Posiedzenie Prezydium ZG PZF nr 3, Ciechocinek , 2006.11.10-11
Posiedzenie odbyło się w Sanatorium Łączność, Ciechocinek, wzięli w nim udział wszyscy
członkowie Prezydium ZG oraz zaproszeni: kol. prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski –
Kierownik Studium Filatelistyki PZF, kol. Przemysław Drzewiecki - Prezes Zarządu Okręgu
Bydgoskiego PZF.
Studium Filatelistyki PZF
Prezydium zapoznało się z aktualnym stanem i najbliższymi planami Studium Filatelistyki
PZF – przygotowana przez Kierownika Studium prof. dr hab. Zygmunta Wiatrowskiego.
Od roku 2005 realizowany jest program IX Studium Filatelistyki PZF.
W toku postępowania rekrutacyjnego zgłosiło się na nie:
- 19 pracowników Poczty
- 10 filatelistów z różnych okręgów PZF
W międzyczasie albo nie podjęło zadań Studium albo też z niego zrezygnowało:
- 4 pracowników Poczty
- 3 filatelistów
oraz jedna osoba z grupy filatelistów została przeniesiona do grupy pocztowców.
Toteż aktualny stan przedstawia się następująco:
- 16 pracowników Poczty (z regionów: Radom – 9 osób, Poznań – 3 osoby, Zielona Góra
- 2 osoby i Lublin – 2 osoby)
- 6 filatelistów (Wrocław, Poznań, Częstochowa, Łódź, Toruń i Gdańsk)
To jest – 22 osoby z pierwotnej liczby 29 osób
Na Studium realizowany jest program zmodyfikowany i udoskonalony przed czterema
laty z tym, że w tym turnusie (IX) wprowadzono nowe zasady rozliczania Słuchaczy ze
stanu wiedzy i umiejętności pocztowo-filatelistycznych. W miejsce dotychczasowego
zaliczania każdego bloku przedmiotowego wprowadzono system kolokwiów i egzaminów
prowadzonych przez Kierownika Studium i wykładowców do tego zaproszonych.
Wykładowcy stwierdzają tylko swoim podpisem udział w ich zajęciach programowych.
Ważną rolę spełniają też nadal prace kontrolne i dyplomowe oceniane przez odpowiednio
dobranych wykładowców.
W dniu 1 maja 2007 r. odbędzie się uroczyste zakończenie IX Studium Filatelistyki PZF i
rozdanie dyplomów.
Od 5 lat Studium nie korzysta z żadnej dotacji ZG PZF i jest samowystarczalne dzięki
prowadzeniu działalności edukacyjnej dla Pocztowców a dalsze szanse kontynuowania
pracy Studium Filatelistyki PZF wiązać należy z pozyskaniem w toku rekrutacji na X
Studium Filatelistyki PZF (czerwiec 2007) około 25 kandydatów z Poczty Polskiej..
W dyskusji poruszono następujące tematy i przedstawiono sugestie:
- każdy Prezes Okręgu winien w miarę możliwości rekomendować jednego filatelistę na
Studium,
- w ramach Studium mogliby się szkolić także opiekunowie młodzieżowi - kol. Jadwiga
Ostraszewska przedstawiła propozycję uzyskania środków z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich – rozpocznie starania z tym związane na początku przyszłego roku.
Postanowiono, że prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski przygotuje pismo do Dyrektora
Generalnego Poczty Polskiej w sprawie Studium dla pocztowców, które w najbliższy
piątek zostanie przekazane Dyrektorowi Generalnemu Poczty Polskiej (przekazano).
Prezydium wyraziło podziękowanie kol. prof. dr hab. Zygmuntowi Wiatrowskiemu za
organizację i długoletnią pracę na Studium Filatelistyki PZF.

Projekt Zasad Wystawiennictwa PZF
Kolejnym punktem obrad było zapoznanie się z projektem „Zasad Wystawiennictwa PZF”
– oraz nadesłanymi uwagami czy tez propozycjami. Problemowi temu poświęcono prawie
4 godziny posiedzenia. Na wstępie kol. Ludwik K. Malendowicz podkreślił celność decyzji
o dyskusji w Internecie, napłynęły uwagi i pobudziło to dyskusję w Okręgach.
Zaskoczeniem jest jednak, że wielu Kolegów, w tym sędziów i wystawców nie zajęło
stanowiska.
Kol. Przemysław Drzewiecki podkreślił udział w pracach kolegów Antoniego Kurczyńskiego
i Jerzego Gruszczyńskiego. Wspomniał o uwagach kolegów Bronisława Jasickiego i
Wojciecha Orłowskiego. Kol. Ludwik K. Malendowicz stwierdził, że sprawy prawne
najlepiej kierować do kol. W. Orłowskiego. Uwagi swoje przekazały m. innymi Zarządy
Okręgów Warszawskiego i Wielkopolskiego.
Następnie omówiono ogólne zasady opracowywanych materiałów. Koledzy Jerzy Maciej
Nowak i prof. Z. Wiatrowski zaproponowali – co zostało zaakceptowane – aby zamiast
formuły kategoryczności stosować formułę możliwości. Sami siebie ograniczamy wiedząc,
iż pewnych punktów Zasad nie jesteśmy w stanie zrealizować. Wszędzie zamiast ilości
ekranów należy używać poprawnego wyrażenia liczba ekranów
Następnie omówiono:
GREX – PZF
W tej części m. innymi zaproponowano:
- rezygnacje z ciągłego wymieniania co jest konieczne a co nie na poszczególnych
wystawach,
- ponowne rozpatrzenie limitu ekranów na wystawach poszczególnych stopni,
- zastrzeżenie nazwy „Ogólnopolska…” tylko dla wystaw numerowanych,
- rezygnację z klasy mistrzowskiej na wystawach ogólnopolskich – wg proponowanych
wymagań w kraju mamy zaledwie 2-3 eksponaty, które spełniają kryteria,
- ograniczenie przyznawania Grand Prix do 1. razu w roku na wystawie tego samego
stopnia, to samo z gratulacjami jury,
- rezygnacja z Grand Prix dla poszczególnych klas wystawienniczych – na wystawie może
być tylko jedna „Wielka nagroda”, w klasach – najlepszy eksponat w klasie,
- zastanawiano się nad patronatem PZF dla wystaw krajowych – wyrażono wiele
wątpliwości co do jego celowości,
- zrezygnowano z funkcji koordynatora PZF dla wystaw, zastępując go „Konsultantem”,
- wykluczono propozycję, aby komisarze wystaw byli sędziami co najmniej II klasy –
takie ograniczenie nie ma żadnego uzasadnienia, omówiono obowiązki komisarzy – m.
innymi wprowadzono możliwość wysyłania (przykładowo poczta kurierska) przez
Komisarza eksponatów na wystawy,
- ogólna dyskusja nad sędziami, którzy powinni sędziować nie rzadziej niż raz na trzy
lata, nie więcej niż 25 eksponatów na dzień roboczy na zespół,
- skreślono Artykuł 31,
- zostaną opracowane – zmodyfikowane nowe formularze oceny, uproszczone będą tylne
strony z uwagami i zapewnione zostanie miejsce na uwagi pisemne.
GREV – PZF
Dyskutowano nad tym, co powinno być w GREV, a co w SREV.
Kol. Antoni Kurczyński zwrócił uwagę, że w każdym SREV musi istnieć zgodność z
oryginałem, słowo w słowo, dodatkowo może być zamieszczony komentarz. Nie może być
odesłań co chwilę w SREV do GREV. Kol. Przemysław Drzewiecki stwierdził, że w
przypadku jednego wspólnego wydania nie ma takiej konieczności. Podkreślono, że musi
to być dokładne tłumaczenie, opatrzone podpisem osoby tłumaczącej.
Dyskutowano projekt karty oceny aspiranta. Zastanawiano się, czy to jest rzeczywiście
potrzebne. Kto wyegzekwuje wymagania karty na wystawie III stopni? Ile razy aspirant

będzie musiał zdawać materiał objęty kartą? Czy na wystawach II stopnia mamy czas na
tego typu oceny? Rodzi to możliwość popełniania wielu błędów.
W wyniku dyskusji postanowiono, iż karty ocen aspirantów można zastosować na
wystawie I stopnia – zastąpi ona wtedy dotychczasowy tryb sprawdzianu. Dla
awansowanych sędziów pomiędzy wystawami I stopnia musi być zachowany tryb
dotychczasowy. Na wystawach niższego stopnia Przewodniczący będzie przekazywał
opinie o aspirancie do GKS.
Projekt protokołu Sądu Konkursowego – bardziej przydatny i prostszy jest wykaz
wyróżnień tworzony wg klas wystawienniczych ujęty tak, jak w katalogu wystawy,
ułatwia to także pracę komitetów organizacyjnych.
Uczestnictwo w wystawach zagranicznych
Komisarze powoływani będą przez Prezydium ZG PZF. Omówiono rozliczenia Komisarza –
co powinno obejmować: zwrot kosztów przejazdu i przewozu eksponatów. Komisarz
składa listę pozyskanych na wystawę eksponatów Komisji Wystaw. Zaproponowano
wykreślenie punktu 8 i 9. Koszty własne Komisarza mogą być rozdzielone na wystawców.
Przedyskutowano także zasady udziału sędziów PZF na wystawach FIP, FEPA oraz
międzynarodowych. Kandydat na sędziego FIP powinien znać zasady wystawiennictwa
FIP i język uznany przez FIP (preferowany język angielski). Zaproponowano, aby
kandydatów na sędziów wystaw FIP i FEPA proponowało Prezydium ZG PZF (kol. Antoni
Kurczyński). Wykreślono punkt o sprawozdaniu dla Prezydium ZG PZF.
Uzgodniono, że po naniesieniu dyskutowanych poprawek kol. Przemysław Drzewiecki
przekaże całość materiałów tym okręgom i kolegom, którzy nadesłali uwagi, z prośba o
ostateczna opinię. Po ich uzyskaniu, całość Zasad zostanie przedstawiona do dyskusji i
zatwierdzenia na posiedzeniu ZG PZF i opublikowana w specjalnym zeszycie BI PZF.
Projekt preliminarza (prowizorium) ZG PZF na rok 2007 oraz sprawy finansowe
ZG PZF.
W kolejnym punkcie obrad kol. Henryk Wielgosik przedstawił wstępny projekt
preliminarza (prowizorium) ZG PZF na rok 2007 oraz sprawy finansowe ZG PZF. Ogólnie
przychody określono na 342 tys. zł i na takąż kwotę określono wydatki. Preliminarz ten
zostanie rozpatrzony przez ZG PZF na posiedzeniu 9 grudnia 2006 w Warszawie. Kol.
Jadwiga Ostraszewska zwróciła uwagę na środki finansowe konieczne na organizację
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego w roku 2007. Postanowiono w
tej sprawie zwrócić się do Poczty Polskiej o dofinansowanie – podobnie jak w roku
bieżącym – tej imprezy (przeprowadzono już rozmowy w tej sprawie).
Prezydium przeanalizowało możliwość zlecenia księgowości firmie zewnętrznej. Kol. Jerzy
Maciej Nowak stwierdził, że wiąże się to z dużym ryzykiem i brakiem kontroli bieżącej.
Firmy wymagają całkowitego przygotowania dokumentów finansowych i nie są one
najtańsze. Postanowiono, iż kol. Henryk Wielgosik sprawdzi, jaki byłby koszt zlecenia
takiej księgowości.
Analizowano także wynagrodzenia pracowników – czy w tym zakresie można by uzyskać
jakieś oszczędności. W chwili obecnej wydaje się, że wydatki ponoszone w tym zakresie
są uzasadnione.
Harmonogram posiedzeń ZG PZF oraz Prezydium w roku 2007.
Zaakceptowano harmonogram posiedzeń ZG PZF oraz Prezydium w roku 2007.
Przewiduje się następujące posiedzenia w 2007 roku:
Luty
17.02. Prezydium ZG PZF Warszawa
Marzec
24-25.03. Prezydium ZG PZF i posiedzenie ZG PZF Warszawa
Kwiecień

28-29.04. Prezydium ZG PZF Ciechocinek
Maj
Prezydium ZG PZF Ruda Śląska (Prymusy)
Czerwiec
08-09.06. Prezydium ZG PZF Kielce (Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny)
Wrzesień
22-23.09. Prezydium ZG PZF Lubin
Listopad
09.11. Prezydium ZG PZF, 10-11.11. posiedzenie ZG PZF Ciechocinek
Celem oszczędności uzgodniono, iż Prezydium ZG PZF - z wyłączeniem Komisji
Młodzieżowej, Wystaw oraz Odznaczeń i Wyróżnień – będzie się spotykało raz na dwa
lata.
W związku z październikowym świętem PZF – Dniem Filatelisty – podkreślono
konieczność przyznawania przez ZG PZF odznaczeń i wyróżnień na posiedzeniu
w marcu. Stąd też Prezydium ZG PZF zwraca się do wszystkich Prezesów
Okręgów o przesłanie stosowych wniosków do końca stycznia roku 2007.
W sprawach różnych:
Kol. Bartosz Sztyma przedstawił propozycję zakładania skrzynek pocztowych z adresem
pzfonazwaokręgu dla członków ZG PZF. Przyczyni się to do poprawy komunikacji
wewnątrz Związku. Propozycję zaakceptowano – zostanie ona przedstawiona na
najbliższym posiedzeniu ZG PZF.
Prezydium ZG PZF powołało lub zaproponowało:
Kandydatów do jury wystawy EFIRO 2008 w Bukareszcie: kol. J. Gruszczyński, A.
Kurczyński, R. Babut
Powołało na komisarzy:
ŚWF PRAGA 2008 kol. Bartosz Sztyma
ŚWF IZRAEL 2008 kol. Jerzy Gruszczyński
Poinformowano, iż w Teleranku będzie emitowana seria krótkich felietonów o znaczkach,
autorstwa Pani Beata Hyczko. Z zadowoleniem przyjęto, iż Okręg Warszawski PZF podjął
się realizacji tego zadania tym bardziej, iż czas na przygotowanie był wyjątkowo krótki.
Wyrażono słowa uznania dla kol. Prezesa Marka Topczewskiego za organizację spotkań.
Przeanalizowano propozycje wyrażane na stronie internetowej w dyskusji nad
przyszłością PZF. Z materiałów przedstawionych przez kol. Jerzego Macieja Nowaka i kol.
Andrzeja Nowaka wynika, iż bierze w niej udział 5 osób, w tym 2 z obecnego Zarządu, 1
z poprzedniego i 2 niezwiązanych z władzami. Prezydium uważa, że należy rozszerzyć
krąg zainteresowanych i wydłużyć dyskusję.
W międzyczasie Prezydium ZG PZF spotkało się z uczestnikami IX Studium Filatelistyki
PZF, gdzie przedstawiono podstawowe problemy działalności Związku.
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