Posiedzenie Prezydium ZG PZF nr 12, Warszawa, 2008.02.16
Posiedzenie odbyło się w czytelni ZG PZF, Al. 3 Maja 12. W posiedzeniu udział wzięli członkowie
Prezydium ZG PZF oraz zaproszeni: kol. Henryk Białek – Prezes Honorowy PZF, kol. Marek Topczewski,
Prezes ZO Warszawskiego PZF, kol. Jerzy Gruszczyński – przewodniczący GKS, kol. Władysław
Farbotko – Redaktor HBBF, kol. Bronisław Rejnowski – Redaktor Filatelisty, kol. Wojciech Kuropieska –
Członek GKR, kol. Jeremi Melnik – przewodniczący Komisji Ekspertów i Zwalczania Fałszerstw, kol.
Stefan Petriuk – Przewodniczący Koła POLONIA, kol. Bogdan Cymerys - członek Komisji Odznaczeń i
Wyróżnień.
Prezes poinformował, iż po długiej i wyczerpującej chorobie 22 stycznia 2008 roku z naszych szeregów
odszedł Członek Honorowy PZF, Prezes Zarządu Okręgu PZF w Opolu kol Józef Lehmann. Uroczystości
pogrzebowe odbyły się 25.01.2008r. w Opolu. W uroczystości pogrzebowej wziął udział Prezes ZG
PZF, liczni koledzy z Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego oraz filateliści opolscy. Zebrani minutą ciszy uczcili
pamięć zmarłego.
Dużą uwagę Prezydium poświęciło lokalowi ZG PZF. Sprawy te referowali kol. Antoni Kurczyński oraz
kol. Wojciech Kuropieska. Kol. Antoni Kurczyński poinformował, że ZO Warszawskiego poprosił o
przesunięcie terminu przekazania lokalu ZG PZF. Przedstawił notatkę z 29 stycznia 2007, podpisana
przez kol. kol. A. Kurczyńskiego, W. Kuropieskę, W. Gronerta i H. Piętkę dotyczącą tej sprawy. Do
końca lutego przewiduje się przekazanie lokalu. Prezydium zapoznało się także z pomieszczeniami
przekazywanymi przez ZO Warszawskiego. Zaakceptowano plan ewentualnego przeniesienia biura ZG
PZF do 2. pomieszczeń, chociaż byłyby to bardzo ciasne pomieszczenia. Kol. Wojciech Kuropieska
poinformował o dalszych rozmowach ze Śródmiejską Spółdzielnią Mieszkaniową. Dotyczą one m.
innymi przywrócenia rur kanalizacyjnych, co umożliwiłoby pobudowanie toalety. Należałoby także
zdemontować nieczynny wentylator oraz wymienić okna. Zebrani wyrazili uznanie kol. W. Kuropiesce
za efektywne starania w ŚSM. Zaowocowało to m. innymi umorzeniami opłat za CO i CW za rok 2005 i
2006 na kwotę 30.550,38.
W kolejnym punkcie skarbnik ZG PZF kol. Henryk Wielgosik przedstawił sprawy finansowe ZG PZF i
Związku. Wg stanu na 31.12.2007 r. ZG PZF winny jest okręgom 14.406,00 zł, natomiast okręgi na
rzecz ZG PZF zalegają kwotą 85.598,00 zł. Do zapłacenia pozostaje także czynsz oraz należności za nr
2. Filatelisty. Dzięki staraniom ZG PZF w 2008 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa anulowała faktury, za
CO i CW za rok 2005 i 2006 na kwotę 30.550,38. Z tej pozycji O/Warszawski był obciążony kwotą
11.648,- . Oczywiście, o tą kwotę zostało obniżone zadłużenie Okręgu. Kol. Henryk Wielgosik
przedstawił także w zarysie wpływy i wydatki Związku za rok 2007.
W dyskusji kol. Wojciech Kuropieska podkreślił stałe zadłużenie ZO PZF w Białymstoku, które nie ulega
zmianie już od lat. Najprawdopodobniej, jest to suma nieściągalna, mimo kilkukrotnego umarzania
części zadłużenia Okręgu wobec ZG PZF. Podziękowano także kol. Henrykowi Wielgosikowi za owocną
gospodarkę finansową ZG PZF, która była także możliwa dzięki pomocy wielu okręgów. Dzięki temu
zdołano w ubiegłym roku spłacić zadłużenie wobec ŚSM, zmniejszyć zadłużenie okręgów wobec ZG
PZF oraz wprowadzono nowa instrukcje finansową. Szczególne podziękowania skierowano do
Okręgów Bydgoskiego i Warmińsko-Mazurskiego za udzielone pożyczki.
Kol. Marek Topczewski przedstawia sytuację finansową Okręgu Warszawskiego. Dzięki wielu
inicjatywom w roku 2007 zmniejszono zadłużenie Okręgu wobec ZG PZF o około 15 tys. złotych.
W kolejnym punkcie obrad Prezydium ZG PZF omówiło plany programowe i wydawnicze miesięcznika
Filatelista. Redaktor Naczelny kol. Bronisław Rejnowski. przedstawił następującą informację:
INFORMACJA
redakcji miesięcznika „FILATELISTA” dla sekretarza ZG PZF
Miesięcznik „Filatelista”, rok wydania 55., stron 56, cena egz. - 8,00 zł
Skład zespołu redakcyjnego:
1.
Redaktor Naczelny – Bronisław Rejnowski (na umowie o dzieło)

2.
Pracownik administr. – Piotr Kryszkiewicz (na etacie ZG)
Drukarnia: „ADAR – Poligrafia”, 09-402 Płock, ul. Gradowskiego 30.
Nakład – 1500 egz., rozchodzi się następująco:
1. Prenumerata pocztowa - 325 egz. (I kw. 2008)
2. Liczba egz. zamawianych przez Zarządy Okręgów PZF - 621 egz. (stan na 14 II 2008)
w tej liczbie dla przykładu:
ZO Katowice – 70 egz.
ZO Gdańsk – 65 egz.
ZO Szczecin i Zamość – po 2 egz.
3. Komisy krajowe (pozawarszawskie) – 162 egz.
4. Prenumerata indywidualna prowadzona przez redakcję - 52 egz. (w tym 9 bezpł.)
5. Sklepy warszawskie – ca 200 egz.
6. ZG PZF – 15 egz.
7. Pozostałość w zapasie redakcyjnym.
Numery 1/08 i 2/08 już się ukazały,
- numer 3/08 jest w drukarni,
- numery 4/08 i 5/08 - w przygotowaniu
Z redakcją współpracują stale m.in. następujący autorzy: prof. Julian Auleytner, mgr Henryk
Białek, dr Jerzy Duda, mgr Zygmunt Janik, mgr Ryszard Prange, inż. Zbigniew Mikulski, dr Jerzy
Walocha i wielu in.
Problematyka publikacji na najbliższy okres:
jubileusz 450-lecia Poczty Polskiej
90 rocznica odzyskania niepodległości
kontynuacja cyklu „Archeologia na polskich znakach pocztowych”
kontynuacja cyklu „Tematyka”
nowe odkrycia polskich frankatur mechanicznych z okresu 1927-1939
ponadto stałe działy: nowości polskie, nowości zagraniczne, z życia PZF, młody filatelista,
z warsztatu zbieracza całostek, aukcje zagraniczne, czytelnicy piszą, wystawy, recenzje, ogłoszenia i
in.
Problemy i trudności:
1. Pracujemy na prywatnym sprzęcie komputerowym, bez odszkodowania ze strony Wydawcy. W
redakcji brak drukarki. Nie ma sprzątaczki, brak worków na śmieci, mydła, ręczników, nie dostajemy
herbaty, cukru.
2. Współpraca z drukarnią nie układa się najlepiej. Drukarnia nie drukuje wg składu, jaki otrzymuje
elektronicznie z redakcji, lecz stosuje inny krój i wielkość czcionki, co często zmienia wygląd strony.
3. Nie mamy kontroli nad tym, ile egz., kiedy i komu wysyła drukarnia, a reklamacje i pretensje z tego
tytułu przychodzą do redakcji. Drukarnia powinna przedstawić redakcji kserokopie (skany) dowodów
wysyłki paczek z egz. „Filatelisty” na dany miesiąc.
Przygotował: Bronisław Rejnowski
W dyskusji:
Kol. B. Rejnowski poruszył także trudności z współpracą z Drukarnią, co wynika z różnych programów
stosowanych przez Redakcję i Drukarnię. Uważa, że nie powinny się ukazywać biuletyny okręgowe.
Stwierdził także, że należy już poszukiwać następcy, który przejąłby redakcję FILATELISTY. Podkreśla
także trudne kontakty z Pocztą Polską przy pozyskiwaniu materiałów ilustrujących nowe wydawnictwa.
W dyskusji:
• omawiano problem poszukiwania następcy redaktora
• stwierdzono, że w przypadku braku ilustracji polskich nowości, w każdym numerze warto by
umieścić odpowiednią informację
• poruszono sprawę wysyłki Filatelisty za granicę. prośba o wysyłkę do Austrii.
• poruszono problem artykułu o Impoście. Nie są to znaczki pocztowe, tego typu informacji nie
należy zamieszczać na łamach FILATELISTY.

Zebrani podziękowali kol. Bronisławowi Rejnowskiemu i Redakcji za owocną pracę wydawniczą i
publikacyjną.
Plany programowe i wydawnicze HBBF przedstawił Redaktor Naczelny kol. Władysław Farbotko.
Aktualny nakład - 240 egzemplarzy, z tego otrzymują:
Okręgi 100
PAF 50
Biblioteka 20
Autorskie 20
W dyskusji poruszono problem kalkulacji ceny jednego egzemplarza i kosztów Zarządu Głównego
ponoszonych z tego tytułu. Od roku 2008 nastąpi zmiana nakładu i z tym będzie związana nowa
kalkulacja ceny jednego egzemplarza. Zastanawiano się także nad poszukiwaniem współpracownika i
ewentualnego następcy.
Plany programowe i wydawnicze Biuletynu Informacyjnego PZF - przedstawił na piśmie Redaktor
Naczelny kol. Marian Chabowski. Przedstawił on 2. propozycje.

Z uwagi na bardzo małą aktywność pisarską działaczy filatelistyki w Okręgach PZF, komisjach
problemowych i Klubach Zainteresowań, (Okręgi zamawiają 211 egz.), proponuje się, co następuje:
1. Biuletyn Informacyjny PZF wydawać jako wydawnictwo półroczne o objętości 60-70 stronic, a w
nim zamieszczać:
- wszystkie decyzje i uchwały Prezydium i Zarządu Głównego PZF za ubiegłe półrocze,
- nowe lub znowelizowane regulaminy PZF, decyzje i uchwały FEPA i FIP,
- ważniejsze zagadnienia z wystawiennictwa krajowego i zagranicznego,
- informacja o pracy Studium Filatelistyki PZF i Konferencjach Naukowych Polskiej Akademii
Filatelistyki,
- ewentualne zmiany strukturalne w PZF, FEPA i FIP,
- materiały kompletuje wyznaczony aktywista PZF, a do druku kwalifikuje doraźnie powołana
komisja (zespół),
- kolportaż: na zamówienia Okręgów PZF (ewent. osób zainteres.)
2. Biuletyn Informacyjny wydawać jako kwartalnik. Objętość do 40 s., a w nim zamieszczać:
- materiały z prac Prezydium i ZG PZF: tylko nazwiska uczestników, główne problemy, decyzje i
uchwały,
- artykuły dotyczące znaczących osiągnięć Okręgów w zakresie wystawiennictwa, pozyskiwania
nowych członków (Kół) PZF oraz problemy pracy z młodzieżą,
- sprawozdania z wystaw (ew. pokazów): rodzaje, organizatorzy, sponsorzy, wyróżnienia złote i
srebrne,
- informacje o pracy Studium Filatelistyki PZF i Konferencji Naukowych Polskiej Akademii
Filatelistyki,
- historia filatelistyki: Okręgi, Koła, Kluby Zainteresowań, współpraca z zagranicą, osiągnięcia,
- listy wyróżnień filatelistów i sympatyków filatelistyki,
- prace sędziów konkursowych, ekspertów, stopnie, awanse,
- wnioski i propozycje (dyskusja) Okręgów (sędziów konkursowych, ekspertów) dotyczące
wprowadzania nowych Zasad Wystawiennictwa w PZF i innych nowych
regulaminów PZF, FEPA, FIP,
- redaguje wyznaczony aktywista PZF, ewnt. zespół,
- kolportaż - jak dotychczas.
Zebrani zapoznali się z najnowszym numerem BI PZF (nr 4/2007), który obejmuje uchwalone w
Ciechocinku „Zasady wystawiennictwa Polskiego Związku Filatelistów dla wystaw
konkursowych i do oceny eksponatów wystawowych”. Z powodu choroby, kol. Marian
Chabowski nie wziął udziału w posiedzeniu.
W dyskusji:
podkreślono 44-letnią pracę kol. M. Chabowskiego jako Redaktora Biuletynu Informacyjnego i jego
protoplastów. Z uwagi na prośbę Kolegi, na najbliższym posiedzeniu ZG PZF w kwietniu br. (1213.04.2008) przedstawiona zostanie ZG PZF kandydatura na nowego Redaktora BI PZF. Na

posiedzeniu tym w sposób szczególny ZG PZF podziękuje kol. Marianowi Chabowskiemu za
bezprzykładną, wzorową i owocną pracę dla Związku.
Kolejna część obrad dotyczyła plan działania GKS na rok 2008. Przewodniczący GSK kol. Jerzy
Gruszczyński przedstawił działania Komisji. Powołano przewodniczących sądów wszystkich wystaw,
jednakże część z nich, wobec niezbyt dokładnych informacji przesłanych przez organizatorów to
wystawy nie konkursowe. W porozumieniu z KEiZF wytypowano także ekspertów na te wystawy. Na
wnioski organizatorów powołano także zespół sędziowski KWF w Lesznie.
Obecnie w PZF mamy 182 czynnych jurorów. Na mocy nowych uregulowań części sędziów zostanie
nadany statut seniorów
W najbliższym czasie, 15 marca br. odbędzie się w Warszawie spotkanie sędziów i ekspertów, na
których zostaną omówione najważniejsze zmiany określone nowymi „Zasadami…”.
Prezydium ZG PZF wyraziło podziękowanie kol. Jerzemu Gruszczyńskiemu i całemu GKS za wzorową
działalność.
Wstępną informację Komisji Odznaczeń i Wyróżnień o nadesłanych wnioskach z Okręgów przedstawił
członek Komisji kol. Bogdan Cymerys. Do dnia posiedzenia nie otrzymano jeszcze wniosków z kilku
okręgów. Wszystkie wnioski zostaną przedstawione ZG PZF.
W kolejnym punkcie obrad kol. Stefan Petriuk przedstawił informacje o pracy Koła PZF POLONIA. Na
stronie internetowej ZG PZF ukazał się nowy regulamin Koła, został on przetłumaczony na języki
niemiecki (kol. S. Petriuk) oraz angielski (kol. Piotr Madej). Na stronie zamieszczono także linki do
stron polskich stowarzyszeń filatelistycznych za granicą. Obecnie kol. S. Petriuk stara się o zwiększenie
liczby członków Koła PZF POLONIA.
Kol. Petriuk poinformował także o organizowanej Bilateralnej Wystawie Filatelistycznej NIEMCYPOLSKA, jaka odbędzie się we Frankfurcie, 24-26 września 2010. Będzie ona współorganizowana przez
ARGE POLEN.
Prezydium wyraziło zadowolenie z obecnych udanych przedsięwzięć kol. Stefana Petriuka.
Kolejna część posiedzenia Prezydium ZG PZF dotyczyła XX Ogólnopolskiej Wystawie Filatelistycznej
oraz współpracy z Pocztą Polską.
Prezes ZG PZF szczegółowo przypomniał nasze starania o organizację wystawy z okazji 450-lecia
Poczty Polskiej. Starania te rozpoczęły się już w lipcu i sierpniu 2006 roku. Dopiero 12 lutego 2008
otrzymaliśmy z kolei informację telefoniczną, że odbyło się posiedzenie Kierownictwa Poczty Polskiej,
na którym m. innymi omawiano propozycje zorganizowania z okazji 450-lecia Poczty Polskiej XX
Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej we Wrocławiu. Pani Agnieszka Kłoda-Dębska, sekretarz
Komitetu Organizacyjnego obchodów poinformowała, iż Kierownictwo Poczty Polskiej nie
zaakceptowało naszej propozycji. Kierownictwo prosi o przedstawienie szczegółowych założeń
projektowanej wystawy – data, miejsce, wielkość, wydawnictwa, itp. – oraz kosztorys, znacznie niższy
od negocjowanego. Prośbę przekazano ZO PZF we Wrocławiu, organizatorowi XX OWF.
Niestety, ciągłe starania Związku o organizację tej imprezy – pierwsze materiały przekazano w marcu
2007 roku – do dnia dzisiejszego nie przyniosły żadnych rezultatów. Towarzyszą temu ciągłe zmiany w
obsadzie kierowniczych stanowisk na Poczcie, z początkiem kwietnia czeka nas ponowna
restrukturyzacja części przedsiębiorstwa.
Przedstawiona informacja wywołała burzliwą dyskusję. Brali w niej udział kol. kol. Jerzy Gruszczyński,
Jerzy Maciej Nowak, Jadwiga Ostraszewska, Wojciech Kuropieska, Bartosz Sztyma, Henryk Białek.
Padały stwierdzenia o konieczności opracowania strategii współpracy z Pocztą Polską – jest to ostatni
dzwonek! „Poczta ma nas w nosie” – dowodem tego jest m. innymi brak wydawnictw w ograniczonym
nakładzie, i to mimo naszych wystąpień. Padały propozycje skierowania protestu, z przesłaniem
wiadomości do Kancelarii Prezydenta i Premiera, do Prezydenta, Sejmu, ministrów oraz Dyrektorów
Poczty. List ten winien się ukazać w Filateliście oraz na stronie internetowej. Prezes Honorowy kol.
Henryk Białek zwraca uwagę na powagę i różnorodne aspekty takiego wystąpienia – jest to sytuacja
przetargowa dla PZF.
Postanowiono, iż kol. Prezes przygotuje odpowiednie wystąpienie, które ukaże się także na łamach
FILATELISTY oraz na naszej stronie.

W tym punkcie kol. Marek Topczewski poinformował zebranych o działaniach Okręgu – na prośbę
Muzeum Powstania Warszawskiego - w związku aukcją poczty powstańczej przez firmę Felzmann
Dusseldorfie, Niemcy.
W sprawach różnych:
• Prezydium postanowiło wysunąć kandydaturę kol. Antoniego Kurczyńskiego do Statuetki
„PRYMUS” „Za całokształt działalności na rzecz filatelistyki polskiej".
• Na wniosek Komisji Wystaw Prezydium ZG PZF zatwierdziło regulamin KRAJOWEJ WYSTAWY
FILATELISTYCZNEJ „CAŁOSTKI 2008” w TRZEBINI, 25.06. - 02.07. 2008r.
• Na wniosek Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej i GKS Prezydium ZG PZF powołało Sąd
Konkursowy 46. OMKF „450 lat Poczty Polskiej” w następującym składzie:
Przewodniczący: Andrzej Słodziński
Członkowie: Jerzy Gruszczyński, Bronisław Jasicki, Jerzy Gibek, Ryszard Prange
• Na wniosek Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej Prezydium ZG PZF przyznało Złotą Młodzieżową
Odznakę Honorową PZF następującym osobom:
Dagmara Wolska, MKF nr 42 Oława
Tomasz Kowal, MKF nr 5 Legnica
Szymon Papke, MKF nr 7 Oleśnica
Elżbieta Lewandowska, MKF nr 2 Toruń
Elwira Junak, O/Gorzowski
Michał Krupa O/Gorzowski
Wojciech Chmielak O/Pomorski.
• W związku z częstymi pytaniami poprzez internet kierowanymi do kol. Andrzeja Nowaka, a
dotyczącymi wyceny znaczków, postanowiono – w oparciu o dane z okręgów - zaktualizować listę
Rzeczoznawców PZF ds. wyceny walorów filatelistycznych. Zaktualizowana lista zostanie
opublikowana na stronie internetowej ZG PZF.

