Posiedzenie Prezydium ZG PZF nr 17, Warszawa, 2008.10.10
Posiedzenie odbyło się w czytelni ZG PZF, Al. 3 Maja 12, w Warszawie. W posiedzeniu udział wzięli
członkowie Prezydium ZG PZF oraz zaproszeni: kol. Marek Topczewski - Prezes ZO Warszawskiego
PZF, kol. Wiktor Gronert – Wiceprezes ZO Warszawskiego, kol. Aleksander Stepanczenko - Prezes ZO
Białostockiego, kol. Bogdan Śmiałkowski - Skarbnik ZO Warszawskiego, kol. Andrzej Jarzynkowski –
sekretarz ZO Warszawskiego, kol. Ryszard Topczewski - członek ZO Warszawskiego, kol. Wojciech
Kuropieska – Wiceprzewodniczący GKR.
Przedmiotem obrad były dwie sprawy: pierwsza - kwestie lokalowe pomiędzy ZG PZF a ZO
Warszawskiego oraz druga – kwestia zadłuŜenia ZO Białostockiego wobec ZG PZF.
Przedstawiciele ZO Warszawskiego przedstawili ponownie trudną sytuację Okręgu, jaką sygnalizują juŜ
od początku roku. Zwrócili uwagę, Ŝe zaproponowali Zarządowi Głównemu i podjęli działania, m.in.
rezygnując z części pomieszczeń i oddając je do dyspozycji ZG. Ponadto planuje się zwolnienie od
listopada 2008 bibliotekarza.
W odpowiedzi na ten projekt umowy najmu, przedstawiciele ZOW przedłoŜyli zaktualizowane
„Porozumienie uŜyczenia lokalu” argumentując, Ŝe ZO Warszawskiego, jako jednostka organizacyjna
PZF nie powinna zawierać umowy, a jedynie porozumienie.
Prezes ZG PZF wyraził jednoznacznie stanowisko Prezydium i oświadczył, Ŝe ostateczną formą prawną
regulującą zasady uŜytkowania lokalu przez ZOW będzie umowa o wynajem lokalu uŜytkowego,
zgodnie z wcześniejszą decyzją Prezydium ZG PZF. Zespól lokalowy ZG został zobowiązany do
końcowego uzgodnienia tekstu z przedstawicielami ZOW w ciągu 14 dni.
Zasadniczym problemem spornym pomiędzy ZOW i ZG jest funkcjonowanie i finansowanie biblioteki
Okręgu Warszawskiego. W ramach „programu naprawczego” przedłoŜonego na początku 2008 r., ZO
Warszawskiego wystąpił z inicjatywą przekazania Biblioteki Okręgu Warszawskiego do ZG. OdciąŜyłoby
to radykalnie opłaty ZOW związane z czynszem na rzecz ZG i poprawiło finanse Okręgu, przy
jednoczesnym zmniejszeniu zadłuŜenia do ZG. Zarząd OW argumentuje, Ŝe biblioteka ma charakter
ogólnozwiązkowy i powinna być w gestii ZG. JednakŜe, ZOW nie wskazuje źródła finansowania tak
potrzebnej i podstawowej dla działalności związku biblioteki. Jednocześnie Koledzy z ZO
Warszawskiego podkreślali, Ŝe to dzięki warszawskim filatelistom PZF dysponuje lokalem przy ul. 3-go
Maja.
W czasie dyskusji podkreślano, Ŝe nikt z członków Prezydium nie kwestionuje potrzeby istnienia
ogólnozwiązkowej biblioteki i uznaje ją, jako niezaprzeczalne osiągnięcie. JednakŜe decydującym
aspektem dotychczasowej odmowy przejęcia biblioteki przez ZG jest brak środków finansowych na jej
posiadanie i prowadzenie. Zaproponowano, aby ZOW przedstawił sytuację Biblioteki Okręgu na
najbliŜszym posiedzeniu ZG PZF, które powinno podjąć właściwą decyzję. W konkluzji spotkania
przyjęto, Ŝe Zarząd Okręgu Warszawskiego przedstawi na spotkaniu Zarządu Głównego PZF w
Ciechocinku w dniu 15.11.08r. problem funkcjonowania biblioteki i ewentualnego przekazania jej do
dyspozycji Zarządu Głównego. Prezydium ZG poprze wniosek ZO Warszawskiego o przekazanie
biblioteki do ZG pod warunkiem, Ŝe członkowie Zarządu Głównego podejmą stosowną decyzję co do
źródła jej finansowania.
Dyskutowano takŜe propozycje połączenia biur ZG PZF i ZO Warszawskiego. Prezydium uznało, iŜ w
chwili bieŜącej nie ma takiej moŜliwości. Konieczna będzie w najbliŜszym czasie m. innymi wymiana
starego i przeciąŜonego komputera z oprogramowaniem finansowym (uŜywany juŜ od około 10. lat,
wymiana kserografu (teŜ „staruszek”).
Prezes O. Białostockiego kol. Aleksander Stepanczenko przybył na spotkanie z Prezydium
jednoosobowo, gdyŜ przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej przebywa w szpitalu. Celem
spotkania było omówienie aktualnej sytuacji w Okręgu Białostockim, uzgodnienie trybu uzupełnienia
dokumentacji finansowej oraz zaległości finansowych względem ZG PZF. Uzgodniono, Ŝe dokumenty
te dostarczone zostaną do 10 listopada 2008 roku, jeszcze przed posiedzeniem ZG PZF w Ciechocinku.

