Posiedzenie ZG PZF nr 3, Warszawa, 2007.03.24-25
Posiedzenie odbyło się w Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczym Poczty Polskiej, ul. Łączyny 8,
początek sobota, 24 marca, godz. 14.00.
ZG PZF zapoznał się z informacją zespołu lokalowego dotyczącą zaawansowania prac nad
zamianą lokalu ZG PZF lub propozycją innych rozwiązań. Informacja przedstawiona jest w protokole
nr 06 Prezydium ZG PZF z 23-24 marca 2007 roku. Na wniosek Prezydium podjęto uchwałę o
rozszerzeniu powołanego 2006.12.09 zespołu, który przeprowadzi rozeznanie i przygotuje propozycję
rozwiązania problemów lokalowych ZG PZF o kol. Wojciecha Kuropieskę.
Długa część posiedzenia ZG PZF dotyczyła propozycji powołania przez ZG PZF fundacji lub
spółki. Po zapoznaniu się z propozycjami i opiniami (patrz protokół nr 06 Prezydium ZG PZF z 2324 marca 2007 roku) rozwinęła się burzliwa dyskusja. Poruszano w niej także sprawę nowej
Instrukcji finansowej Związku, zakresu i celowości działalności gospodarczej. ZG PZF podjął, przy
jednym głosie sprzeciwu, uchwałę o wpisie w KRS działalności gospodarczej PZF służącej realizacji
celów statutowych.
Kolejnym punktem obrad były sprawy finansowe, które także ujęte są w protokole nr 06
Prezydium ZG PZF z 23-24 marca 2007 roku. W tej części posiedzenia ZG PZF podjął również
uchwałę, że wpłaconą na konto ZG PZF kwotę ze sprzedaży lokalu Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego
przeznacza się na spłatę zadłużenia O/Śląsko-Dąbrowskiego wobec ZG PZF. Za Uchwałą głosowali
wszyscy członkowie ZG PZF. Zebrani gorąco podziękowali kol. Andrzejowi Nowakowi, Prezesowi
Okręgu O/Śląsko-Dąbrowskiego PZF oraz całemu Zarządowi Okręgu za takie stanowisko podyktowane
głęboką troską o dobro Związku.
Burzliwą dyskusję wywołała sprawa dokumentacji XIX Walnego Zjazdu PZF w Lubinie.
Większość członków ZG PZF przedstawiła bardzo krytyczną opinię o Protokole z XIX Walnego Zjazdu
PZF w Lubinie opublikowanym w Biuletynie Informacyjnym PZF (nr 1 z 2007 roku), który nie
odzwierciedla jego przebiegu. Poinformowano także, że z Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły tylko 2.
uchwały dotyczące możliwości zbycia lokali związkowych! Resztę materiałów po długich staraniach,
otrzymano w rękopisie, nie wiadomo, które z nich zostały zaakceptowane, które nie. Brak w
przekazanych materiałach Uchwały Zjazdowej! Po dalszej dyskusji Prezes zaproponował następujące
rozwiązanie:
• każdy zainteresowany delegat może indywidualnie skierować uwagi dotyczące Protokołu
Zjazdowego do Redakcji BI PZF,
• materiały przesłane do ZG PZF dołączone zostaną do materiałów Zjazdu i przekazane następnemu
Zjazdowi.
Stanowisko takie nie spotkało się ze sprzeciwem.
W kolejnym punkcie obrad kol. Zygmunt Janik - przewodniczący Kom. Odznaczeń i Wyróżnień
ZG PZF - przedstawia kolejno listy wniosków przesłanych przez Okręgi PZF o wyróżnienia „Złotą
Odznaką Honorową PZF” oraz odznakami „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”. ZG PZF podjął kolejne
uchwały o przyznaniu:
• złotych Odznak Honorowych PZF dla członków PZF
• złotych, srebrnych i brązowych odznak „Za zasługi dla polskiej filatelistyki” dla członków PZF
• złotych Odznak Honorowych PZF jednostkom organizacyjnym Związku
• złotych i srebrnych Odznak Honorowych PZF osobom niestowarzyszonym.
• złotych i srebrnych Odznak Honorowych PZF instytucjom.
Listy wyróżnionych zostaną opublikowana na łamach BI PZF.
Informacje o stanie przygotowań do 45. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu
Filatelistycznego „Turystyka w Świetokrzyskiem”, Kielce, 6-10 czerwiec 2007 przedstawili wiceprezes
ZG PZF kol. Jadwiga Ostraszewska oraz prezes ZO Świętokrzyskiego PZF kol. Janusz Łojek.
Przygotowania do Konkursu obejmują:
1. Promocję
opublikowano artykuły nt. 45-letniej tradycji konkursu (Głos Nauczycielski, Biuletyn Informacyjny PZF,
strona internetowa ZG PZF, prasa regionalna)
2. Współpracę z Pocztą Polską
wystosowano 5 pism z prośbą o objęcie patronatu nad imprezą i wsparcie finansowe,

otrzymano informacje z Poczty Polskiej o dotacji finansowej na Konkurs oraz o przygotowaniu nagród,
3. Działania Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej
zestawiono i przygotowano materiały na Konkurs,
ustalono tematy eksponatów wykonywanych w czasie finału
opracowano Regulamin Wystawy Młodzieżowej, kartę zgłoszenia eksponatu oraz kartę oceny
eksponatu,
aktualne informacje zamieszczane są na stronie internetowej ZG PZF
Prezes ZO Świętokrzyskiego PZF przedstawił dalsze działania organizatorów Konkursu:
opracowano projekty datowników, plakatu oraz kartek beznominałowych
Wiceprezes ZG PZF kol. Jerzy Maciej Nowak przekazał wszystkim uczestnikom posiedzenia
informacje o stanie organizacyjnym PZF. W dyskusji podkreślono, iż Związek liczy obecnie 16.889
członków pełnopłatnych i 6.286 ulgowych. W ostatnim czasie nie zanotowano znaczniejszego spadku
liczby członków.
Na wniosek Sekretariatu Kapituły medalu PZF „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji
Filatelistycznych” ZG PZF podjął uchwałę o powołaniu Kapituły na XIX kadencje w składzie:
Jan Malik – przewodniczący
Lucjan Piekarz – sekretarz
Henryk Białek, Jerzy Bielawski, Władysław Farbotko, Zygmunt Janik i Karol Strug - członkowie
W związku z tym, iż „Zasady wyróżnień w Polskim Związku Filatelistów przyjęte przez ZG PZF
w Ciechocinku 14.11.2003 r.” oraz Regulamin Medalu PZF „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji
Filatelistycznych” (uchwała 57/XVII z dnia
24.08.2002 r.) są niezgodne w odniesieniu do
przyznającego medal, ZG PZF podjął kolejną uchwałę usuwającą niezgodnośći regulaminowe. W
wyniku tej uchwały medal „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” przyznaje Kapituła
Medalu.
W kolejnym punkcie obrad ZG PZF Prezes Polskiej Kapituły Filatelistycznej kol. Henryk Monkos
przedstawił projekt regulaminu Kapituły. Kol. Henryk Monkos przedstawił historię Kapituły oraz plany
na przyszłość i przyszłe zasady wybierania laureatów. W tej chwili trwa IX edycja. Podkreśla jej
elitarność, ale też znaczenie motywacyjne oraz rolę Prezydium i komisji ZG PZF w typowaniu
najlepszych kandydatów. Komisja młodzieżowa winna typować osoby najbardziej zasłużone w pracy z
młodzieżą. Proponuje ustanowienie wyróżnienia Prymus Junior. Po długiej dyskusji ustalono, że Zarząd
Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego prześle skrócony projekt regulaminu, który będzie zawierał sposób
powołania Kapituły, jej skład osobowy i kategorie w jakich przyznawana jest nagroda.
W sprawy różnych m. innymi:
Kol. Jerzy Białas informuje, że zawieszono wydawanie Pomorskich Wiadomości Filatelistycznych.
Zastanawia się, czy nasi redaktorzy nie podlegają lustracji – w tym zakresie konieczne są konsultacje z
prawnikiem.
Kol. Andrzej Nowak prośba o terminy dla instrukcji finansowej, daty itp., które należałoby zamieścić
na stronie ZG PZF tak, aby każdy okręg wiedział co i kiedy przesyłać.
Kol. Eugeniusz Matyszkowicz zadaje pytanie o ewentualny czarnodruk w tym roku. Prezesa ZG
PZF kol. Ludwika K. Malendowicza informuje, że już w styczniu br zwrócił się do Dyrektora
Generalnego Poczty Polskiej o wydanie wersji nieperforowanej bloku ŚWF w Sankt Petersburgu.
Kol. Przemysław Drzewiecki informuje o IX Studium Filatelistyki i apeluje o pozyskiwanie
uczestników na X Studium.
Kol. Ryszard Kuśmiderski, wiceprezes ZO w Lublinie informuje, że KWF w Lublinie została
odwołana.
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