Posiedzenie ZG PZF nr 5, Warszawa, 2008.04.13-14

Protokół Nr 05/XIX/2008/ZG PZF

Posiedzenie odbyło się w Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczym Poczty Polskiej, ul. Łączyny 8,
Warszawa, początek sobota, 12 kwietnia, godz. 14.00. Na posiedzenie zaproszono wszystkich
członków ZG PZF, Prezesa Honorowego PZF kol. Henryka Białka, przewodniczącego GKR kol.
Tadeusza Wincewicza, członka GKR kol. Wojciecha Kuropieskę, przewodniczącego GKS kol. Jerzego
Gruszczyńskiego, przewodniczącego Komisji Ekspertów i Zwalczania Fałszerstw kol. Jeremiego
Melnika, przewodniczącego Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG PZF kol. Zygmunta Janika, Redaktora
BI PZF kol. Mariana Chabowskiego, Redaktora Naczelnego Filatelisty kol. Bronisława Rejnowskiego.
Przed przystąpieniem do obrad kol. Prezes ZG PZF 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.
W czasie rozpoczęcia obrad, Z okazji 80-tych urodzin kol. Bronisławowi Rejnowskiemu, Redaktorowi
Naczelnemu Filatelisty wręczono okolicznościowy adres-podziękowanie. Okolicznościowy adrespodziękowanie wręczono także kol. Marianowi Chabowskiemu, długoletniemu Redaktorowi Biuletynu
Informacyjnego PZF, który po 44 latach pracy poprosił o powołanie następcy.
Z okazji 80-tych urodzin kol. prof. dr hab. Zygmunta Wiatrowskiego Prezes ZG PZF odczytał
okolicznościowy adres dla jubilata, który w imieniu ZG PZF zostanie wręczony 14 kwietnia br. w
Ciechocinku, na uroczystości organizowanej przez Macierzystą Uczelnię.
Następującym koleżance i kolegom: Jadwidze Ostraszewskiej, Wojciechowi Kuropiesce i Jackowi
Jagiełłowiczowi wręczono brązowe odznaki „Za zasługi dla polskiej filatelistyki”.
W związku z rezygnacja kol. Bartosza Sztymy z funkcji Sekretarza ZG PZF i członka ZG PZF, Prezydium
ZG PZF zaproponowało powołanie na to stanowisko kol. Romana Babuta (O. Warszawa).
ZG PZF podjął następującą uchwałę:
Uchwała nr 27/XIX/2008/ZG PZF z 2008.04.12/13
Zarząd Główny PZF, na wniosek Prezydium ZG PZF, przyjmuje rezygnację kol. Bartosza Sztymy z
funkcji Sekretarza ZG PZF i członka ZG PZF. ZG PZF powołuje w skład ZG PZF i Prezydium ZG PZF kol.
Romana Babuta i powierza Jemu funkcję Sekretarza ZG PZF.
W kompleksie spraw finansowych przedstawiono wykonania preliminarza i bilansu ZG PZF za rok
2007. Sprawozdanie z wykonania planu wpływów i wydatków za rok 2007 otrzymali wcześniej wszyscy
członkowie ZG PZF.
Członkom ZG PZF przedstawiono protokół GKR z badanie bilansu, sprawozdanie z wykonania planu
wpływów i wydatków oraz ksiąg rachunkowych i dowodów źródłowych Zarządu Głównego Polskiego
Związku Filatelistów za rok 2007. Jego wnioski końcowe to m. innymi:
Główna Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu badania bilansu oraz analizie sprawozdania z
wykonania planu wpływów i wydatków za rok 2007 stwierdza, że w stosunku do roku ubiegłego
nastąpiła poprawa sytuacji finansowej Zarządu Głównego. Szczególnie ważnym faktem jest uzyskanie
dodatniego wyniku finansowego.
GKR szczególnie wysoko ocenia pracę Zespołu ds. lokalowych ZG w wyniku której Śródmiejska

Spółdzielnia Mieszkaniowa umorzyła zapłatę za media w kwocie ponad 30.000,00 zł. Szczególne
podziękowania składamy pracownikowi odpowiedzialnemu za prowadzenie spraw księgowych, za
niezwykle sumienne i profesjonalne prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej.
GKR z zadowoleniem stwierdza, że nastąpiło znaczne zmniejszenie zobowiązań Okręgów w stosunku
do ZG z 152.697,18 zł do 85.598,48 zł. Niepokojącym faktem są nadal zobowiązania dwóch okręgów:
warszawskiego i białostockiego.
Główna Komisja Rewizyjna mająca na uwadze całość ustaleń z badania bilansu oraz sprawozdania z
wykonania planu wpływów i wydatków ZG PZF za 2007 r. wnosi o zatwierdzenie tego bilansu oraz
przyjęcie sprawozdania z wykonania bilansu, z obowiązkiem uzupełnienia w aktywach konta 010
„Rzeczowy majątek trwały” wartości lokalu ZG w Warszawie, do dnia złożenia sprawozdań
wymaganych w przepisach ustawy o rachunkowości.
GKR przedstawił także protokół, z badania zbiorczego sprawozdania finansowego Polskiego Związku
Filatelistów za 2007 rok. Jego główne stwierdzenia to:
„Po analizie dokumentów stwierdzono brak wprowadzonych danych z bilansów Okręgu
Zachodniopomorskiego i Białostockiego PZF, wobec ich nie złożenia do dnia badania. Uniemożliwiło to
pełne i rzetelne opracowanie zestawienia zbiorczego bilansu PZF za 2007 r. oraz zbiorczego
zestawienia planu wpływów i wydatków PZF za wymieniony rok, odzwierciedlającego w sposób
rzetelny stan finansów Związku. Wobec tego stanu rzeczy Komisja jednomyślnie odstąpiła od badania
zestawienia.
Główna Komisja Rewizyjna zaleciła m. innymi:
1.
zobowiązanie władz okręgu PZF:
Zachodniopomorskiego: do złożenia wymaganych dokumentów, czyli bilansu i sprawozdania z
wykonania planu wpływów i wydatków, potwierdzenia sald oraz sprawozdania z ruchu członków za
2007 r.,
Białostockiego: do złożenia wymaganych dokumentów, czyli bilansu za rok 2006 i 2007 oraz
potwierdzenia sald za rok 2004, 2005, 2006 i 2007; w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja
2008 r.;
2.
biorąc po uwagę fakt nie składania w terminie kompletu wymaganych sprawozdań zarówno za
2006 r., jak i za rok 2007 rozważenie możliwości rozwiązania okręgów wymienionych w punkcie 1;
W szerokiej dyskusji skupiono się głównie na sytuacji Okręgu Białostockiego PZF. W wyniku tej
dyskusji ZG PZF podjął decyzję zobowiązującą ZO PZF w Białymstoku do przedstawienia do
końca sierpnia 2008 roku propozycji naprawy finansów i działalności merytorycznej
Okręgu Białostockiego PZF.
ZG PZF postanowił rozważyć propozycje GKR na posiedzeniu ZG PZF w listopadzie 2008 roku.
W kompleksie spraw finansowych, po dyskusji ZG PZF podjął następujące uchwały:
Na wniosek dyskutantów ZG PZF podjął uchwałę, która będzie wywierała naciski na te okręgi.
Uchwała nr 28/XIX/2008/ZG PZF z 2008.04.12/13
Zarząd Główny PZF uchwala, aby w stosunku do okręgów zalegających z opłatami na rzecz ZG PZF
przez okres pół roku lub dłuższy, podejmować środki nacisku takie jak:
- nie przyznawanie wyróżnień członkom okręgu,
- nie przyjmowanie eksponatów członków danego okręgu na wystawy,
- nie awansowanie sędziów konkursowych, nie powoływanie członków danego okręgu w skład sądów
konkursowych, jako sędziów i ekspertów.
Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku.
W związku z częstymi nieobecnościami członków ZG PZF na posiedzeniach oraz kosztami tych
posiedzeń, ZG PZF podjął uchwałę regulującą zasady finansowania posiedzeń ZG PZF.
Uchwała nr 29/XIX/2008/ZG PZF z 2008.04.12/13
Posiedzenia Zarządu Głównego PZF odbywają się na następujących zasadach finansowych:
1. Koszty przejazdu prezesów okręgów na wszystkie posiedzenia ponoszą okręgi macierzyste.
2. Koszty pobytu prezesów okręgów na pierwszych 2. posiedzeniach ZG PZF w danym roku ponosi ZG

PZF. Koszty udziału na kolejnych posiedzeniach ZG PZF w całości pokrywają okręgi macierzyste.
3. Koszty udziału w posiedzeniach ZG PZF osób zastępujących prezesa okręgu w całości pokrywają
okręgi macierzyste.
4. Nie zgłoszenie nieobecności prezesa zarządu okręgu na posiedzeniu ZG PZF powoduje obciążenie
macierzystego okręgu kosztami noclegu oraz wyżywienia.
Uchwała obowiązuje od 1 października 2008 roku.
W podsumowaniu wszystkich punktów dotyczących finansów, ZG PZF podjął uchwały:
Uchwała nr 30/XIX/2008/ZG PZF z 2008.04.12/13
Zarząd Główny PZF, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej zatwierdza bilans Zarządu Głównego PZF
za 2007 r. i przyjmuje sprawozdanie z wykonania planu wpływów i wydatków za tenże rok.
Uchwała nr 31/XIX/2008/ZG PZF z 2008.04.12/13
Zarząd Główny PZF, na wniosek Skarbnika ZG PZF kol. H. Wielgosika zatwierdza preliminarz wpływów
i wydatków ZG PZF na rok 2008.
Kol. H. Wielgosik przedstawił także aktualny stan finansów ZG PZF na dzień 8.04.2008r.
ZG PZF złożył podziękowanie kol. H. Wielgosikowi za bardzo efektywną działalność finansową.
W kolejnym punkcie obrad ZG PZF, na wniosek okręgów, zaopiniowany przez Kom. Odznaczeń i
Wyróżnień ZG PZF podjął następujące uchwały:
Uchwała nr 32/XIX/2008/ZG PZF z 2008.04.12/13
o przyznaniu 48. członkom PZF Złotych Odznak Honorowych PZF. Lista wyróżnionych zostanie
opublikowana na łamach BI PZF.
Uchwała nr 33/XIX/2008/ZG PZF z 2008.04.12/13
o przyznaniu Złotych Odznak Honorowych PZF 2. jednostkom organizacyjnym Związku. Lista
wyróżnionych jednostek zostanie opublikowana na łamach BI PZF.
Uchwała nr 34/XIX/2008/ZG PZF z 2008.04.12/13
o przyznaniu Złotych, Srebrnych i Brązowych Odznak Honorowych PZF 24.
niestowarzyszonym. Lista wyróżnionych jednostek zostanie opublikowana na łamach BI PZF.

osobom

Uchwała nr 35/XIX/2008/ZG PZF z 2008.04.12/13
o przyznaniu Złotych i Srebrnych Odznak Honorowych PZF instytucjom. Lista wyróżnionych instytucji
zostanie opublikowana na łamach BI PZF.
Uchwała nr 36/XIX/2008/ZG PZF z 2008.04.12/13
o przyznaniu członkom PZF 55. złotych, srebrnych i brązowych odznak „Za zasługi dla polskiej
filatelistyki”. Lista wyróżnionych zostanie opublikowana na łamach BI PZF.
Uchwała nr 37/XIX/2008/ZG PZF z 2008.04.12/13
o przyznaniu jednostkom organizacyjnym PZF 4. złotych, srebrnych i brązowych odznak „Za zasługi
dla polskiej filatelistyki”. Lista wyróżnionych zostanie opublikowana na łamach BI PZF.
W następnej części obrad omówiono problemy związane z organizacja XX Ogólnopolskiej Wystawy
Filatelistyczna oraz współpracy z Pocztą Polską. W wyniku dyskusji podjęto uchwałę:
Uchwała nr 38/XIX/2008/ZG PZF z 2008.04.12/13
Zarząd Główny PZF, na wniosek Prezydium ZG PZF, podejmuje warunkowo – uzależnioną od
pozyskania środków finansowych z Poczty Polskiej - uchwałę o powołaniu kol. Ryszarda Wdowiaka,
Prezesa Okręgu Wrocławskiego PZF, na Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XX
Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej 450-lecie Poczty Polskiej. Jednocześnie ZG PZF upoważnia

Prezydium ZG PZF do akceptacji wszystkich innych wniosków, w tym powołania kolejnych członków
Komitetu Organizacyjnego, co umożliwi ewentualna organizację tej imprezy.
W kolejnej części posiedzenia omówiono realizację zadań statutowych w działalności PZF. Skupiono się
głównie na wykorzystywaniu strony internetowej PZF dla realizacji tych zadań oraz na roli Filatelisty w
tym zakresie. Pogratulowano i podziękowano Redaktorowi strony, kol. Andrzejowi Nowakowi, który już
od 2. lat prowadzi stronę. Kol. Andrzej Nowak poinformował, że obserwuje się wiele wejść na stronę,
szczególnie na galerię eksponatów filatelistycznych. Zaproponowano, aby na stronie umieścić także
licznik wejść.
Następnym punktem zebrania było zapoznanie się z realizacją uchwały XIX Walnego Zjazdu PZF w
Lubinie. Uchwała ostatniego Zjazdu w Lubinie obejmuje tylko 2 punkty. Mimo iż padało wiele
wniosków na Zjeździe, które były omawiane i głosowane, to jednak nie znalazły one odzwierciedlenia
w protokole. Punkty te dotyczą tylko lokali PZF, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy i Katowic.
Powołany został zespół w składzie: Antoni Kurczyński- przewodniczący, Jerzy Gruszczyński, Marek
Topczewski, Henryk Wielgosik i Wojciech Kuropieska, który rozmawia z Zarządem Spółdzielni o
rozwiązaniu naszych problemów. Od tej pory sprawa lokalu w Warszawie była i jest dyskutowana na
każdym posiedzeniu Prezydium ZG, emocje budzi traktowanie nas przez ŚSM, ciągłe ignorowanie, brak
porozumienia. Obecnie ZG PZF na bieżąco reguluje należności za czynsz.
Na tę chwilę nie ma potrzeby sprzedaży lokalu. Załatwiane są obecnie sprawy związane z aktualizacją
stanu prawnego. Wynajmujemy dużą część pomieszczeń, stąd też możemy go w tym momencie
utrzymywać.
Omówiono także stan organizacyjny PZF. Wszyscy uczestnicy posiedzenia wcześniej otrzymali
informacje o stanie organizacyjnym PZF. Kol. J.M. Nowak z przykrością stwierdził brak danych (mimo
monitów) z Okręgu Zachodniopomorskiego, który uniemożliwia zamknięcie stanów osobowych na
koniec 2007 roku. Ogółem liczba członków dorosłych i młodzieży ze stanu na dzień 30 czerwca 2007r.
= 21118, spadła na koniec 2007r. do ok. 18940.
ZG PZF zapoznało się także z informacją dotyczącą spraw lokalu ZG PZF w Warszawie. Informacja ta
podana jest w protokole Prezydium ZG PZF z 12 kwietnia 2008 roku.
Wiceprezes ZG PZF kol. Jadwiga Ostraszewska przedstawiła informacje o stanie przygotowań do 46.
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „450 lat Poczty Polskiej”, Wrocław, 2225.05.2008.
W kolejnym punkcie obrad ZG PZF rozważał propozycje zatwierdzenia Regulaminów Ekspertów
Polskiego Związku Filatelistów w skład, których wchodzą: Regulamin Komisji Ekspertów i Zwalczania
Fałszerstw, Regulamin Ekspertów, Regulamin kandydata na eksperta, Instrukcja badania i
gwarantowania obiektów filatelistycznych. Uczestnicy posiedzenia wcześniej otrzymali projekty tych
aktów, przygotowane przez KEiZF ZG PZF. Po krótkiej dyskusji ZG PZF podjął w związku z tym
następującą uchwałę:
Uchwała nr 39/XIX/2008/ZG PZF z 2008.04.12/13
Zarząd Główny PZF, na wniosek Komisji Ekspertów i Zwalczania Fałszerstw zatwierdza Regulaminy
Ekspertów Polskiego Związku Filatelistów w skład, których wchodzą następujące dokumenty wraz z
załącznikami:
1. Regulamin Komisji Ekspertów i Zwalczania Fałszerstw,
2. Regulamin Ekspertów,
3. Regulamin szkolenia kandydata na eksperta,
4. Instrukcja badania i gwarantowania obiektów filatelistycznych
Niniejsze regulaminy wchodzą w życie z datą ich opublikowania, jednocześnie traci moc obowiązującą
regulamin ekspertów z dn. 09.09.1995 r.
W sprawach różnych:
•

W związku z odwołaniem się Zdzisława Mąki od decyzji Prezydium ZG PZF z dnia 17.11.2007 r. w

sprawie przyznanego zakresu uprawnień eksperckich zapoznano się szczegółowo z dokumentami
dotyczącymi przebiegu jego szkolenia, udostępnionymi przez przewodniczącego KEiZF kol. J.
Melnika. W wyniku rozbieżności, jakie powstały pomiędzy roszczeniami Z. Mąki a zakresem
uprawnień, jakie zostały mu przyznane uchwałą nr 4/XIX/2007/Prez., zapoznano się z zawartością
jego teczki osobowej oraz protokołami z posiedzeń Prezydium ZG PZF w celu sprawdzenia zakresu
uzyskanych w 2003 r. uprawnień. Analiza zawartości przechowywanych dokumentów oraz brak
istotnych materiałów dotyczących pierwszego etapu szkolenia jednoznacznie wskazują, że nadane
kol. Zdzisławowi Mące w 2003 r. uprawnienia są obarczone wadami prawnymi i tym samym są
nieważne. W związku z powyższym ZG PZF podjął uchwałę:
Uchwała nr 40/XIX/2008/ZG PZF z 2008.04.12/13
W związku z wadami prawnymi, jakimi obarczone są uchwała Prezydium ZG PZF nr 7/XVIII/2003/Prez.
z dnia 20.12.2003 r., wydane na jej podstawie certyfikat oraz dokumentacja szkolenia na eksperta, ZG
PZF podejmuje uchwałę o zawieszeniu Uchwały Prezydium ZG PZF nr 7/XVIII/2003/Pr z dnia
20.12.2003 o ustanowieniu Ekspertem Polskiego Związku Filatelistów kol. Z. Mąkę. Jednocześnie
zobowiązuje się kol. Z. Mąkę do uzupełnienia brakującej dokumentacji oraz stosownych wpisów w
jego "Karcie szkolenia kandydata na eksperta PZF" w terminie do dnia 30.06 2008 r. Wtórnik
przedmiotowej "Kary szkolenia..." jest do odebrania u sekretarza KEiZF, u którego jednocześnie należy
zdeponować stempelek gwarancyjny eksperta oraz suchą pieczęć.
•

Na wniosek Prezydium ZG PZF, ZG PZF powołał na Redaktora Naczelnego Biuletynu
Informacyjnego PZF kol. Jana Kruszyńskiego.

Uchwała nr 41/XIX/2008/ZG PZF z 2008.04.12/13
Na wniosek Prezydium, ZG PZF powołuje na Redaktora Naczelnego Biuletynu Informacyjnego PZF kol.
Jana Kruszyńskiego. Jednocześnie ZG PZF składa gorące podziękowania dotychczasowemu
Redaktorowi Naczelnemu, kol. Marianowi Chabowskiemu, za 45-letnią ofiarną pracę redakcyjną.
•

ZG PZF, na wniosek Prezydium, upoważnił kol. kol. H. Białka oraz J. Bielawskiego do
kontynuowania prac nad Biografią filatelistów. Koledzy będą gromadzili materiały na nośnikach
elektronicznych. W przyszłości zostaną one wydane w formie drukowanej.

•

ZG PZF postanowił uzupełnić „Zasady wyróżnień...” o § 7 „”Wnioski o przyznanie wyróżnień dla
członków i jednostek organizacyjnych PZF powinny być nadsyłane do 31 stycznia danego roku.”
Kolejne paragrafy zmieniają swoją kolejność.

Uchwała nr 42/XIX/2008/ZG PZF z 2008.04.12/13
ZG PZF uzupełnia Zasady wyróżnień w Polskim Związku Filatelistów przyjęte przez ZG PZF - uchwałą
nr 17/XVIII/2003/ZG z dnia 16.11.2003 r. o paragraf określający termin składania wniosków.
Uzupełnione zasady zostaną opublikowane na stronie internetowej ZG PZF.
•

Kol. Romuald Jeżewski – sekretarz Polskiej Kapituły Filatelistycznej poinformował o
przygotowaniach do tegorocznej edycji „Prymusa”. PKF obchodzi dziesięciolecie działalności
ukierunkowanej na promocję polskiej filatelistyki, głównie poprzez coroczną szeroką prezentację
wyróżniających się w sposób szczególny osobowości i talentów filatelistycznych wyłanianych w
szeregach PZF i nagradzanie ich statuetką Prymus. Ponieważ jubileusz ten przypada w roku
obchodów 450-lecia Poczty Polskiej, Zarząd Kapituły zaproponował dyrekcji Poczty włączenie 10tej edycji wyróżnienia Prymus do obchodów jubileuszowych Poczty i zorganizowanie przez
Kapitułę uroczystej gali w Warszawie. Poczta zadeklarowała sponsorowanie tej imprezy, ale w
kolejnych rozmowach i korespondencji zmniejszała wysokość finansowego wsparcia, co
przekreśliło zorganizowanie gali w stolicy i zmusiło Kapitułę do przyjęcia wariantu
przeprowadzenia jej na terenie Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego. Uroczysta, jubileuszowa gala”
Prymusy 2008” odbędzie się 21 czerwca /sobota/ w Chorzowie, w nowo otwartym Centrum
Kultury. Szczegóły i program imprezy podany zostanie w zaproszeniach, które rozesłane będą w
maju br.

•

Kol. Jan Malik zaapelował do zebranych o pilne przesyłanie wniosków do Kapituły „Medalu za

zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych”.
•

Kol. Jerzy Gruszczyński prosił prezesów okręgów – zgodnie z zaleceniem Prezydium ZG PZF - o
zapoznawanie się w okręgach, na spotkaniach z sędziami i komitetami organizacyjnymi wystaw, z
materiałami ze spotkania w Warszawie, w marcu br. Wszystkie okręgi otrzymały te materiały, są
one także zamieszczone na stronie internetowej.

