Uwaga: spotkania członków Prezydium ZG PZF z Warszawy odbywają się
w Biurze ZG PZF w każdy wtorek, w godz. 15-18-ta – prosimy o kontakty w
tym czasie.

Informacje o posiedzeniach Prezydium ZG PZF
Posiedzenie nr 2, Ruda Śląska, 2006.10.28
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Prezydium ZG PZF oraz zaproszeni goście: kol.
Romuald Jeżewski – Przewodniczący GSK i kol. Andrzej Nowak – Prezes Zarządu Okręgu ŚląskoDąbrowskiego PZF.
Sekretarz ZG PZF kol. Bartosz Sztyma przedstawił projekt Regulaminu Pracy Prezydium ZG
PZF. W dyskusji szczególną uwagę zwrócono na dotychczasowe Prezydia Robocze. W obecnym czasie
można je zastąpić konsultacjami internetowymi. W związku z tym postanowiono zrezygnować z
dotychczasowych Prezydiów Roboczych i zastąpić je konsultacjami internetowymi. Podjęte na tej
drodze decyzje i ustalenia otrzymywać będą drogą elektroniczną, w zasadzie raz w miesiącu, wszyscy
członkowie ZG PZF oraz Przewodniczący GKR i GSK oraz Przewodniczący Komisji ZG PZF. projekt
Regulaminu Pracy Prezydium ZG PZF zostanie rozesłany wszystkim członkom ZG PZF przed
posiedzeniem w Warszawie.
Skarbnik ZG PZF przedstawił stan finansowy ZG PZF w latach 2002 2006. Zbiorczo przedstawia
się on następująco:

Wpływy
Wydatki
Zadłużenie
okręgów
wobec ZG
Zadłużenie ZG

Rok 2002

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

337.104,397.010,99.239,-

430.157,404.920,100.124,-

581.611,475.740,130.249,-

311.546,407.627,169.793,-

5.982,-

4.550,-

15.971,-

58.900,-

Lokaty
42.573,70.511,59.000,45.000,Inne należności dla ZG
* - plus składki za III kwartał 2006 roku (24.722 zł) razem = 168.694,- zł.

Rok 2006
(30.09.06)
169.770,272.884,143.927,-*
107.752,Sp. Mieszk.
brak
11.981,-

Wszyscy biorący udział w posiedzeniu wyrazili duży niepokój związany z bardzo złą
sytuacją finansową ZG PZF. Jest to tym bardziej ważne, iż do Spółdzielni Mieszkaniowej
wszedł komornik – na jego konto obecnie wpłacamy nasze należności.
Prezydium ZG PZF zwraca się do wszystkich Prezesów Okręgów o możliwie szybką
regulację zobowiązań finansowych wobec ZG PZF.
Zajęto się także trudnościami związanymi z drukiem naszych czasopism w firmie ADAR z
Płocka. Firma ta nie wystawia rachunków, do czego się zobowiązała w umowie, stąd Poczta Polska nie
może przekazać należności na nasze konto.
Wiceprezes ZG PZF kol. Jadwiga Ostraszewska przedstawiła przygotowania do finału 45.
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego w roku 2007. Zostanie on zorganizowany
w Kielcach. Tematem konkursu będzie „Turystyka w Świętokrzyskiem” a odbędzie się on od 7 do 10
czerwca 2007 roku. Kol. Jadwiga Ostraszewska przedstawiła projekt regulaminu Konkursu, nad którym
rozwinęła się dyskusja. Szczególną uwagę zwrócono na zasady punktowania eksponatów

przywożonych przez uczestników, które niejednokrotnie były już oceniane na konkursowych
wystawach filatelistycznych. Postanowiono w tych przypadkach zrezygnować z oceny tych
eksponatów, przyznając na podstawie książeczki eksponatu następującą liczbę punktów: eksponatom
prezentowanym na wystawie I stopnia – 10 pkt., II stopnia – 8 pkt., III stopnia 6 pkt. Eksponaty
oceniane w czasie konkursu mogą uzyskać do 6 pkt. Zaoszczędzony czas z pożytkiem będzie
przeznaczony dla nowych eksponatów. Jednocześnie postanowiono – w celach szkoleniowych –
prezentować w czasie Konkursu 2-3 najlepsze eksponaty (wystawców dorosłych), które
prezentowaliby członkowie sądu. Z uwagi na krótki termin postanowiono nie zmieniać innych zapisów
regulaminowych (zróżnicowane pytania dla poszczególnych grup wiekowych). Regulamin Konkursu w
najbliższym czasie zostanie ogłoszony na stronie internetowej ZG PZF.
Dyskutowano także sprawę szkoleń, o które dopytują się w czasie Konkursu opiekunowie
młodzieży filatelistycznej. Uznano, iż najlepszą formą szkolenia byłby udział opiekunów w Studium
Filatelistyki PZF. Zarządy okręgów winny informować opiekunów o takiej możliwości tym bardzie, iż w
skali kraju zmniejszyła się liczba uczestników.
Z upoważnienia ZG PZF powołano na przewodniczących Komisji ZG PZF i Delegatów PZF do
Komisji FIP (tam gdzie zaznaczono) oraz Redaktorów Naczelnych czasopism następujących Kolegów:
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Aerofilatelistyki i Astrofilatelistyki - Andrzej Kłosiński + FIP <klosin@limes.com.pl>
Całostek - Jan Heffner + FIP <jheff@uni.opole.pl>
Ekspertów i Zwalczania Fałszerstw - Jeremi Melnik + FIP <jermel@wp.pl>
Główne Kolegium Sędziów - Jerzy Gruszczyński <zgpzf@poczta.onet.pl>
Historii Poczty - Przemysław Drzewiecki + FIP <pdrzew@onet.pl>
Historii Filatelistyki - Henryk Białek <zgpzf@poczta.onet.pl>
Informacji i Promocji PZF - Andrzej Nowak <nowakfilruda@o2.pl>
Koło PZF Polonia - Stefan Petriuk <Petriuk@t-online.de>
Literatury - Jerzy Bielawski + FIP <bielawski.kalisz@autograf.pl>
Maksimafilii - Jacek Tatarski + FIP <jotes_fil@go2.pl>
ds. Filatelistyki Młodzieżowej - Andrzej Słodziński + FIP <andy@po.opole.pl>
Odznaczeń i Wyróżnień - Zygmunt Janik <rpochmara@wp.pl>; <rpochmara@interia.pl>
Znaków Fiskalnych - Władysław Ługowski + FIP <w.lugowski@wp.pl>
Tematyczna i Klubów Zainteresowań - Ryszard Prange + FIP <ryszprange@poczta.wp.pl>
Filatelistyki Tradycyjnej - Zdzisław Mąka + FIP <zmaka@op.pl>
Współpracy z Zagranicą - Antoni Kurczyński <zgpzf@poczta.onet.pl>
Wystaw - Marek Zbierski <zbierski@interia.pl>
Redakcja Biuletynu Informacyjnego - Marian Chabowski <zgpzf@poczta.onet.pl>
Redakcja miesięcznika „Filatelista” - Bronisław Rejnowski <brejnowski@aster.pl>
Redakcja HBBF - Władysław Farbotko <farbotko@p.lodz.pl>

Kol. Ludwik K. Malendowicz poinformował, że z okazji 50-lecia KGHM Polska Miedź S.A. w
Lubinie, 17-23.09.2007 roku odbędzie się Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna I stopnia
Polska – Czechy – Niemcy.
Prezydium ZG PZF – na wniosek GKS – nadał kol. Ryszardowi Wdowiakowi (Okręg
Wrocławski) uprawnień sędziego filatelistycznego I klasy.
Przedyskutowano sprawę działania strony internetowej ZG PZF. Podkreślono konieczność
zachowania odpowiedniego poziomu dyskusji, nie obrażania kolegów o innych poglądach w
poszczególnych sprawach oraz zamieszczanie wypowiedzi tylko podpisanych (przykładowo adres
emailowy). Postanowiono utworzyć na naszej stronie odrębny dział informujący o pracy ZG PZF i jego
Prezydium. M. innymi zamieszczane na niej będą skrótowe informacje o posiedzeniach tych organów.
Ustalono, iż spotkania członków Prezydium ZG PZF z Warszawy odbywać się będą w Biurze ZG
PZF w każdy wtorek, w godz. 15-18-ta.
Na posiedzenie Prezydium w Ciechocinku kol. Jerzy Maciej Nowak wraz z kol. Andrzejem
Nowakiem przygotują zestawienie najciekawszych propozycji przedstawianych na naszej stronie

internetowej, które dotyczą przyszłości Związku. Celem tej analizy jest ich wykorzystanie (o ile to
możliwe) w naszej działalności. Dane te zostaną rozesłane członkom Prezydium przed posiedzeniem w
Ciechocinku.
Kol. Bartosz Sztyma przygotuje propozycje ujednolicenia adresów internetowych wszystkich
zarządów okręgów, które w adresie winny zawierać „pzf.o.nazwa okręgu@.....” oraz krótką instrukcję
jak założyć takie konto.
Po obradach wszyscy uczestnicy wzięli udział w uroczystym spotkaniu PRYMUSY 2005 (VIII
edycja), w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty., Ruda Śląska, ul. P. Niedurnego 69.
Imponująca impreza zgromadziła około 400 osób z całego kraju.

