jednocześnie należy zaznaczyć, że do dnia dzisiejszego M. Zbierski nie zgłosił do Prezydium
ZG wniosku o powołanie osób do GKS, gdyż zgodnie z Regulaminem Sędziów Konkursowych
PZF §6 pkt. 2 i 3 przez ostatni okres GKS nie funkcjonował zgodnie z obowiązującym
regulaminem. §6. pkt. 2 „Główne Kolegium Sędziów składa się z 3 do 5 jurorów,
posiadających uprawnienia sędziów klasy I FIP lub klasy I. W uzasadnionym przypadku
Prezydium ZG PZF, na wniosek przewodniczącego GKS, może powołać w skład GKS jurora
klasy II.”
6. Prezes przytoczył kilka z publikowanych w prasie filatelistycznej i innych publikacjach przez
M. Zbierskiego artykułów, w których. bardzo często mija się z prawdą, insynuuje i pomawia
7. W zakresie przywoływanych intryg przypomniano o sprawach prowadzonych przez M.
Zbierskiego w celu zdyskredytowania W. Lewandowskiego i komisji filatelistyki młodzieżowej
namawiając różnych członków do pisania pism.
Henryk Monkos poinformował zebranych o przekazanym do Sądu Koleżeńskiego Związku wniosku
o ukaranie Marka Zbierskiego za kierowane pod jego adresem oskarżenia o stosowanie stalkingu,
innymi słowy nazwał prezesa ZG PZF przestępcą, ponieważ stalking od 2011 r. jest w Polsce
przestępstwem, a stosujący go przestępcą, któremu grozi kara do 3 lat więzienia, a w przypadku
targnięcia się na życie osoby prześladowanej karą do 10 lat..
Na stronie internetowej Związku zostanie umieszczony komunikat o treści: „W związku z rezygnacją
Marka Zbierskiego z funkcji Przewodniczącego Głównego Kolegium Sędziów i Kolegium
Wystawiennictwa wszelkie sprawy dotyczące sędziów i wystaw należy kierować do Prezydium ZG.
Ten sam komunikat zostanie przekazany drogą mailową do wszystkich okręgów.
Prezydium Decyzją nr 12/XXI/PR/2019 z dnia 27.04.2019 odwołało Marka Zbierskiego z funkcji
redaktora naczelnego BI i powołano na tą funkcję J. Kuczborskiego.
Ad. 2.
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Prezes poinformował o zakończonych negocjacjach z Pocztą Polska w zakresie wsparcia Finału OMKF
w Lublinie w 2019 roku. Poczta Polska zgodziła się na dofinansowanie w wysokości 10.000 zł.
Ad. 3.
Zaprezentowano wnioski o dofinansowanie z funduszu wystawowego, które wpłynęły do ZG do dnia
26.04.2019 roku. Po analizie przedstawionych wniosków Prezydium podjęło decyzję nr
80/XXI/PR/2019 przyznając dofinansowanie dla Okręgów w wysokości 17.800 zł w gotówce i 1 000 zł
w walorach.
Ad. 4.
W dniu 27.04.2019r. w posiedzeniu uczestniczył Prawnik ZG – Pan Michał Stępień, który przedstawił
szczegółowo uwagi do przekazanego mu opracowanego przez Prezydium Statutu. Przedstawił uwagi
do materiału. Prawnik zaproponował, aby w statucie wymienić uprawnienia Organów naczelnych i
Zarządu. Dodanie dodatkowej klauzuli o uprawnieniach zapewniających ciągłość o ogólnym
domniemaniu kompetencji dla Zarządu. Omówiono wszystkie wątpliwości prawnika i ustalono
termin przekazania skorygowanej treści za trzy tygodnie.
Ad. 5.
W związku z rezygnacją M. Zbierskiego na dzień przed przygotowywanym przez niego szkoleniem dla
sędziów Prezydium ZG zostało zmuszone do doprowadzenia do realizacji tegoż szkolenia. Omówiono
program przekazany przez M. Zbierskiego do uczestników oraz skonfrontowano z planem
przekazanym przez kol. J. Lehmanna. Dalszą organizacją szkolenia zajęło się biuro ZG.
Ad. 6
Sprawy różne:
1.
2.

Uzgodniono kolejny termin Prezydium na 17-19 maja w Oławie.
Prezes poinformował o przeredagowaniu pisma do Allegro, które zostanie przekazane
w następnym tygodniu do adresatów z Allegro.

3.

Prezydium Decyzją nr 13/XXI/PR/2019 z dnia 27.04.2019 powołuje na przedstawiciela PZF w
kongresie FEPA w listopadzie 2019 roku w Monte Carlo kol. Przemysława Drzewieckiego
4. W związku z porządkowaniem informacji umieszczanych na stronie ZG oraz tym, iż zakładka Phila
Club jest prywatnym portalem internetowy Marka Zbierskiego i nie otrzymujemy za nią
dodatkowego wynagrodzenia, Prezydium postanowiło usunąć ją ze strony ZG.
Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.
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