Posiedzenie Prezydium ZG PZF nr 5, Warszawa, 2007.02.17
Posiedzenie odbyło się w Biurze ZG PZF, Al. 3 Maja 12.
Na wstępie posiedzenia Prezes Honorowy PZF kol. Henryk Białek podkreślił jego znaczenie, które wynika z
doniosłości problemu, jakim jest poziom czytelnictwa i konieczność zachęcania członków Związku do
korzystania z literatury filatelistycznej.
Wiceprezes ZG PZF kol. Antoni Kurczyński przedstawił informację zespołu lokalowego dotyczącą
zaawansowania prac nad zamianą lokalu ZG lub propozycją innych rozwiązań. Poinformował o jednym
spotkaniu z Prezesem Spółdzielni, które miało miejsce do tej pory. Na spotkaniu przedstawiono propozycje
zamiany obecnego lokalu na mniejszy. Druga propozycja dotyczyła rezygnacji z jednej strony
zajmowanego obecnie lokalu. Trzecia propozycja dotyczyła sprzedaży lokalu. Prezes Spółdzielni
zobowiązał się pomóc znaleźć kupca. Aktualnie Prezes odwołuje kolejne umówione uprzednio spotkania,
taka sytuacja miała miejsce dwa razy pod rząd. Kol. M. Topczewski zwrócił uwagę, że sprawa lokalu jest
sprawą priorytetową, a bieg spraw zbyt wolny, nie załatwimy tej sprawy przez sekretariaty.
Przewodniczący Zespołu winien energiczniej zabiegać o rozwiązanie tej sprawy. Kol. Gruszczyński zwrócił
uwagę, że to, co Prezes Spółdzielni pokazał jako ewentualny lokal zamienny, to było tylko na pokaz, miał
świadomość, że to nie będzie odpowiadać naszym wymaganiom. Kol. W. Kuropieska zasugerował, jeżeli
Prezes Spółdzielni nie chce udostępnić dokumentów dotyczących naszego lokalu to należy złożyć skargę
do Prokuratury.
Podsumowując, podjęto następujące decyzje:
• kolejna, 3. próba spotkania z Prezesem ŚSM będzie miała miejsce we wtorek, 20 lutego
• do ŚSM zostanie wystosowane pismo (za pokwitowaniem) o udostępnienie Statutu Spółdzielni
• do ŚSM zostanie wystosowane pismo (za pokwitowaniem) z żądaniem wyszczególnienia i uzasadnienia
wysokości opłat, jakie ponosimy w związku z lokalem (wykona kol. A. Kurczyński).
W dalszej części posiedzenia omawiano sprawy finansowe ZG PZF i Związku.
Aktualne dane to (wg stanu na dzień 15.02.2007 r.):
1. Środki pieniężne:
- banki gotówka
zł 4261,00
- kasa
zł 1920,00
2. Należności dla ZG
- Okręgi ogółem

zł 142 484,-

3. Zobowiązania ZG
- czynsz SM „Śródmiejska”
zł 54 351,- (tj. do luty 2007 r.)
- Poczta Polska f-a za bloki
zł 14 600,- pożyczki z Okręgów
zł 20 000,-

W świetle przedstawionych danych wiceprezes ZG PZF kol. Jerzy Maciej Nowak poinformował o
aktualnym, ale niekompletnym, (nie wszystkie okręgi dostarczyły informacji) stanie liczby członków w
poszczególnych okręgach. Zwrócono także uwagę na bardzo małą liczbę członków w kilku okręgach, wiele
kół posiada więcej członków niż te okręgi.
Prezes Malendowicz podkreślił, że spadło zadłużenie okręgów wobec ZG oraz wyraził podziękowania dla
wszystkich Prezesów Okręgów, to ich zasługa. Szczególne podziękowania należą się tym okręgom, które
pożyczyły ZG PZF środki finansowe: Bydgoskiemu, Warmińsko – Mazurskiemu i Beskidzkiemu.
Szeroka część dyskusji dotyczyła rozwiązaniu spraw finansowych Związku. ZG PZF posiada jeden numer
rejestracyjny KRS i odpowiedzialny jest m. innymi za całą gospodarkę finansową Związku. Stąd
konieczność zmiany instrukcji finansowej Związku (jedno konto z podkontami okręgów) oraz regulaminu
GKR. W obecnej sytuacji Związek nie może wystawiać rachunków VAT-owskich, ma także problemy z

przyjmowaniem ewentualnych dotacji, podobne trudności wystąpią z ewentualną organizacją EWF 450 Lat
Poczty Polskiej Warszawa 2008.
W dyskusji kol. Marek Topczewski przedstawił pomysł sprzed paru lat powołania fundacji. Prace nad tym
zostały już kiedyś rozpoczęte. Wszyscy uczestnicy posiedzenia podkreślili konieczność rozwiązania tego
problemu. Kol. Henryk Białek zwrócił uwagę na to, że fundator nie ma wpływu na pieniądze przekazane
fundacji. W tym kontekście dyskutowano także możliwość powołania jednoosobowej spółki PZF, która
prowadziłaby działalność gospodarczą na rzecz Związku. W dyskusji dotyczącej tego problemu brali
również udział kol. Jadwiga Ostraszewska oraz kol. Jerzy Maciej Nowak. Sugerowano, iż przed ewentualną
EWF w roku 2008 można by spróbować powołać fundacje wspólnie z Pocztą Polską.
Podsumowując dyskusje postanowiono:
• kol. Marek Topczewski nawiąże kontakt z autorem projektu statutu fundacji, który przygotowywał jej
poprzednią wersję, celem jej przedstawienia ZG (potrwać to może około 2-3 tygodni)
• wszyscy członkowie Prezydium w miarę swoich możliwości zorientują się, jakie jest lepsze rozwiązanie
– powołanie fundacji czy też spółki
• natychmiast po uzyskaniu rejestracji w KRS, ZG PZF wystąpi o wpis w rejestrze o odpłatnej
działalności statutowej.
W kolejnej części posiedzenia kol. Bronisław Rejnowski, Redaktor Naczelny, przedstawił plany
programowe i wydawnicze miesięcznika Filatelista. W redakcji obok niego pracują sekretarz Pani Beata
Mickiewicz oraz asystent pan Piotr Kryszkiewicz. Redaktor stwierdził, że w tym roku dwa numery już się
ukazały, trzeci jest w drukarni, a czwarty jest w opracowaniu. Podkreślił osiągnięcia ostatnich lat - 56
stron, kolor w całości i dobry papier kredowy. Następnie Redaktor zwrócił uwagę na problemy z pocztą
przy wysyłce zagranicznej, koszt wysyłki 10 - 18 zł, a polecenie 5,30. Miesięcznie redakcja jest zmuszona
wydawać 500 zł na ponowną wysyłkę. Przesyłki nie polecone bardzo często giną. Zwrócił uwagę, że tylko
dwóch ekspertów publikuje w Filateliście, reszta nie pisze lub pisze w innych pismach, brak publikacji
sędziów, głosy krytyczne pozostają bez odzewu. Współpraca z drukarnią układa się dobrze. Sprawa
nakładu, w tej chwili ponad 1500, a pierwszy numer Filatelisty ukazał się w nakładzie 5000! Za ten stan
Redaktor obwinił okręgi, które nie są zainteresowane dystrybucją. Indywidualnych abonentów mamy 300
– 450, zależnie od okresu. Kol. Bronisław Rejnowski poruszył także temat artykułów sponsorowanych.
Podziękowano Redakcji za naszą wizytówkę, jaką jest Filatelista. Zwrócono się z prośbą o zapowiedzi
datowników, które interesują wielu czytelników oraz o stałe przeznaczenie 2. stron miesięcznika dla Kom.
ds. Filatelistyki Młodzieżowej. Dyskutowano także umieszczanie każdego zeszytu na stronie www. Kol. B.
Rejnowski podkreślił, że zawsze czeka na materiały dotyczące filatelistyki młodzieżowej. Poruszano
sprawę wysyłania Filatelisty w taki sposób, aby przesyłki nie ginęły. Proponowano zmianę dystrybutora
(kol. Jerzy Maciej Nowak) lub sposobu nadawania przesyłek, stemplowanych bezpośrednio w okienku,
wtedy nie giną (kol. kol. Władysław Farbotko, Marek Topczewski).
Prezes Białek przypomniał o tym jak trudno wypośrodkować poziom Filatelisty. Być może część nadaje się
bardziej do HBBF, ale trudno znaleźć rozwiązanie. Problemem jest czytelnictwo Filatelisty. Uchwała
Prezydium Okręgu Warszawskiego o rezygnacji z prenumeraty z powodów finansowych i merytorycznych,
lektura Filatelisty jest dla filatelisty za trudna. Do tej pory jedynie wysuwano argumenty, że miesięcznik
jest za drogi. Ta uchwała to niebezpieczny sygnał, że filatelistów nie interesuje filatelistyka. Pytanie o to,
czym jest składka członkowska i czemu ma ona służyć?
Kol. Marek Topczewski wyjaśnił, że to nie decyzja Prezydium ZO Warszawskiego, bo sprawa wyszła ze
strony Prezesów Kół.
Dyskutowano także, czy nie bardziej celowym byłoby zamieszczanie wysoce specjalistycznych artykułów w
HBBF. Przeważyła opinia, iż większość autorów wymaga kolorowych ilustracji, stąd do czasu wydawania
HBBF w kolorze, takiej możliwości raczej nie ma.
Podsumowując dyskusję, podjęto następujące decyzje:
• w chwili obecnej niecelowym jest zamieszczanie całego numeru Filatelisty na naszej stronie
internetowej, winna wystarczyć informacja o treści zeszytu,
• zobowiązano Redaktora Naczelnego do takiej organizacji pracy Redakcji, aby całość zeszytu
przygotowywać do druku w formie elektronicznej,

•

postanowiono zaoferować zainteresowanym wysyłanie Filatelisty za granice tylko przesyłkami
poleconymi

W dalszej części posiedzenia plany programowe i wydawnicze Historyczno-Badawczego Biuletynu
Filatelistycznego (HBBF) zaprezentował Redaktor Naczelny kol. Władysław Farbotko. Podstawą
ukazywania się pisma są materiały Polskiej Akademii Filatelistyki, „plon” Ciechocinka. Brak jest przesłanek
finansowych do zmniejszenia nakładu. Nakład jest tak niski, że jego zmniejszenie nie wpłynie na
zmniejszenie kosztów, a może być efekt odwrotny. HBBF jest bardzo ceniony w świecie filatelistycznym,
czego dowodem są wysokie wyróżnienia na wystawach filatelistycznych. Współpraca z drukarnią jest
bardzo dobra, znacznie tańsza niż dotychczasowa w Łodzi.
Prezes Malendowicz wyraził podziękowania dla Redaktora i całej Redakcji.
Na zakończenie podjęto następujące decyzje:
• uznano za celowe rozważenie możliwości drukowania HBBF w kolorze, kol. Władysław Farbotko
nawiąże w tej sprawie kontakt z drukarnią,
• na stronie internetowej PZF Redakcja zamieści każdorazowo spis treści poszczególnych numerów.
Plany programowe i wydawnicze Biuletynu Informacyjnego PZF (BI PZF) przybliżył Redaktor Naczelny kol.
Marian Chabowski. Kol. Marian Chabowski już ponad 20 lat redaguje BI PZF. Podkreśla w tym zakresie
owocną współpracę z kol. Henrykiem Białkiem. Ciągle oczekuje na materiały, uważa, że zbyt mało
materiałów napływa z komisji ZG PZF. W imieniu Prezydium kol. L.K. Malendowicz podziękował kol. M.
Chabowskiemu za długoletnią prace jako Redaktora tego wydawnictwa. Dyskutowano zapotrzebowanie na
BI PZF w Okręgach. Są takie, które zamawiają 2-3 egzemplarze. Ale przy obecnym nakładzie dalsze
zmniejszanie liczby drukowanych egzemplarzy nie ma sensu.
Zwrócono uwagę na formatowanie, czy też opracowanie wydawnicze biuletynu. Winien on zmienić swój
wygląd.
W ostatnim numerze ukazał się Protokół z XIX Zjazdu, należy szybko uzupełnić go o Uchwałę Zjazdową.
Prezes Henryk Białek zwrócił uwagę na rozbieżności pomiędzy przebiegiem Zjazdu a Protokołem. Stąd
prośba do Prezesów Okręgów o zapoznanie Delegatów z protokołem i zgłaszanie ewentualnych uwag.
Po dyskusji uzgodniono:
• szybki druk Uchwały Zjazdowej
• w redakcji BI PZF pomoże pan Piotr Kryszkiewicz z redakcji Filatelisty, który będzie przygotowywał
materiały do druku,
• w czasopiśmie będą zamieszczane m. innymi protokoły wszystkich wystaw I i II stopnia (oczywiści
także wszystkich innych, o których zostaną nadesłane materiały), omówienie posiedzeń władz
Związku, wykazy wyróżnionych itd.
W ramach spraw różnych:
• podjęto decyzję o przedłużenie okresu ochrony patentowej dla odznaki honorowej PZF na lata 20062011.
• w związku z otrzymanym pismem o uregulowanie składki rocznej dla FIP, podjęto decyzje o szybkiej
aktualizacji naszych eksponatów w bazie danych FIP. Składka FIP zależy od liczby eksponatów danego
kraju figurującej w bazie. Spośród naszych eksponatów część już jest nieaktualna.
• Kol. L.K. Malendowicz poinformował, iż preliminarz Europejskiej Wystawy Filatelistycznej 450 Lat
Poczty Polskiej Warszawa 2008 aktualnie znajduje się w CUP. Jest decyzja Dyrektora Generalnego
pana Z. Niezgody o organizacji tej wystawy, wewnątrz Poczty Polskiej nie zostały jednak wyjaśnione
sprawy jej finansowania.
• przyjęto rezygnację z funkcji Przewodniczącego Sądu Konkursowego KWF „Gostyń 2007” kol.
Antoniego Kurczyńskiego i wybrano na Przewodniczącego KWF „Gostyń 2007” kol. Bronisława
Jasickiego.
• uzupełniono skład jury KWF „Ostrzeszów – Złoty Jubileusz”
• powołano skład jury na Finał 45. OMKF w Kielcach:
• powołano skład Jury na KWF „150 lat mostu w Tczewie”:

•
•
•
•

powołano skład Jury na MWF „Polska-Czechy-Niemcy” w Lubinie
zatwierdzono Regulamin MWF „Polska-Czechy-Niemcy” w Lubinie.
zatwierdzono Regulamin Sądu Konkursowego MWF „Polska-Czechy-Niemcy” w Lubinie.
na wniosek Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF przyznano Złote Młodzieżowe Odznaki
Honorowe PZF.

