Posiedzenie ZG PZF nr 6, Ciechocinek, 15-16 listopada 2008 r

Posiedzenie odbyło się w Sanatorium Łączność w Ciechocinku, początek sobota, 15 listopada 2008,
godz. 14.30. Na posiedzenie zaproszono wszystkich członków ZG PZF, Prezesa Honorowego PZF kol.
Henryka Białka, Kierownika Studium Filatelistyki PZF kol. prof. Zygmunta Wiatrowskiego,
przewodniczącego GSK kol. Romualda JeŜewskiego, przewodniczącego GKR kol. Tadeusza
Wincewicza, przewodniczącego GKS kol. Jerzego Gruszczyńskiego.
Posiedzenie otworzył Prezes ZG PZF kol. Ludwik K. Malendowicz i poinformował, iŜ w ostatnim czasie z
naszych szeregów odeszło kilku zasłuŜonych członków. Zmarła Członek Honorowy PZF kol. Maria
Groer oraz dyrektor Sanatorium Łączność w Ciechocinku kol. Kazimierz Styma. Zebrani minutą ciszy
uczcili pamięć zmarłych.
Kol. Andrzej Skorek, w imieniu burmistrza Miastka wręczył specjalne podziękowanie ZG PZF za pomoc
w organizacji - III Bałtyckiego Festiwalu Znaczka Pocztowego - Miastko 2008 (11-18 czerwca 2008).
Po zatwierdzeniu protokołów Kol. Zygmunt Wiatrowski przedstawił stan organizacyjny Studium
Filatelistyki PZF. Od początku przyszłego roku rozpocznie się nabór na kolejne, XI Studium, które
poprowadzi juŜ kol. Przemysław Drzewiecki. Uzgodniono konieczność rozmów z Dyrekcją Generalną
Poczty Polskiej, celem pozyskania słuchaczy, co będzie warunkowało dalsze szkolenie chętnych w
ramach Studium.
Prezes ZG PZF kol. Ludwik K. Malendowicz wyraził serdeczne podziękowania dla Kierownika Studium
prof. dr hab. Zygmunta Wiatrowskiego za pracę dla PZF.
W kolejnej części posiedzenia kol. Henryk Białek przedstawił na piśmie informację o udziale PZF w
imprezach roku jubileuszu 450-lecia Poczty Polskiej. Opracowanie to ukaŜe się na łamach
FILATELISTY.
Kol Andrzej Skorek poinformował o Regionalnych Obchodach Dnia Łącznościowca w Szczecinie,
podczas którego 6. członkom PZF wręczono odznaki „ZasłuŜony Pracownik Łączności”.
Kol. Henryk Wielgosik, który nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu, przedstawił na piśmie: wstępny
preliminarz wpływów i wydatków ZG PZF na rok 2009, wraz z analizą wykonania prowizorycznego
preliminarza na rok 2008 oraz stan rozliczeń pomiędzy Okręgami i ZG PZF. Wstępny preliminarz
wpływów i wydatków ZG PZF na rok 2009 zamyka się kwotą 288.520,00 zł, z deficytem nie
znajdującym pokrycia - 64.420 zł. Prezydium przeanalizowało wykonanie preliminarza w rb. oraz jego
projekt. Podkreślono bardzo trudną sytuacje finansową ZG PZF. W sprawach finansowych ZG PZF
podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr 43/XIX/2008/ZG PZF z 2008.11.15-16
ZG PZF utrzymuje na rok 2009 dotychczasową wysokość składek członkowskich, to jest 60 i 30 zł.
Składka młodzieŜowa wynosi 2 zł i w całości przekazywana jest na rzecz Komisji ds. Filatelistyki
MłodzieŜowej ZG PZF.
Uchwała nr 44/XIX/2008/ZG PZF z 2008.11.15-16
ZG PZF podejmuje uchwałę o przyjęciu prowizorycznego preliminarza ZG PZF na rok 2009,
zamykającego się ogólną kwotą wpływów i wydatków na 288.520,00 zł. ZG PZF nie uznaje
proponowanych dochodów w pozycjach 1e (Składki dobrowolne) oraz poz. 2d (Inne) – na łączną
kwotę 64.420 zł, która to kwota stanowi deficyt. Jednocześnie ZG PZF upowaŜnia Prezydium ZG PZF
do bieŜącego aktualizowania tego preliminarza. Wszyscy członkowie ZG PZF podejmą starania o
pozyskanie środków na pokrycie powyŜszego deficytu.
ZG PZF zapoznał się takŜe ze stanem wpłat tytułem darowizny 1% podatku na rzecz PZF oraz jego
rozliczania z okręgami. W tym kontekście ZG PZF podjął uchwałę:

Uchwała nr 45/XIX/2008/ZG PZF z 2008.11.15-16
ZG PZF podejmuje uchwałę o przekazaniu wszystkich nie sprecyzowanych wpłat z tytułu 1%
darowizny Zarządom Okręgów. ZO otrzymają do 30 grudnia 2008 roku wykaz wpłat z poszczególnych
Urzędów Skarbowych i wyjaśnią – przekaŜą informacje do Biura ZG PZF – które wpłaty ich dotyczą.
W kolejnym punkcie obrad ZG PZF zapoznał się z dalszymi staraniami w sprawie lokalu ZG PZF. Po
dyskusji ZG PZF podjął decyzję określającą cel działania ZG PZF w odniesieniu do lokalu. Cele te to:
1. UniezaleŜnienie się od ŚSM i rezygnacja z członkostwa,
2. ZałoŜenie księgi wieczystej dla lokalu,
3. SprzedaŜ części lokalu po cenie komercyjnej
W dalszej części obrad kol. Ryszard Wdowiak, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XX
Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej 450 LAT POCZTY POLSKIEJ – WROCŁAW 2008 przedstawił
stan przygotowań. Podkreślił, Ŝe mimo bardzo krótkiego czasu udało się zorganizować tę prestiŜową
wystawę. Zakończono wszystkie przygotowania, pozyskano najcenniejsze polskie eksponaty
filatelistyczne. Wszystkim uczestnikom posiedzenia wręczył zaproszenia na wystawę oraz plakaty
wystawy.
W części obrad dotyczących strony internetowej PZF koledzy Jerzy Maciej Nowak i Andrzej Nowak
przedstawili podstawowe problemy związane z jej działalnością. Jest ona bardzo często odwiedzana i
w chwili obecnej stanowi podstawowe źródło informacji wewnątrzzwiązkowej. Wydaje się, Ŝe więcej
jednostek winno doceniać znaczenie tej strony i przesyłać więcej informacji. DuŜe znaczenie mają
materiały związane z wystawami, nasze wewnętrzne regulacje czy teŜ druki formularzy itp. W dyskusji
podkreślono bardzo dobrą pracę kol. Andrzeja Nowaka jako redaktora naszej strony internetowej. Jest
ona najlepszym przykładem realizacji naszych działań statutowych. Podobną rolę spełniają Filatelista i
HBBF.
Kol. Prezes ZG PZF poinformował o stanie współpracy z Dyrekcją Generalną Poczty Polskiej.
Współpraca ta w ostatnim czasie znacznie się poprawiła. Przykładem tego są: objęcie przewodnictwa
Komitetu Honorowego XX Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej 450 LAT POCZTY POLSKIEJ –
WROCŁAW 2008 przez Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej Andrzeja Polakowskiego oraz ostatnie
wydania znaków w ograniczonym nakładzie. Z Poczty Polskiej otrzymaliśmy znaczek personalizowany z
przywieszką WIPA 2008, czarnodruki bloku 450 lat Poczty Polskiej (wydane w nakładzie 30 tys., na
rzecz PZF otrzymaliśmy zaledwie 10 tys.) oraz wydanie bloczka z nadrukiem XX OWF (nakład 20 tys.).
Z okazji 450-lecia Poczty Polskiej ukaŜe się takŜe blok na jedwabiu, jednak będzie on wydany w
nakładzie 200 tys. sztuk, a jego cena to 20 zł. Zebrani zaakceptowali powyŜszą informację.
W kolejnym punkcie obrad wiceprezes ZG PZF kol. Jerzy Maciej Nowak omówił stan osobowy i
organizacyjny PZF na 30 czerwca 2008. W dyskusji podkreślono ciągły spadek liczby członków PZF.
Kol. Andrzej Nowak wyraził pogląd, Ŝe Związek wymaga reformy, a nie podniesienia składek. UwaŜa,
Ŝe liczba okręgów powinna zostać znacznie zmniejszona, co doprowadzi do oszczędności i większej
operatywności.
Kol. Jerzy Maciej Nowak omówił takŜe stan weryfikacji rzeczoznawców Polskiego Związku Filatelistów
do wyceny zbiorów filatelistycznych. Ponownie wypełniło całą dokumentację 31. rzeczoznawców. Kilka
wniosków jeszcze nadejdzie, złoŜono takŜe 5 nowych wniosków. Całość materiałów będzie
rozpatrywana na posiedzeniu Prezydium ZG PZF we Wrocławiu. W związku z tym ZG PZF podjął
kolejną uchwałę:
Uchwała nr 46/XIX/2008/ZG PZF z 2008.11.15-16
ZG PZF podejmuje uchwałę o uzupełnieniu ankiety rzeczoznawców Polskiego Związku Filatelistów do
wyceny zbiorów filatelistycznych, określonej uchwałą nr 50/XV/93/Pl z 20.11.1993 roku. Nowy wzór
ankiety zamieszczony zostanie w BI PZF oraz na stronie internetowej ZG PZF.
ZG PZF zaakceptował takŜe przedstawiony przez kol. Romana Babuta propozycję harmonogramu
posiedzeń oraz waŜnych imprez PZF w roku 2009.

W ramach spraw róŜnych poruszono m. innymi następujące tematy:
•

Na wniosek Komisji Ekspertów i Zwalczania Fałszerstw ZG PZF podjął uchwałę o następującej
treści:

Uchwała nr 47/XIX/2008/ZG PZF z 2008.11.15-16
ZG PZF podejmuje uchwałę zmieniającą (§5, pkt 1, ppkt f) uchwały nr 35/XIX/2008/ZG PZF z dnia 1213 kwietnia 2008 r na „nieusprawiedliwiona nieobecność eksperta na dwóch kolejnych zebraniach,
moŜe skutkować zastosowaniem jednej z kar określonych w Regulaminie Ekspertów”.
•

W związku z niepodjęciem pracy przez kol. Jerzego Morawskiego, przewodniczącego Komisji
Znaków Fiskalnych ZG PZF oraz brakiem kontaktu z ww., podjęto uchwałę):

Uchwała nr 48/XIX/2008/ZG PZF z 2008.11.15-16
ZG PZF podejmuje uchwałę o:
-odwołaniu z funkcji przewodniczącego Komisji Znaków Fiskalnych ZG PZF kol. Jerzego Morawskiego,
- powołaniu na stanowisko przewodniczącego Komisji Znaków Fiskalnych ZG PZF kol. Bartosza
Ługowskiego.

