Posiedzenie ZG PZF nr 2, Warszawa, 2006.12.09
Posiedzenie odbyło się w czytelni ZO Warszawskiego PZF, Al. 3 Maja 12, początek godz. 11.00.
Prezes ZG PZF kol. Ludwik K. Malendowicz wręczył nominacje nowym przewodniczącym komisji ZG
PZF i redaktorom naszych czasopism oraz podziękowania dotychczasowym przewodniczącym komisji.
Kol. Jerzy Maciej Nowak, wiceprezes ZG PZF, wręczył dyplomy „Zasłużony dla Okręgu
Częstochowskiego PZF” kolegom Andrzejowi Skorkowi (O. Koszalin), Andrzejowi Nowakowi (O. ŚląskoDąbrowski) oraz Jerzemu Bielawskiemu (O. Kalisz).
W pierwszej części postanowiono uzupełnić Regulamin XLV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu
Filatelistycznego o zapis: „W związku z nieporozumieniem powstałym po ostatnim konkursie
młodzieżowym, a dotyczącym odpłatności za członków Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej oraz
sędziów oceniających eksponaty młodzieżowe na konkursie, ustala się, zgodnie z postanowieniami (na
posiedzeniu ZG 09. grudnia), że wszystkie należności finansowe za dojazd na konkurs i pobyt
członków Komisji oraz sędziów regulować będzie ZG PZF”.
Obrady zdominowały sprawy 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 żywej dyskusji koledzy Sławomir Ryndak (O. Warmińsko-Mazurski), Przemysław Drzewiecki
(O. Bydgoski), Jerzy Maciej Nowak (O. Częstochowski) oraz Eugeniusz Matyszkowicz (O. Beskidzki)
zadeklarowali udzielenie pożyczki finansowej ZG PZF – o ile zgodzą się na to Zarządy Okręgów. W
najbliższym czasie na konto ZG PZF wpłyną również środki za sprzedaż lokalu Okręgu ŚląskoDąbrowskiego PZF. Zobowiązano także kol. Prezesa do dalszych rozmów w tej sprawie z kol.
Ryszardem Wdowiakiem, Prezesem ZO PZF we Wrocławiu. Kol. Jerzy Łojek (O. Świętokrzyski)
poinformował, że pomoże zorientować się w możliwości sprzedaży obecnego lokalu w Warszawie.
ZG podjął także uchwałę o powołaniu zespołu, który przeprowadzi rozeznanie i przygotuje
propozycję rozwiązania problemów lokalowych ZG PZF w składzie: Antoni Kurczyński –
przewodniczący, Henryk Wielgosik, Marek Topczewski i Jerzy Gruszczyński. Jednocześnie ZG PZF
upoważnił Prezydium ZG PZF do sprzedaży obecnego lokalu lub jego części.
W kolejnym punkcie obrad ZG PZF podjął uchwałę o zatwierdzeniu Regulaminu Pracy
Prezydium ZG PZF na XIX kadencję władz.
ZG PZF podjął także uchwałę o zatwierdzeniu prowizorycznego Preliminarza ZG PZF na rok
2007, zamykającego się ogólną kwotą wpływów i wydatków na 342.266,00 zł. Jednocześnie ZG PZF
upoważnił Prezydium do bieżącego aktualizowania tego preliminarza.
Kol. Henryk Wielgosik przedstawił także analizę ekonomiczną ewentualnego zlecenia
księgowości ZG PZF firmie zewnętrznej. Przy liczbie operacji księgowych ZG PZF koszty takiego
zlecenia – po przygotowaniu dokumentów gotowych do księgowania - wynosiłyby (w Warszawie)
około 3 tys. zł., co w świetle obecnych wydatków nie jest opłacalne. Ponadto zachodzi ciągła
konieczność konsultacji telefonicznych – uzgadnianie not i obciążeń z okręgami PZF – co może
wykonać tylko biuro.

W kolejnym punkcie obrad ZG PZF podjął uchwałę o:
1. Zmianie nazwy Komisji Historii Filatelistyki ZG PZF na Komisję Historii Ruchu Filatelistycznego.
2. Powołaniu składów Komisji ZG PZF oraz redaktorów czasopism ZG PZF na XIX kadencję władz
Związku.
Składy poszczególnych komisji będą opublikowane na stronie internetowej ZG PZF.
Przygotowania do finału 45. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego
„Turystyka w Świętokrzyskiem”, Kielce, 7-10.06.2007 przedstawiła wiceprezes ZG PZF kol. Jadwiga
Ostraszewska. Na stronie internetowej ZG PZF opublikowano materiały, odpowiednie materiały
wręczyła także obecnym prezesom okręgów PZF. Kol. Jadwiga Ostraszewska podkreśliła ogromne
zaangażowanie w organizację finałów kol. Janusza Łojka, Prezesa Okręgu Świętokrzyskiego PZF.
Plany wystaw i rozdzielnika datowników z puli ZG PZF na rok 2007 przedstawił, w imieniu
nieobecnego przewodniczącego Komisji Wystaw ZG PZF kol. Marka Zbierskiego, wiceprezes ZG PZF
kol. Antoni Kurczyński. Zostały one zaakceptowane przez ZG PZF. Plan wystaw zostanie opublikowany
w Filateliście oraz na stronie internetowej ZG PZF.
W oparciu o dostarczone wcześniej propozycje, ZG PZF zaakceptował proponowany
harmonogram posiedzeń ZG PZF oraz Prezydium ZG PZF w roku 2007.

Prezes ZG PZF zaapelował także, aby w związku z październikowym
świętem PZF – Dniem Filatelisty wnioski o odznaczenia i wyróżnienia
przesyłać do końca stycznia roku 2007. Zostaną one rozpatrzone przez ZG
PZF na posiedzeniu w marcu 2007 roku.
W sprawach różnych m. innymi:
•
•
•
•

przedstawiono informacje o rozmowach z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej Poczty
Polskiej w sprawie przygotowań do Europejskiej Wystawy Filatelistycznej WARSZAWA 2008.
Kol. Jan Malik poinformował ZG PZF o trudnościach lokalowych ZO Małopolskiego PZF.
Szczęśliwie udało się znaleźć w ostatnim czasie rozwiązanie i nastąpi przeprowadzka do
nowych pomieszczeń.
Kol. Andrzej Nowak apeluje do Prezesów o przesyłanie informacji na stronę www Związku. Z
Okręgów napływa bardzo mało informacji.
Kol. Janusz Łojek proponuje, aby ZG PZF na jednym z najbliższych posiedzeń zajął się
sprawami Filatelisty i jego ewentualnym rozprowadzaniem w ramach podwyższonej składki
członkowskiej, proponuje rozważenie wydania zaktualizowanej encyklopedii filatelistyki –
ostatnia ukazała się w roku 1993, proponuje rozważenie możliwości przeniesienia Biura ZG
PZF poza Warszawę oraz nawiązanie ściślejszej współpracy z Pocztą Polską.

/-/ Antoni Kurczyński
Wiceprezes ZG PZF

/-/ Ludwik K. Malendowicz
Prezes ZG PZF

