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Protokół nr 21/XXI/2019/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF
w dniach 17-19.05.2019 r. w Oławie
Posiedzenie odbyło się w Oławie w dniach 17-19.05.2019r.
Obecni 4 członków Prezydium ZG PZF (lista obecności - załącznik nr 1 do egzemplarza aktowego).

Prezes przywitał wszystkich na XXI posiedzeniu Prezydium XXI kadencji i przedstawił program
posiedzenia:
1. Uregulowanie spraw związanych z GKS i Komisją Wystawiennictwa.
2. Omówienie planu spotkania z sędziami w Oławie.
3. Wnioski z funduszu wystawienniczego.
4. Omówienie uwag do Statutu.
Ad. 1

Podjęto Decyzję Nr 80/XXI/PR/2019 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku
Filatelistów z dnia 17.05.2019 roku w której Prezydium ZG powołuje na pełniącego obowiązki
przewodniczącego Głównego Kolegium Sędziów kol. Andrzeja Nowaka z Rudy Śląskiej.
Zobowiązuje się Andrzeja Nowaka do zorganizowania nowego składu GKS i opracowania
projektu zmian w regulaminach dotyczących sędziowania w terminie do 10 września br.
Informacja o powierzeniu obowiązków zostanie opublikowana na zakładce GKS
i w aktualnościach.
Podjęto decyzje Nr 81/XXI/PR/2019 w której Prezydium ZG powołuje na pełniącego
obowiązki przewodniczącego Komisji Wystawiennictwa kol. Adama Kęstowicza. Zobowiązuje
się Adama Kęstowicza do zorganizowania nowego składu Komisji Wystawiennictwa do 10
września br. i współpracy z przewodniczącym GKS Andrzejem Nowakiem.

Ad. 2.
Przeanalizowano przygotowane materiały na szkolenie i omówiono jego przebieg. Następnie podjęto
decyzje o przedstawieniu podczas kolacji środowisku sędziów sprawy związanej z rezygnacją
z Przewodniczącego GKS Marka Zbierskiego.
Prezes na spotkaniu z sędziami omówił wszystkie zagadnienia związane z organizacja pracy
tymczasowego GKS. Przedstawił złożony przez siebie do Sądu Koleżeńskiego Związku wniosek
o ukaranie Marka Zbierskiego za oskarżenia Prezesa o stalking. Posługując się pismem skierowanym
do wybranych członków PZF Prezes przedstawił dowody wskazywane jako nieprawda przez Marka
Zbierskiego.
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Na zakończenie Andrzej Nowak poprosił o pomoc w realizacji zadania jakie zostało przed nim
postawione.
Prezydium uczestniczyło w przebiegu szkolenia w wersji teoretycznej jak i praktycznej pracy przy
eksponatach.
Prezydium uczestniczyło także w Palmaresie Wystawy Filatelistycznej OŁAWA 2019 i asystowało we
wręczeniu odznaczeń związkowych oraz nagród.
Ad. 3.
Zaprezentowano wnioski o dofinansowanie z funduszu wystawowego, które wpłynęły do ZG do dnia
17.05.2019 roku. Po analizie przedstawionych wniosków Prezydium podjęło decyzję nr
81/XXI/PR/2019 przyznając dofinansowanie dla Okręgów w wysokości 500 zł w gotówce i 1500 zł
w walorach.
Do Prezydium wpłynął także wniosek z Okręgu Wielkopolskiego na dofinansowanie kolejnego
Poznańskiego Sympozjum Filatelistycznego w Biedrusku. W Preliminarzu na 2019 rok nie
zaplanowano środków na ten cel w 2019 roku. Okręg Wielkopolski zostanie poproszony o podanie
zarysu spotkania i przewidywanej listy zainteresowanych. Po otrzymaniu odpowiedzi Prezydium
ponownie rozpatrzy wniosek w miarę posiadanych środków.
Ad. 4.
W dniu 27.04.2019r. w posiedzeniu uczestniczył Prawnik ZG – Pan Michał Stępień. Omówiono kolejne
paragrafy Statutu i naniesione do tej pory poprawki w dokumencie.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.
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