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Protokół nr 9/XXI/2019/ZG PZF
z posiedzenia Zarządu Głównego PZF
w dniu 23-24.03.2019 r. w Warszawie

Posiedzenie odbyło się w Hotelu „Park” w Warszawie w dniach 23-24.03.2019 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 IX posiedzeniu Zarządu Głównego
XXI kadencji. Następnie przedstawił program posiedzenia wraz ze zmianami zgłoszonymi drogą
mailową przez uczestników spotkania. Poddał pod głosowanie przygotowany porządek obrad
z naniesionymi uwagami zebranych, który został przyjęty jednogłośnie:
1. Omówienie stanu członków na koniec 2018 roku oraz dokumentacji finansowo –
księgowej dostarczanej do ZG – J. Kuczborski i Aneta Wilk.
2. Sprawozdanie GKR z badania dokumentów finansowych ZG PZF oraz Związku za rok 2018 –
Przedstawiciel GKR.
3. Głosowania - Prezes ZG:
- przyjęcie dokumentacji finansowo - księgowej ZG za 2018 rok (przyjęcie rachunku
wyników oraz Bilansu ZG za 2018 r.) – uchwała ZG,
- przyjęcie dokumentacji finansowo – księgowej Związku za 2018 rok (rachunku wyników
oraz Bilansu Związku za 2018 r.) – uchwała ZG,
- podział nierozliczonego wyniku finansowego z lat ubiegłych – uchwała ZG.
4. Projekt Preliminarza ZG na 2019 r. i dyskusja.
5. Wnioski o dofinansowanie imprez – stan i zasady realizacji w 2019 roku.
6. Wnioski o dofinansowanie z funduszu wydawniczego.
7. Głosowanie – prezes ZG:
- przyjęcie Preliminarza ZG na 2019 r. – uchwała ZG.
8. Czytelnictwo w PZF – J. Białas.
9. Sprawozdanie Komisji Odznaczeń z badania otrzymanych wniosków na odznaczenia
związkowe za rok 2018 – J. Boniśniak
- zatwierdzenie wniosków i przyznanie odznaczeń – głosowania – uchwała ZG - Prezes ZG.
10. Stan przygotowań do 57. OMKF – W. Lewandowski i R. Kuśmiderski.
11. Wydania specjalne w 2019 roku. Prezentacja znaczka „Europa 2019”.
12. Sprawy różne:
- stan prac nad Statutem Związku – H. Monkos,
- pismo dotyczące fałszerstw na Allegro – (brak reakcji ze strony Allegro),
- wniosek organizatorów 57. Finału OMKF o podniesieniu dofinansowania do 400
zł/uczestnika,
- komunikat PKF o rozwiązaniu Przedstawicielstwa PKF przy Okręgu Wielkopolskim oraz
planowanym szkoleniu przedstawicielstw PKF,
- kluby zainteresowań,
- wniosek Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej Okręgu Wrocławskiego o przywrócenie
całostek dla młodzieży od Poczty Polskiej S.A.,
- informacja o Medalu Polskiego Związku Filatelistów „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji
Filatelistycznych”,
- lista rzeczoznawców – uzupełnienie i szkolenia,
- informacja o wystawie – A. Marsy
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Ad.1
W kwestii stanu członków głos zabrał J. Kuczborski omawiając stan członków w poszczególnych
Okręgach. Na koniec roku mamy 24 Okręgi, 4.865 członków płacących składki i 1.821 członków
młodzieżowych. Razem 6.686 członków. Ubyło łącznie z młodzieżą w stosunku do roku 2017 - 516
członków.
Po przedstawieniu informacji o stanie członków, każdy z obecnych przedstawicieli Okręgów przekazał
informacje o sytuacji w swoim Okręgu w zakresie ubytku członków po zmienionej składce od 2018
roku. Na chwilę obecną Okręgi nie zauważyły znacznego ubytku z tego powodu. Powodem
wskazywanym zazwyczaj są warunki demograficzne, odchodzący Prezesi Kół i zwiększające się
wartości abonamentu filatelistycznego proponowanego przez Pocztę Polską. Wyjątkiem jest Okręg
Małopolski, gdzie występują największe trudności z zebraniem składek wg nowych ich wartości.
Podnoszono również, że dobrym rozwiązaniem było rozciągnięcie w czasie dochodzenia do
zrównania wysokości składki normalnej i ulgowej. Były również głosy, że należało wcześniej podjąć
decyzję o wyrównaniu składek. Jak podliczono w ciągu roku do Związku wstąpiło ponad 100 nowych
członków, co przyjęto jako pozytywny sygnał.
Prezentacja przedstawiona przez Kol. J. Kuczborskiego stanowi załącznik do protokołu.
Następnie kol. J. Kuczborski wraz z Księgową ZG przedstawili informacje ogólne o dokumentacji
finansowo – księgowej, która była nadsyłana do ZG przez Okręgi. Zwrócono uwagę na
nieterminowość i formę przygotowywania dokumentów. Przedstawiono główne błędy popełniane
przez Okręgi.
Zaprezentowano wysokość dopłat przekazanych do Okręgów przez Zarząd Główny w 2018 r. Zarząd
Główny otrzymał 66.894 zł składek, natomiast do Okręgów przekazał 273.617 zł w postaci różnych
dotacji.
Prezentacja stanowi załącznik do Protokołu.
Ad. 2
Ryszard Zienkiewicz przystąpił do odczytania protokołu z badania dokumentacji księgowo –
finansowej ZG oraz Związku. Z powodu braku pytań z sali Przewodniczący GKR zarekomendował
przyjęcie przez ZG dokumentacji finansowej za 2018 rok, która były przedmiotem kontroli.
Ad. 3
Po krótkiej dyskusji i pytaniach związanych z funduszem statutowym Prezes ZG zarządził głosowania
za:
- przyjęciem dokumentacji finansowo - księgowej ZG za 2018 rok (przyjęcie rachunku wyników oraz
Bilansu ZG za 2018 r.) – Uchwałę nr 32/XXI/ZG/2019 przyjęto jednogłośnie,
- przyjęciem dokumentacji finansowo - księgowej Związku za 2018 rok (rachunku wyników oraz
Bilansu Związku za 2018 r.) – Uchwałę nr 33/XXI/ZG/2019 przyjęto 12 głosami „za”,
- podziałem nierozliczonego wyniku finansowego z lat ubiegłych – Uchwałę nr 35/XXI/ZG/2019
przyjęto jednogłośnie.
Ad. 4
Prezes przedstawił projekt Preliminarza ZG na 2019 r. komentując większe wartości tego dokumentu.
Wpływy zaplanowano na 747.024,00 zł w tym składki 66.464,00 zł.
Koszty określono na tym samym poziomie z uwzględnieniem wykupu walorów specjalnych. Kwota
przeznaczona na realizacje zadań statutowych w 2019 roku wynosi 512.696,00 zł, tj. ok. 68% kwoty
preliminowanej.
Przy omawianiu pozycji związanych z uzyskanymi dochodami z 1 % przypomniano, iż Okręgi mają
okres dwóch lat na wykorzystanie tychże środków. Przychody uzyskiwane w tym zakresie z każdym
rokiem rosną.

Protokół nr 9/XXI/2019/ZG PZF z posiedzenia Zarządu Głównego PZF w dniu 23-24.03.2019r. w Warszawie

Strona |3
Ad. 5 i 6
Prezes przedstawił wnioski, które wpłynęły do ZG i poinformował, które zostały rozpatrzone
pozytywnie. Dotychczas wpłynęło 13 wniosków dotyczących funduszu wystawienniczego i wszystkie
uwzględniono.
Przypomniano zasady obowiązujące w tym zakresie i miejsce publikacji tych zasad.

Ad. 7.
Po omówieniu preliminarza i braku uwag z sali Prezes zarządził głosowanie nad przyjęciem
preliminarza ZG PZF. Preliminarz ZG na 2019 r. przyjęto jednogłośnie Uchwałą nr 34/XXI/ZG/2019.
Ad. 8
Jerzy Białas poinformował o zmianie drukarni od 01 stycznia 2019 roku, w której zlecamy druk
„Filatelisty”. W związku z niższą ceną druku nieznacznie zwiększono nakład. Następnie przedstawił
stan zamówień i sprzedaży Filatelisty za ubiegły rok. Omówił strukturę sprzedaży w poszczególnych
kanałach dystrybucji. Poinformował, iż zaobserwowano wzrost sprzedaży w stosunku do
poprzedniego okresu. Wszystkie sklepy filatelistyczne Poczty Polskiej są zaopatrywane w nasze
czasopismo.
Wydawca Filatelisty wykazał za rok 2018 stratę w wysokości 15.568,86 zł, co w konsekwencji
oznaczało, że ZG w 2018 roku do każdego wydanego egzemplarza dopłacił niewiele ponad 1,18 zł. Po
posiedzeniu Okręgi miały zgłosić do J. Białasa zapotrzebowanie na archiwalne numery.
M. Miętus zwrócił uwagę na konieczność rozpatrzenia kanałów dystrybucji e-filatelisty.
Jerzy Białas zebrał zapotrzebowanie na Instrukcję Finansową i poinformował, iż ZG sfinansuje koszt
jej druku.
Ad. 9
W związku z nieobecnością na posiedzeniu przedstawicieli Komisji Odznaczeń i Wyróżnień (ze
względów zdrowotnych) prezentacji sprawozdania z badania wniosków dokonali J. Boniśniak
i H.Monkos.
Przed rozpoczęciem sprawozdania poinformowano, iż wiele złożonych wniosków nie spełniło
wymagań formalnych i zawiera błędy.
Przedstawiono złożone wnioski na odznaczenia związkowe za rok 2018 wraz z rekomendacjami
Prezydium ZG.
Łącznie złożono:
1) 9 wniosków na Brązową odznakę "Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki" dla członków – z czego:
- 2 odznaki przyznano Decyzją Prezesa nr 15/XXI/2019 z dnia 22.03.2019r.
- 5 odznak przyznano poprzez imienne głosowanie.
2) 4 wnioski na Srebrną odznakę "Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki" dla członków – z czego:
- 2 odznaki przyznano,
3) 4 wnioski na Złotą odznakę "Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki" dla członków – z czego:
- 4 odznaki przyznano poprzez imienne głosowanie.
4) 1 wniosek na Brązową odznakę "Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki" dla jednostek
organizacyjnych PZF – który przyznano poprzez imienne głosowanie.
5) 17 wniosków na Brązowy Medal Rowlanda Hilla dla osób fizycznych – wszystkie przyznano
poprzez łączne głosowanie.
6) 1 wniosek na Srebrny Medal Rowlanda Hilla dla osób fizycznych, który przyznano,
7) 5 wniosków na Brązowy Medal Rowlanda Hilla dla instytucji – wszystkie przyznano poprzez
łączne głosowanie.
Wnioski przyjęto Uchwałą nr 31/XXI/ZG/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów
z dnia 23 marca 2019 roku.
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Ad. 10
Stan przygotowań do 57. OMKF w Lublinie w postaci prezentacji przedstawił Wojciech Lewandowski.
Stan przygotowań uzupełnił R. Kuśmiderski omawiając proces przygotowania materiałów dla
młodzieży. Podczas omówienia tematu zwrócił szczególną uwagę na niekoleżeńskie zachowanie
Marka Zbierskiego podczas przygotowywania materiałów dla uczestników. Wywiązała się krótka
dyskusja z udziałem J. Kosmali, W. Lewandowskiego.
Na zakończenie tego punktu zadano pytanie Prezesom, kto podejmie się organizacji kolejnych
Finałów OMKF. Chęć organizacji w 2020 roku 58. Finału OMKF zgłosił Roman Przybyła prezes Okręgu
Warmińsko-Mazurskiego PZF. Koledzy rozdali Prezesom upominki dla okręgów organizujących
półfinały przekazane przez Pocztę Polską S.A.
Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 11
Prezes zaprezentował planowane do wydania dla członków PZF nowodruki. Pierwszy nowodruk na
bazie wydania „Europa” z terminem na miesiąc kwiecień. W związku ze zmianami planu emisji należy
zastanowić się nad zmianą emisji dla drugiego nowodruku. Wstępnie wybrano „Rejs Niepodległości –
Dar Młodzieży”. Poinformował, iż Prezydium podjęło decyzję o cenie tegoż nowodruku dla członków
w wysokości 50 zł.
Ustalono, iż do 20 kwietnia 2019 roku Okręgi zgłoszą do ZG zapotrzebowanie na pierwszy nowodruk,
którego wydanie planowane jest na miesiąc kwiecień. Do 30 kwietnia br. Okręgi dokonają wpłaty na
potwierdzone przez ZG ilości w wysokości 100% wartości zamówionych walorów (50 zł za jeden
komplet). Po otrzymaniu wpłat Biuro ZG wystawi noty z 10% opustem przeznaczonym na działalność
statutową. Wpłaty dokonane po 30 kwietnia nie będą obejmowały bonifikaty 10%.
Ad. 12
Sprawy różne:
1. Henryk Monkos poinformował o stanie zaawansowania prac nad nowym Statutem Związku.
Zaznaczył, że jesteśmy już po konsultacjach okręgowych. W okresie październik – luty Prezydium
wraz z J.Kopciem intensywnie pracowało nad dokonaniem zmian w proponowanej wersji. Na
dzień dzisiejszy projekt jest u prawnika, który bada zgodność dokumentu z obowiązującymi aktami
prawnymi. Sprawdzony statut zostanie przekazany ponownie do Okręgów w celu zapoznania się
z jego ostateczna treścią. . Następnie zorganizowany zostanie Nadzwyczajny Walny Zjazd w celu
zatwierdzenia zmian w Statucie.
2. Prezes poinformował o wysłanym do Allegro piśmie i braku reakcji z ich strony w zakresie
wystawianych walorów w kategorii Fałszerstwa na portalu Allegro. Należy rozważyć możliwość
umieszczenia na stronie ZG rejestru aukcji oraz ponowienia pisma adresując go na zarząd Allegro.
A. Marsy zobowiązał się do pozyskania danych adresowych do władz Allegro, aby zaadresować
pismo bezpośrednio do nich.
3. Prezes poinformował zebranych, iż na wniosek organizatorów 57. Finału OMKF Prezydium po
przeanalizowaniu kosztów organizacji finału podjęło decyzję o podniesieniu dofinansowania do
400 zł/uczestnika.
4. Przedstawiono Komunikat Polskiej Kapituły Filatelistycznej Statuetki „Prymus” o rozwiązaniu
Przedstawicielstwa PKF przy Okręgu Wielkopolskim z powodu dwukrotnego złamania Regulaminu
Kapituły w zakresie sposobów głosowania. Po dokonanym wykluczeniu podjęto decyzję
o konieczności przeprowadzenia szkolenia dla przedstawicielstw PKF oraz opracowywania nowych
zasad oceniania kandydatów.
5. A.Marsy zapytał o status aktualizacji informacji o klubach zainteresowań na stronie ZG PZF.
Przedstawiono uzyskane z Okręgów informacje na temat klubów zainteresowań. Część informacji
nie dotarła w terminie do ZG. Po uzupełnieniu danych informacje o Klubach zostaną
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zaktualizowane na stronie PZF. Dane o Klubach, które nie zostały przekazane zostaną ze strony
usunięte.
6. Po złożeniu przez A. Marsego wniosku Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej Okręgu
Wrocławskiego o przywrócenie choćby w ograniczonym zakresie abonamentu całostek
kasowanych dla młodzieży od Poczty Polskiej S.A., Prezes H.Monkos poinformował zebranych
o niedawno podjętych działaniach w celu zapewnienia materiałów dla członków młodzieżowych
Kół. Poczta Polska w związku z ograniczaniem kosztów zmniejszyła nakład całostek i odstąpiła od
darowizny na rzecz PZF tychże walorów. Poprzez podjęte działania udało się zachować abonament
znaczków kasowanych w ilości 1.500 sztuk.
7. Imprezy wystawiennicze:
7.1. Artur Marsy – przedstawił zaproszenie do udziału w:
• wystawie KWF „100- lecie PCK” we Wrocławiu, II stopnia w miesiącu październiku,
• wystawie OWF „Oława - 2019” organizowanej z okazji obchodów: 875-lecia lokacji Oławy;
15 lat w UE i 20-lecia Izby Muzealnej w Oławie w miesiącu maju z nowymi klasami.
7.2. Andrzej Skorek zaprosił na wystawę:
• KWF „100. rocznica zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego” w miesiącu kwietniu do
Koszalina,
• oraz we wrześniu na „Debiuty 2019”.
7.3. Jacek Kosmala – przedstawił zaproszenie na:
• Wystawę KWF z okazji „100 lat pierwszej Polskiej Wystawy Marek” w Warszawie,
• obchody PKOl i targi kolekcjonerów olimpijskich oraz wystawę kolekcjonerską od 16-26 maja
podczas której, zostanie uroczyście wprowadzony do obiegu znaczek z okazji „100-lecia
PKOl”.
8. M. Miętus przedstawił informacje o działaniach Kapituły Medalu Polskiego Związku Filatelistów
"Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych". W ostatnim czasie zostały przyznane trzy
medale. Rozpoczęto prace nad opracowaniem nowego wzoru medalu. W tym roku wpłynęło
5 wniosków i rozpoczęto już proces oceny przez kapitułę.
9. A.Marsy zwrócił uwagę, że ze strony ZG PZF usunięta została lista rzeczoznawców i poprosił o jej
przywrócenie oraz dopisanie brakujących rzeczoznawców z Okręgu Wrocławskiego. Zebranych
poinformowano, iż Kol. Marcin Wysocki przygotowuje materiał szkoleniowy dla rzeczoznawców.
10.Podczas posiedzenia ZG kilkakrotnie wywoływano po nazwisku M.Zbierskiego, podnosząc jego
niekoleżeńskie zachowanie w stosunku do innych kolegów, pisanie półprawd i insynuacji
w stosunku do Związku w „Przeglądzie Filatelistycznym” (wynoszenie spraw Związku na zewnątrz
i publikowanie wrażliwych danych). Na wniosek Macieja Kandulskiego prezes postanowił dokonać
oceny pracy GKS oraz postawy M.Zbierskiego na odrębnym zebraniu Zarządu Głównego
z udziałem M. Zbierskiego w możliwie najszybszym terminie.
Prezes podziękował zebranym za udział w posiedzeniu oraz życzył wszystkim wesołych i spokojnych
świąt wielkanocnych.
Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.

Sekretarz ZG PZF

Prezes ZG PZF

Joanna Boniśniak

Henryk Monkos

Posiedzenie było rejestrowane i zapisano je w archiwum w plikach:
1. Zarząd ZG-23.03.19_001.mp3
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2. Zarząd ZG-24.03.19_002.mp3
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