Posiedzenie Prezydium ZG PZF nr 16, Warszawa, 2008.09.06

Posiedzenie odbyło się w czytelni ZG PZF, Al. 3 Maja 12, w Warszawie.
Prezydium ZG PZF zapoznało się ze stanem przygotowań do XX Ogólnopolskiej Wystawy
Filatelistycznej 450 lat Poczty Polskiej – WROCŁAW 2008, która odbędzie się w dniach 21 - 30.11.2008
we Wrocławiu.
- nie podpisano jeszcze umowy z Pocztą Polską na organizację wystawy, najprawdopodobniej będzie
ona podpisana w przyszłym tygodniu, środki finansowe znajdują się juŜ na koncie Poczty we
Wrocławiu,
- do 15.09. nastąpi akceptacja eksponatów, zostaną przesłane informacje do komisarzy okręgowych,
następnie listy do wystawców indywidualnych,
- Przewodniczący Komitetu Honorowego – Dyrektor Generalny Poczty Polskiej jeszcze nie odpowiedział
na pismo - zaproszenie z 2 lipca br.,
- brak akceptacji dla wydawnictw pocztowych wystawy
- Komitet Honorowy, najprawdopodobniej będzie liczył 27 osób,
- zapoznano się ze wstępnym programem wystawy.
W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność odpowiedniej promocji wystawy, jej zabezpieczenia i
ubezpieczenia oraz zorganizowanie odpowiedniego sekretariatu.
Sytuację finansową ZG PZF, ze szczególnym uwzględnieniem darowizny 1% przedstawił kol. Henryk
Wielgosik. NaleŜności ogółem od Okręgów na rzecz ZG PZF wyraŜają się kwotą 67.562,00 zł. Wpłaty z
tytułu 1% darowizny za rok 2007 wyniosły ogółem 65.552 zł. Zapłacono składkę FIP za rok 2008. W
związku z duŜym zainteresowaniem okręgów i wpłacających, podjęto decyzję o zamieszczeniu na
stronie internetowej informacji o napływających danych z US oraz przykładowego pisma z US. W
aspekcie 1% zwrócono uwagę, Ŝe niektóre Okręgi od dwóch lat prowadzą wykaz wydatków
pokrywanych z tytułu 1% (na cele statutowe). Prezydium zachęca wszystkie okręgi do prowadzenia
tego typu wykazów.
Prezydium wyraŜa zaskoczenie olbrzymim zadłuŜeniem niektórych okręgów wobec ZG PZF. Apelujemy
o moŜliwie szybkie uregulowanie naleŜności.
Informację zespołu ds. lokalowych ZG PZF – przedstawili kol. kol. Antoni Kurczyński
Kuropieska. Przedstawili oni aktualny stan kontaktów z Zarządem Śródmiejskiej
Mieszkaniowej. Trwają dalsze negocjacje w sprawie m. innymi ujęcia naszego lokalu
remontowych, odtworzenie mediów itd. Podjęcie starań o załoŜenie księgi wieczystej
powierzono kol. Romanowi Babutowi.
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Aktualne problemy Komisji ds. Filatelistyki MłodzieŜowej ZG PZF i przygotowania do 47.
Ogólnopolskiego MłodzieŜowego Konkursu Filatelistycznego „Od Wadowic do Rzymu” w roku 2009
przedstawił kol. Andrzej Słodziński.
INFORMACJA
z działalności Komisji ds. Filatelistyki MłodzieŜowej w roku szkolnym 2007/08.
Działalność Komisji ds. Filatelistyki MłodzieŜowej z uwagi na uwarunkowania roku szkolnego,
prowadzona jest na wszystkich szczeblach w okresie nauki szkolnej tzn. wrzesień - czerwiec.
W minionym roku (wrzesień 2007 – czerwiec 2008) Komisja działała w składzie: Andrzej Słodziński –
przewodniczący, Jolanta Stolarczyk, Krzysztof Jaworski, Marian Kalka, Krzysztof Pawliszak –
członkowie.
Działania Komisji:
•
Spotkanie robocze Komisji w Rudzie Śląskiej, na którym przyjęto Plan pracy Komisji,
rozdzielone zostały zadania związane z kolejną edycją Ogólnopolskiego MłodzieŜowego Konkursu
Filatelistycznego „450 lat Poczty Polskiej” oraz organizacją finału.
•
Uaktualniony Regulamin Konkursu i Zasady oceny zadań w finale przekazano do
zatwierdzenia przez prezydium ZG PZF.

•
Opracowane zostały materiały konkursowe na płytach CD i przekazane do wszystkich
okręgów PZF.
•
Zaopiniowano i przekazano do ZG PZF 7 wniosków na Złote MłodzieŜowe odznaki PZF
nadesłane z okręgów.
•
Wytypowano i przygotowano 4 wnioski dla Polskiej Kapituły Filatelistycznej na „Prymusa” Prymus -Junior (2) i Za szczególne osiągnięcia w pracy z MłodzieŜą (2)
•
Od 9.06.do 24.06. odbyła się w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu Wystawa
Polskich MłodzieŜowych Eksponatów Filatelistycznych (impreza towarzysząca finałowi 47.OMKF,
zorganizowana i przygotowana przez Komisję ).
•
Finał Ogólnopolski 47.Konkursu –
W bieŜącym roku z uwagi na specyficznego współorganizatora (Muzeum P i T), organizacją finału
zajmowali się członkowie Komisji oraz kol. Jadwiga Ostraszewska, wiceprezes ZG PZF.
Oprócz standardowych działań odbyły się takŜe:
- szkolenie dla opiekunów nt. „Ocenianie eksponatów młodzieŜowych na wystawach konkursowych” –
które przeprowadził szef GKS kol. Jerzy Gruszczyński.
- szkolenie dla młodzieŜy pt. „Budowa eksponatu tematycznego” przeprowadził przewodniczący
Komisji Tematycznej ZG PZF kol. Ryszard Prange.
- opiekunowie otrzymali, przygotowane przez kol., kol. Marka Zbierskiego i Bronisława Jasickiego,
najnowsze „Zasady oceny eksponatów młodzieŜowych...”
- po finale do okręgów rozesłane zostały kserokopie testów, wyniki, protokół finału oraz zatwierdzone
Regulamin i Zasady oceny zadań w finale 47. Konkursu „Od Wadowic do Rzymu”.
- przekazane zostały informacje o Wystawie i finale do „Filatelisty”, na stronę ZG PZF, KZP, „Przeglądu
Filatelistycznego”.
•
Odbyło się (24.07.2008) pierwsze spotkanie z ZO PZF w Częstochowie w sprawie
przyszłorocznego finału.
Działalność Komisji w czasie całego roku a szczególnie przy organizacji finału wspomagana była przez
Zarząd Oddziału PZF w Rudzie Śląskiej. Korzystaliśmy z: adresu, konta bankowego, sprzętu audio
wizualnego, komputerowego i kserokopiarki. Szczególne podziękowania naleŜy złoŜyć kol. Jadwidze
Ostraszewskiej i kol. Romanowi Pawliszakowi. Znaczący wkład pracy przy organizacji finału a
zwłaszcza w przygotowaniu wystawy we Wrocławiu wniósł kol. Bronisław Jasicki. Pomocy udzielił
równieŜ kol. Ryszard Wdowiak – prezes ZO PZF we Wrocławiu.
Kol. Andrzej Słodziński przedstawił takŜe plan działalności na obecny rok szkolny oraz preliminarz
Komisji.
W dyskusji wszyscy uczestnicy posiedzenia podkreślili bardzo dobrą, widoczną nie tylko w Związku,
działalność Komisji ds. Filatelistyki MłodzieŜowej ZG PZF.
W dyskusji m. innymi takŜe:
- przeanalizowano sposób rozdziału abonamentu na koła młodzieŜowe przez Pocztę Polską, która jest
róŜna w róŜnych okręgach,
- podkreślono konieczność zamieszczania na łamach „Filatelisty” więcej informacji o osiągnięciach
młodzieŜy,
- zastanawiano się nad moŜliwością pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na organizację
Konkursów. ZG PZF wystąpi do Poczty Polskiej na szczeblu centralnym, ale w okręgach takŜe istnieją
takie moŜliwości, z których naleŜałoby skorzystać, i z których niektóre okręgi i oddziały juŜ
korzystają,
- sugerowano opracowanie artykułu o ostatnim OMKF do FEPA News,
- podkreślono, Ŝe analiza eksponatów wystawowych młodzieŜowych – przedstawiona w ostatnim
Filateliście - świadczy o bardzo dobrej pracy Komisji ds. Filatelistyki MłodzieŜowej,
- ponownie dyskutowano moŜliwość zorganizowania Studium Filatelistyki dla opiekunów
młodzieŜowych. Ale na obecne Studium nie mamy zbyt wielu chętnych, wyjątkowo rzadko zgłaszają
się na nie opiekunowie młodzieŜowi i naleŜałoby raczej wykorzystać to Studium dla szkolenia
większej liczby opiekunów.
W dalszej części wiceprezes ZG PZF kol. Jerzy Maciej Nowak omówił przygotowania do 47.
Ogólnopolskiego MłodzieŜowego Konkursu Filatelistycznego „Od Wadowic do Rzymu” w roku 2009.
Koledzy powołali Komitet Organizacyjny Konkursu, uzyskali zapewnienie władz Częstochowy o pomocy
w organizacji imprezy. W październiku odbędzie się ZO PZF w Częstochowie z Komisją w sprawie
przyszłorocznego finału.
Prezydium ZG PZF:

- wyraziło podziękowanie wszystkim członkom Komisji ds. Filatelistyki MłodzieŜowej ZG PZF za owocną
pracę,
- zaakceptowało planu pracy i przygotowań do 47. OMKF „Od Wadowic do Rzymu” w roku 2009,
- podtrzymuje wcześniejsze uzgodnienia, Ŝe środki finansowe zebrane ze składek młodzieŜowych,
muszą pokryć działalność Komisji. W przypadku dotacji, jakie otrzymano by dzięki staraniom ZG
PZF, środki z dotacji przeznaczone dla Komisji winny być umniejszone o kwotę składek.
- postanawia wystąpić do Poczty Polskiej o dofinansowanie 47. OMKF „Od Wadowic do Rzymu” w roku
2009.
Stan osobowy i organizacyjny PZF na 30 czerwca 2008 r. omówił wiceprezes ZG PZF kol. Jerzy Maciej
Nowak. Na podstawie niepełnych danych szczegółowo omówił stan członków w I półroczu 2008 roku
w poszczególnych Okręgach. (Ogólne dane przedstawiają się następująco (dane z brakujących
okręgów przyjęto jako nie zmienione):

członkowie dorośli (pełnopłatni)
członkowie dorośli (ulgowi)
łączna liczba członków dorosłych
liczba kół dorosłych
młodzieŜ
liczba kół młodzieŜowych
ogółem dorośli i młodzieŜ

koniec 2007
5481
8665
14146
738
5062
350
19208

30 czerwiec 2008
4890
8200
13090
718
4181
321
17271

róŜnica
-591
-465
-1056
-20
-881
-29
-1937

W dyskusji z troską odniesiono się do znaczącego spadku liczby członków w omawianym okresie
sprawozdawczym. W bieŜącym roku zapowiedziane są 2-3 wydawnictwa pocztowe w ograniczonym
nakładzie, mimo tego następuje spadek liczby członków. MoŜe to świadczyć o tym, Ŝe brak tego typu
wydawnictw w ostatnim roku nie jest przyczyną spadku liczby członków PZF.
W dalszej części posiedzenia kol. Jerzy Maciej Nowak przedstawił stan weryfikacji Rzeczoznawców PZF
ds. filatelistyki. Rozesłano do wszystkich okręgów PZF prośbę o przekazanie informacji o działających
na ich terenach rzeczoznawcach PZF ds. filatelistyki. Nie wszystkie okręgi odpowiedziały na to pismo,
część przysłała niepełne dane. Nadesłano 34 nazwiska, w tym rzeczoznawców najprawdopodobniej
powoływanych przez sądy. Wydaje się, Ŝe z około 200 rzeczoznawców, jakich powołał PZF, nadal w
Związku znajduje się około 50. W dyskusji podkreślano m.in.: konieczność posiadania adresu
mailowego, podpisania oświadczenia analogicznego z oświadczeniem ekspertów, iŜ ponoszą
odpowiedzialność indywidualną, podpisanie zgody na umieszczenie nazwiska i adresu w naszych
czasopismach i na naszej stronie www. Otrzymanie tego ostatniego warunkuje wpisanie do wykazu.
Wykaz będzie znajdował się na stałe na stronie internetowej ZG PZF i corocznie będzie uaktualniany.
Uzgodniono, Ŝe kol. J.M. Nowak ponownie zwróci się do okręgów o uzupełnienie tych danych, które
zostaną przedstawione na najbliŜszym posiedzeniu ZG PZF w Ciechocinku.
Prezydium ZG PZF:
•
powołało kol. Przemysława Drzewieckiego na komisarza Europejskich Mistrzostw Filatelistyki
ANTWERPIA 2010, które odbędą się od 9 do 12 kwietnia 2010 roku w Antwerpii
•
powołało kol. Romana Babuta na komisarza WF „HUNFILA 2009 – 1000 LAT WYSZEHRADU”,
która odbędzie się w czerwcu 2009 roku w WYSZEHRADZIE,
•
w związku z rezygnacją, z uwagi na inne zobowiązania filatelistyczne, kol. Romana Babuta z
Komisarza PZF na EWF BULGARIA 2009, Prezydium podjęło decyzje o powierzeniu tej funkcji kol.
Jerzemu Maciejowi Nowakowi. W związku z tym na Komisarza PZF EWF ITALIA 2009, która odbędzie
się od 21 do 25 października 2009 r. w Rzymie, powołano kol. Antoniego Kurczyńskiego.
•
wytypowało kandydatów do jury ŚWF LONDON 2010
•
nadało uprawnienia sędziego konkursowego PZF III klasy: Kol. Feliksowi Zawile (Okręg
Śląsko-Dąbrowski PZF),
•
powołało 3 komisje egzaminacyjne na ekspertów
•
Realizując postanowienia wynikające z uchwały Zarządu Głównego PZF nr 40/XIX/2008/ZG
PZF z dn. 12/13.04.2008 r. (protokół nr 05/XIX/2008/ZGPZF), na pisemny wniosek KEiZF ZG PZF,
Prezydium podjęło uchwałę:

Uchwała nr 9/XIX/2008/Prez. PZF z 2008.09.06
Prezydium ZG PZF nadaje kol. Zdzisławowi Mące uprawnienia eksperta PZF w zakresie: „Całości
pocztowe ze znaczkami „Wodzowie 1944, polskie stemple prowizoryczne i polskie cenzury 1944-1947,
polskie cenzury okresu stanu wojennego 1981-1982”.
•
Prezes ZG PZF kol. Ludwik K. Malendowicz przedstawił informacje ze spotkania, które odbyło
się 30 sierpnia 2008 roku we Frankfurcie n. Odrą, a dotyczące Bilateralnej Wystawy Filatelistycznej
Niemcy-Polska, która odbędzie się w tym mieście 24-26 września 2010 r. w Centrum Wystawowym
Frankfurtu.
•
Kol. Roman Babut, sędzia i komisarz PZF na wystawę, przedłoŜył informację o ŚWF OLYMPEX
Beijing 2008. Szczegółowa informacja ukaŜe się na łamach „Filatelisty”. Z zadowoleniem przyjęto
wiadomość o dobrych wynikach naszych wystawców.
•
w związku z wnioskiem GKR zawartym w PROTOKOLE NR 7/XIX/08, z badania zbiorczego
sprawozdania finansowego Polskiego Związku Filatelistów za 2007 rok – stwierdzono brak odpowiedzi
Okręgów Białostockiego i Zachodniopomorskiego na prośby o przesłanie odpowiednich materiałów.

