Posiedzenie Prezydium ZG PZF nr 7, Ciechocinek, 2007.04.28-29
Posiedzenie odbyło się w Sanatorium Łączność, Ciechocinek, początek o godz. 14.00. W posiedzeniu
udział wzięli wszyscy członkowie Prezydium ZG PZF: Jadwiga Ostraszewska – Wiceprezes ZG PZF,
Ludwik K. Malendowicz – Prezes ZG PZF, Antoni Kurczyński – Wiceprezes ZG PZF, Jerzy Maciej Nowak
– Wiceprezes ZG PZF, Henryk Wielgosik – Skarbnik ZG PZF, Bartosz Sztyma – Sekretarz ZG PZF oraz
zaproszeni: kol. prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski – Kierownik Studium Filatelistyki PZF, kol.
Przemysław Drzewiecki - Prezes Zarządu Okręgu Bydgoskiego PZF, kol. Henryk Białek – Prezes
Honorowy PZF, kol. Jerzy Gruszczyński – przewodniczący GKS, kol. Tadeusz Wincewicz –
Przewodniczący GKR, kol. prof. dr hab. Kazimierz Sztaba – Prezes PAF, Kol. Jeremi Melnik Przewodniczący Komisji Ekspertów ZG PZF, Kol. Jan Heffner – Przewodniczący Komisji Całostek ZG
PZF, Kol. Stefan Petriuk – Prezes Koła POLONIA, Kol. Marek Zbierski -– Przewodniczący Komisji
Wystaw ZG PZF, Kol. Ryszard Prange – Przewodniczący Komisji Tematycznej i Klubów Zainteresowań
ZG PZF, Kol. Andrzej Kłosiński – Przewodniczący Komisji Aerofilatelistyki i Astrofilatelistyki ZG PZF.
Prezydium spotkało się z, kierownikiem Studium Filatelistyki PZF, Prezesem PAF oraz
przewodniczącymi niektórych komisji ZG PZF.
Kierownik Studium Filatelistyki PZF prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski przedstawił informacje
na piśmie o działalności Studium (informacja na stronie ZG PZF).
W dyskusji podziękowano kol. prof. Z. Wiatrowskiemu za długoletnią i owocną pracę związaną z
organizacją Studium, opracowaniem jego linii programowej oraz dbanie o jego prestiż. Studium to nie
ma żadnych odpowiedników w Europie, a chyba także w świecie. Wszyscy nam tego zazdroszczą.
Podkreślono wysoki poziom prac dyplomowych, wiele z nich zasługuje na ocenę bardzo dobrą.
Podkreślono, że prof. Zygmunt Wiatrowski jest intelektualnym inspiratorem działalności PZF. Jako
wybitny teoretyk pedagogiki wyjątkowo udanie wprowadził ją w nasze szeregi. Podkreślając rangę
Studium Prezes Ludwik K. Malendowicz poinformował, że 15.05. Akademia Nauk Pedagogicznych
Ukrainy w Kijowie przyzna prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowskiego Doktorat Honoris Causa.
Prezydium zaaprobowało działalność Studium Filatelistyki PZF oraz plany na najbliższe 2
lata. Jednocześnie Prezydium ZG PZF zwraca się do Prezesów Okręgów o pozyskiwanie na
kolejne cykle zainteresowanych członków PZF.
Prezes Polskiej Akademii Filatelistyki kol. prof. dr hab. Kazimierz Sztaba przedstawił
podstawowe kierunki pracy PAF, liczbę członków i kandydatów oraz plany na najbliższą przyszłość. W
tej chwili PAF składa się z 30. członków krajowych, 10. kandydatów, 9. członków honorowych i 8.
zagranicznych. Prezydium z dużym zadowoleniem obserwuje pracę Polskiej Akademii
Filatelistyki, która stała się ważną platformą inspiracji filatelistycznych w całym kraju.
Przewodniczący Komisji Całostek ZG PZF kol. Jan Heffner przedstawił informacje o pracy oraz
planach na przyszłość (informacja na stronie ZG PZF). Dyskusję zdominowała kwestia nomenklatury
kartek beznominałowych. Zastanawiano się, jak wykorzystać kartki beznominałowe w eksponatach
filatelistycznych oraz podkreślano, że głównymi inspiratorami powstania tych kartek są filateliści, ale
nie dokumentuje się na nich życia PZF i nie promuje PZF na zewnątrz. Podkreślano, że w ostatnich
latach zwiększyła się liczba eksponatów całostek prezentowanych na wystawach w kraju. Należy
zapewnić, aby co najmniej raz w roku klasa ta była prezentowana na wystawach konkursowych II
stopnia, co powinna zapewnić Komisja Wystaw zatwierdzając regulaminy poszczególnych wystaw.
Prezydium ZG PZF zwraca się do wszystkich filatelistów o stosowanie nazwy kartka
beznominałowa. Kartki te, jako formularze pocztowe, można eksponować głównie w
klasie historii poczty.
Prezydium zaaprobowało działalność Komisji Całostek ZG PZF oraz plany pracy na obecną
kadencję.
Przewodniczący Komisji Historii Poczty ZG PZF kol. Przemysław Drzewiecki przedstawił
szerokie informacje o pracy oraz planach na przyszłość (informacja na stronie ZG PZF). W dyskusji
podkreślano dużą liczbę gotowych opracowań z zakresu historii poczty oraz trudnością związanych z

ich wydaniem. Wydaje się, że niektóre pozycje można by drukować przy okazji wystaw, tak jak to
uczyniono z katalogiem polskich całostek.
Prezydium zaaprobowało działalność Komisji Historii Poczty ZG PZF oraz plany pracy na
obecną kadencję.
Przewodniczący Komisji Ekspertów i Zwalczania Fałszerstw ZG PZF kol. Jeremi Melnik
przedstawił szerokie informacje o pracy oraz planach na przyszłość (informacja na stronie ZG PZF).
Prezydium zapoznało się także z protokołem dotyczącym tzw. znaczka „Dojdziemy” oraz z propozycją
komunikatu jaki będzie wydany przez Komisje w tej sprawie.
Prezydium ZG PZF zaaprobowało działalność Komisji Ekspertów i Zwalczania Fałszerstw
PZF oraz plany pracy na obecną kadencję.
Prezydium przyjęło do akceptującej wiadomości treść Komunikatu Komisji w sprawie znaczka
„Dojdziemy” oraz projektu nie wydanego znaczka „Stan”. Treść komunikatu ukaże się w Filateliście
oraz na naszej stronie www.
Prezydium prosi kol. Jeremiego Melnika o zamieszczenie aktualnego składu ekspertów,
członków PZF, na naszej stronie www oraz przekazanie odpowiedniej informacji do wydawcy
katalogu Fiszera.
Przewodniczący Głównego Kolegium Sędziów ZG PZF kol. Jerzy Gruszczyński przedstawił
szczegółowe informacje o pracy oraz planach na przyszłość (informacja na stronie ZG PZF). W dyskusji
zwrócono uwagę na problem sędziów nie biorących udziału w pracach sądów konkursowych oraz na
proponowaną grupę sędziów seniorów. Tylko nieliczni sędziowie informują, że nie mogą dalej pełnić
swych obowiązków.
Prezydium zaaprobowało działalność Głównego Kolegium Sędziów oraz plany pracy na
obecną kadencję. GKS, we współpracy z Komisją Wystaw, bardzo dokładnie koordynuje
wszystkie wystawy w kraju.
Prezydium ZG PZF spotkało się także z Prezesem Koła POLONIA kol. Stefanem Petriukiem,
który przedstawił stan faktyczny działalności. Miała się ona opierać na działaniu ARGE Polen w BDPh
e.V., ale taka działalność się nie sprawdziła. Członkowie nie otrzymywali wydań w ograniczonym
nakładzie, co zniechęcało do członkostwa. Ponadto istnieją duże problemy z otrzymywaniem
FILATELISTY, przesyłki którego często giną, a przesyłki polecone są bardzo drogie. Stoimy przed
decyzją, co dalej z Kołem POLONIA. W oparciu o materiały znajdujące się w Biurze ZG PZF, w chwili
obecnej Koło posiada tylko 3. członków z opłaconymi składkami. W dyskusji podkreślono, że Koło
Polonia powinno być wizytówką PZF na świecie. Natomiast w dotychczasowym zakresie działalność
Koła POLONIA jest mało atrakcyjna. Powinno być ono łącznikiem pomiędzy PZF a Polonią
filatelistyczną i powinno pełnić rolę bardziej informacyjną.
W wyniku dyskusji ustalono, że istnieje potrzeba modyfikacji regulaminu Koła PZF POLONIA. W
regulaminie tym należy zwiększyć nacisk na funkcję informacyjną, łącznie z zamieszczaniem informacji
na stronie www. Należy w nim podkreślić możliwość udziału członków Koła w wystawach
organizowanych w kraju jak też możliwość otrzymywania walorów o ograniczonym nakładzie.
Abonament FILATELISTY, podobnie jak i abonament filatelistyczny należy pozostawić do indywidualnej
decyzji członków. Wysokość składki członkowskiej zaproponowano na 20€, czyli w wysokości podobnej
do składki PZF.
Prezydium ZG PZF podjęło decyzję o opracowaniu projektu nowego regulaminu Koła PZF
POLONIA – odpowiedzialni kol. Bartosz Sztyma oraz kol. Stefan Petriuk.
Przewodniczący Komisji Aerofilatelistyki i Astrofilatelistyki ZG PZF kol. Andrzej Kłosiński
przedstawił szerokie informacje o pracy oraz planach na przyszłość (informacja na stronie ZG PZF). W
dyskusji podkreślono dużą rolę Klubu PZF IKAR w propagowaniu aerofilatelistyki, należałoby
reaktywować jego działalność. Proszono o zamieszczanie informacji o pracy Komisji na stronie ZG.
Podkreślono, że w kraju nie mamy żadnego eksponatu astrofilatelistyki. Prezydium zaaprobowało
działalność Komisji Aerofilatelistyki i Astrofilatelistyki ZG PZF oraz plany pracy na obecną
kadencję.
Przewodniczący Komisji Wystaw ZG PZF kol. Marek Zbierski przedstawił szerokie informacje o
pracy oraz planach na przyszłość (informacja na stronie ZG PZF). W dyskusji poruszono sprawę bardzo
niestarannych wniosków o datowniki (często bez żadnego pisma przewodniego, nie wiadomo, jakiej

imprezy dotyczy) oraz długości trwania wystaw. Dyskutowano także możliwości niedopuszczania na
niższe rangą wystawy eksponatów bardzo dobrych – winno to być regulowane regulaminem wystawy.
W regulaminie wystaw winien znaleźć się także dokładny podział na grupy wiekowe oraz informacja o
konieczności ubezpieczenia swych eksponatów przez wystawców.
Prezydium zaaprobowało działalność Komisji Wystaw ZG PZF oraz plany pracy na obecną
kadencję.
Przewodniczący Komisji Tematycznej i Klubów Zainteresowań ZG PZF kol. Ryszard Prange
przedstawił informację o pracy oraz planach na przyszłość (informacja na stronie ZG PZF). W dyskusji
m. innymi podkreślano dużą liczbę wyjazdów szkoleniowych organizowanych przez Komisję, i to
zarówno krajowych jak i zagranicznych. Są to wyjazdy czysto filatelistyczne, wnoszące dużo dobrego
wystawcom. Oczywiście, są to wyjazdy na własny koszt. W pracy Komisji widać wiele innowacji i dużą
dynamikę.
Prezydium zaaprobowało działalność Komisji Tematycznej i Klubów Zainteresowań ZG
PZF oraz plany pracy na obecną kadencję.
Prezydium ZG PZF zapoznało się z aktualną informacją zespołu ds. lokalowych ZG PZF oraz
zaproponowanymi wnioskami z tym związanymi. Zespół wnioskuje:
1. Zażądać na piśmie zainstalowania wodomierza na wodę zimna i gorącą na całym naszym piętrze.
2. Żądanie dokładnego wyliczenia ponoszonych opłat za lokal. Wg naszego rozeznania, na całkowite
opłaty miesięczne składa się około 15. pozycji.
3. Po uchwaleniu przez Sejm nowego prawa spółdzielczego zażądania od ŚSM dokumentu
stwierdzającego nasze prawo do własności hipotecznej oraz założenie księgi wieczystej lokalu i
wycenienia go przez rzeczoznawcę od wartości lokali i nieruchomości. Na dzień dzisiejszy cena metra
kwadratowego w śródmieściu Warszawy waha się od 9. do 11. tys. złotych.
4. Do chwili uregulowania wszystkich długów wobec ŚSM zaprzestania spotkań z jej Zarządem.
Ograniczyć kontakty jedynie do wyjaśniania bieżących spraw finansowych z pionem księgowości ŚSM.
Wszyscy byli zaskoczeni faktem, iż ŚSM nie obciążała Związku przez 2. lata rachunkami za wodę i
ogrzewanie. Prezydium ZG PZF z aprobatą przyjęło przedstawione wnioski.
Prezydium zapoznało się także ze stanem finansowym ZG PZF. Na 26 kwietnia 2007 należności od
Okręgów na rzecz ZG PZF wynoszą 102.528,00 zł. Należności natomiast ZG PZF na rzecz Okręgów i
Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 65.564 zł.
Kol. Henryk Wielgosik poinformował, że Krajowy Rejestrz Sądowy, na podstawie obecnego statutu
nie może zarejestrować działalności gospodarczej. Rejestracja działalności gospodarczej wymaga
zmian w Statucie PZF. Podobną opinię przedstawił kol. Tadeusz Wincewicz a także doradca
podatkowy, który zaproponował wersje instrukcji finansowej dla Związku.
W tej sytuacji dyskutowano nad koniecznością zwołania jednodniowego Nadzwyczajnego Walnego
Zjazdu PZF. Zapoznano się także z opracowanymi przez doradcę podatkowego, wariantami gospodarki
finansowej Związku. Materiały te otrzymają wszyscy członkowie ZG PZF.
Podjęto następujące ustalenia:
na najbliższym posiedzeniu ZG PZF zaproponować zwołanie 1-dniowego Nadzwyczajnego Zjazdu PZF
w Warszawie, celem dokonania niezbędnych zmian w Statucie umożliwiających zgłoszenie działalności
gospodarczej w KRS
ustalenie na najbliższym posiedzeniu ZG PZF wariantu działalności gospodarczej, jaka może prowadzić
Związek, a na tej podstawie opracowanie Instrukcji Finansowej
Wiceprezes ZG PZF kol. Jadwiga Ostraszewska przedstawiła stan przygotowań do 45.
Ogólnopolskiego
Młodzieżowego
Konkursu
Filatelistycznego
„Turystyka
w
Świetokrzyskiem”, Kielce, 6-10 czerwiec 2007. Mimo pewnych trudności przygotowania sa
zaawansowane i cała impreza winna być udaną.
W sprawach różnych Prezydium ZG PZF m. innymi:
• Zapoznało się z przygotowaniami do ŚWF w St. Petersburgu.
• Na wniosek Klubu Św. Gabriel, z okazji 50-lecia Klubu, przyznało Złotą Odznakę Za Zasługi dla
Polskiej Filatelistyki Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu, Prefektowi
Kongregacji Wychowania Katolickiego w Watykanie, a Oddziałowi Wielkopolskiemu Katolickiego
Stowarzyszenia Civitas Christiana w Poznaniu Złotą Odznakę Honorową PZF.

•
•
•
•
•

Prezydium z niezadowoleniem przyjęło informację Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej o braku
zgody na wydanie bloku nieperforowanego na ŚWF St. Petersburg 2007.
W związku z zaproszeniem na Kongres FEPA w Budapeszcie, 30 września 2007 roku, na delegata
PZF powołało kol. Romana Babuta Komisarza MWF HUNFILA 2007 (wyjeżdża na swój koszt).
Na wniosek Komisji Wystaw zatwierdziło Regulamin KWF „Dzieje Mazowsza” w Warszawie z
zastrzeżeniem, że decyzja nabiera mocy po wpisaniu nazwiska Komisarza i danych
kontaktowych organizatorów.
Na wniosek Komisji Wystaw zatwierdziło Regulamin KWF „Królowa Jadwiga i jej czasy” w
Inowrocławiu.
W związku z pismem Komitetu Organizacyjnego ŚWF Praga 2008, na sędziego z Polski
zaproponowało kol. Przemysława Drzewieckiego.
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