Posiedzenie Prezydium ZG PZF nr 18, Ciechocinek, 2008.11.15
Posiedzenie odbyło się w Ciechocinku w Sanatorium Łączność przy ul. Warzelnianej 4. W posiedzeniu
udział wzięli takŜe zaproszeni: kol. prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski – Kierownik Studium Filatelistyki
PZF, kol. Przemysław Drzewiecki - Prezes Zarządu Okręgu Bydgoskiego PZF.
Kol. prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski poinformował o ukazaniu się opracowania „Podstawy wiedzy o
poczcie i filatelistyce. Podręcznik dla potrzeb Studium Filatelistyki PZF”, Bydgoszcz – Ciechocinek –
Warszawa 2008. Został on częściowo dofinansowany przez Pocztę Polską.
Kol. prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski przedstawił sprawy związane z działalnością 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.
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. Prezydium przeanalizowało
wykonanie preliminarza w br. oraz jego projekt na rok 2009. Wobec trudności finansowych
postanowiono przedłoŜyć ZG PZF prowizoryczny preliminarz wpływów i wydatków na rok 2009
zamykający się niedoborem na łączną kwotę 64.420 zł, z wnioskiem o rozpatrzenie moŜliwości
pozyskania środków na zlikwidowanie tego deficytu.
Zaakceptowano i postanowiono przedłoŜyć do akceptacji ZG PZF harmonogram posiedzeń ZG PZF,
Prezydium ZG PZF oraz waŜnych imprez związkowych w roku 2009.
W ramach spraw róŜnych Prezydium:
• powołało kol. Rajmunda Dąbka na komisarza Narodowej Wystawy Filatelistycznej „SLOVAKIA
2009”, z udziałem międzynarodowym państw V4, NITRA, 13-17 maja 2009,
• na komisarza Bilateralnej Wystawy Filatelistycznej NIEMCY-POLSKA, która odbędzie się
24. – 26.09.2010 r. we Frankfurcie n. Odrą, powołało kol. Marka Zbierskiego,
• Na wniosek Komisji ds. Filatelistyki MłodzieŜowej ZG PZF przyznano Złote MłodzieŜowe
Odznaki Honorowe następującym członkom:
Katarzyna Bogusz - O. Rzeszów
Justyna Gąbka - O. Rzeszów

