Posiedzenie Prezydium ZG PZF nr 4, Warszawa, 2006.12.08

Posiedzenie odbyło się w Biurze ZG PZF.
Zdominowane ono zostało sprawami lokalu ZG PZF.
Kol. Henryk Wielgosik (skarbnik ZG PZF) przedstawił dotychczas nierozwiązane sprawy finansowe
związane z lokalem ZG PZF w Warszawie. ZG PZF 4 grudnia 2006 roku otrzymał z firmy AK-Partner
Andrzej Klewiński, ul. Żerzycka 35, 17-330 Nurzec Stacja, pisemne „ostateczne wezwanie do zapłaty”,
z 17 listopada br., do zapłaty w terminie do 27 listopada 2006 roku 75.901,65 zł, które windykator
przejął drogą cesji od Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, tytułem zaległych opłat do Spółdzielni
od połowy września 2005 do końca maja 2006 roku. Biuro natychmiast wysłało faks z
informacją, iż wezwanie otrzymaliśmy 4 grudnia. Kol. Henryk Wielgosik telefonicznie rozmawiał z
windykatorem informując, iż w poniedziałek 11 grudnia przekaże sposób uregulowania długu.
Natychmiast pismo „wezwanie” przesłano wszystkim okręgom z apelem, aby okręgi wpłacały w jak
najszybszym terminie swoje zaległości lub ich części.
Przeanalizowano także zadłużenia wszystkich okręgów na rzecz ZG PZF, na dzień 05.12.br. wynoszą
one 181 417,64 zł.
Zapoznano się również z informacjami dotyczącymi spraw lokalu odnotowanymi w protokołach
Prezydium i Prezydium Roboczego ZG PZF nr 100/XVIII/2006/Pr.Rob. z 18.01.2006 i 32/XVIII/2006/Pr
z 4.02.2006, w których zawarto informacje o spotkaniach kol. Adama Korca z Prezesem Śródmiejskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz rozłożeniu spłat na raty. Nie ma żadnych dokumentów
potwierdzających takie ustalenia ze Spółdzielnią.
Po szerokiej dyskusji Prezydium postanowiło przedstawić ZG PZF (posiedzenie którego odbywało się
następnego dnia) następujące propozycje:
1. rozpatrzenie możliwości sprzedaży dotychczasowego lokalu i kupno nowego, znacznie tańszego,
2. sprzedaż części obecnego lokalu i poprzez to wyrównanie zaległości wobec Śródmiejskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej,
3. powołanie zespołu w składzie kol. kol.: Antoni Kurczyński – przewodniczący, Jerzy Gruszczyński,
Marek Topczewski i Henryk Wielgosik, który będzie rozmawiał z Zarządem Spółdzielni i zaproponuje
sposób sprzedaży lokalu lub jego części,
4. wystąpienie do ZG PZF z wnioskiem o podjęcie uchwały powołującej ww. zespół oraz
upoważniającej Prezydium ZG PZF do sprzedaży lokalu,
We wtorek, 5 grudnia br. od Przewodniczącego XIX Zjazdu PZF kol. Henryka Monkosa wpłynął
Protokół XIX WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW. Postanowiono
złożyć protokół w Krajowym Rejestrze Sądowym w piątek, 15 grudnia br. Równocześnie skierowano
materiały do publikacji w najbliższym numerze Biuletynu Informacyjnego PZF.
W związku z trwającymi pracami nad nowymi Zasadami wystawiennictwa w PZF,
koordynowanymi przez kol. Przemysława Drzewieckiego, kol. Jerzy Gruszczyński, przewodniczący GKS
zaproponował, aby przedłużyć termin obowiązywania dotychczasowych zasad do końca roku 2007, co
umożliwi ocenę eksponatów na wszystkich wystawach wg tych samych kryteriów oraz pozwoli na
zatwierdzenie nowych Zasad i ich publikacje w BI PZF. Po dyskusji, Prezydium ZG PZF wszystkimi
głosami podjęło uchwałę o przedłużeniu termin obowiązywania dotychczasowych Zasad
wystawiennictwa w PZF do końca roku 2007. Umożliwi to ocenę eksponatów na wszystkich wystawach
wg tych samych kryteriów oraz pozwoli na zatwierdzenie w tym okresie nowych Zasad i ich publikację
w BI PZF.
Prezydium zapoznało się z przygotowaniami do Europejskiej Wystawy Filatelistycznej
WARSZAWA 2008.
17 listopada 2006 r. odbyło się spotkanie z Dyrektorem Biura Poczty Polskiej panem Markiem
Borowiczem, Dyrektorem Biura Promocji i Marketingu Korporacyjnego (BMPK) panią Magdaleną
Kreter-Bartkiewicz, panią Ewą Piotrowską z PCF oraz p. Galińską z Biura Współpracy z Zagranicą a
Prezesem ZG PZF, kol. Bartoszem Sztymą oraz kol. Jerzym Gruszczyńskim. Poświęcone było ono
głównie organizacji Europejskiej Wystawy Filatelistycznej WARSZAWA 2008, z okazji 450-lecia Poczty
Polskiej. 2 sierpnia 2006 roku kol. Adam Korc przesłał do Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej
propozycję zorganizowania w roku 2008 z okazji 450-lecia Poczty Polskiej Europejskiej Wystawy
Filatelistycznej WARSZAWA 2008. Do propozycji załączono preliminarz planowanej wystawy.
Propozycja spotkała się z akceptacją Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej pana Zbigniewa Niezgody.

W czasie spotkania omawiano:
• EWF WARSZAWA 2008 ma być jedną z wielu imprez związanych z obchodami 450-lecia Poczty
Polskiej,
• ogólne założenia wystawy i jej termin – wystawa pod patronatem FEPA z auspicjami FIP, około 1500
ekranów. Termin wstępny na koniec września i początek października 2008 roku (ewentualnie 2 - 8
czerwca 2008), na pierwszy termin wstępnie zarezerwowano Torwar w Warszawie,
• w zarysie omówiono wydawnictwa z nią związane. Z wydawnictw tych, do których przewiduje się
dopłatę, winna być sfinansowana wystawa. Przekazano nasze propozycje opracowane przez kol. kol.
H. Białka i J.P. Gawlika,
• otrzymany przy piśmie z 2 sierpnia 2006 wstępny preliminarz wystawy nie zawiera tylko
przewidywane wydatki, w dużej części wewnętrznie sprzeczne, brak przewidywanych wpływów z
organizacji tej imprezy.
• ogólną organizację i skład komitetów honorowego, organizacyjnego oraz biura wystawy i zespołów
zadaniowych. W komitetach Poczta Polska winna mieć połowę swych przedstawicieli.
W wyniku dyskusji uzgodniono:
• jak najszybsze opracowanie założeń programowych oraz preliminarza wystawy
harmonogramu przekazywania środków finansowych na jej organizację (wykona PZF),
• zaproponowanie struktury organizacyjnej (wykona PZF).

a

także

Równolegle omawiano sprawy partycypowania Poczty Polskiej w działalności PZF. W tym aspekcie
uzgodniono:
• zwrócenie się do Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z propozycją dalszego uczestnictwa
pracowników Poczty Polskiej w Studium Filatelistyki PZF (wystosowano już odpowiednie pismo
podpisane przez prof. Zygmunta Wiatrowskiego i Prezesa ZG PZF),
• zwrócenie się do Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z prośbą o objęcie patronatu nad Finałem
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego w roku 2007, w Kielcach oraz na jego
dofinansowaniu (wystosowano już odpowiednie pismo),
• zwrócenie się do Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z propozycją zamieszczania przez Pocztę
Polską reklam na łamach Filatelisty (wystosowano już odpowiednie pismo),
• Dyrektor Biura Promocji i Marketingu Korporacyjnego (BMPK) pani Magdalena Kreter-Bartkiewicz
udostępni sponsorowane przez Pocztę Polską akcje marketingowe dla PZF – w tym Teleranek, Głos
Nauczycielski – bezpośredni kontakt nawiąże kol. Jadwiga Ostraszewska (już nawiązano).
W wyniku szerokiej dyskusji Prezydium ZG PZF postanowiło:
• zaproponować następującą organizację: Komitet Honorowy Wystawy, Komitet Organizacyjny
Wystawy oraz Biuro Wystawy,
• Na wniosek kol. Antoniego Kurczyńskiego, poparty przez kol. Marka Topczewskiego postanowiono
zaproponować to stanowisko kol. Markowi Zbierskiemu.
• zwrócić się do kol. Marka Zbierskiego o możliwie szybkie przygotowanie materiałów, o których
dyskutowano, w tym preliminarza wystawy.
Ponadto Prezydium:
• na Światową Wystawę Filatelistyczną St. Petersburg 2007 (19-25.06.2007) powołało na komisarza:
kol. Jerzego Macieja Nowaka, zaproponowało także 3. kandydatów do jury tej wystawy,
• na World Stamp Championship ISRAEL 2008 (14-25.05.2008), wobec rezygnacji kol. J.
Gruszczyńskiego, powołało na komisarza kol. Henryka Wielgosika.
• na komisarza Światowej Wystawy Filatelistycznej IBRA 2009 (Essen, 6-10.05.2009) powołało kol.
Marka Zbierskiego.
• zadecydowało, że sprawy związane z naszym udziałem w Europejskim Spotkaniu Młodzieży w roku
2007 w Austrii koordynować będzie kol. Jadwiga Ostraszewska.
• zatwierdziło sprawozdanie Komisarza ŚWF ESPANA 2006 w Maladze, kol. Jacka Kosmali wyrażając
podziękowanie za pracę.
• z poprawkami zaakceptowało regulamin KWF Ostrzeszów – Złoty Jubileusz, Ostrzeszów, z okazji 50
- lecia Koła PZF Ostrzeszów oraz 50 - lecia śmierci patrona Antoniego Serbeńskiego.

