Posiedzenie Prezydium ZG PZF nr 20, Warszawa, 2009.02.14

Posiedzenie odbyło się w Biurze ZG PZF, Al. 3 Maja 12, początek godz. 10.00. W posiedzeniu udział
wzięli wszyscy członkowie Prezydium ZG PZF oraz zaproszeni: kol. Henryk Białek – Prezes Honorowy
PZF, kol. Marek Topczewski, Prezes ZO Warszawskiego PZF, kol. Jerzy Gruszczyński – przewodniczący
GKS, kol. Jan Kruszyński – Redaktor BI PZF, kol. Władysław Farbotko – Redaktor HBBF, kol. Bronisław
Rejnowski – Redaktor Filatelisty, kol. Wojciech Kuropieska – Członek GKR., kol. Zygmunt Janik –
Przewodniczący Komisji Odznaczeń i WyróŜnień, kol. Jeremi Melnik – Przewodniczący KEiZF.
Prezydium zapoznało się z sytuacja finansową ZG PZF i Związku. NaleŜy podkreślić poprawienie się
sytuacji finansowej ZG PZF, co związane jest z dobrowolnymi składkami związanymi z
rozprowadzaniem walorów w ograniczonym nakładzie. NaleŜności ogółem od Okręgów na rzecz ZG
PZF 72 225,15.- (według wykazu na 01.02.2009 r. przesłanego do wszystkich okręgów). Zobowiązania
ZG dla Okręgów 17 518,33,-.
Brak sprawozdań:
z ruchu stanu członków termin do 31 stycznia br. – z 4. okręgów.
bilans na 31.12.2008 r. termin 5 luty br. – z 15 okręgów.
sprawozdanie finansowe i potwierdzenia sald z kilku okręgów
Brak wyŜej wymienionych sprawozdań uniemoŜliwia zamknięcie roku obrachunkowego 2008 i
sporządzenie sprawozdań finansowych przez Zarząd Główny.
Prezydium podjęło decyzję, Ŝe od 24 lutego 2009 r. nie wykorzystane wydawnictwa w ograniczonym
nakładzie zostaną udostępnione innym okręgom (wg zapotrzebowań).
Prezydium ZG PZF zapoznało się z informacją zespołu lokalowego dotycząca zaawansowania prac
związanych z lokalem ZG PZF. W wyniku dyskusji ustalono:
1. NaleŜy doprowadzić konsekwentnie przygotowanie lokalu pod wynajem, po przeniesieniu biura do
części prawej – wiąŜe się to z koniecznością doprowadzenia wody i zbudowania węzła sanitarnego.
NaleŜy podkreślić, Ŝe ŚSM odcięła przed kilku laty instalacje wodne bez zgody PZF. Przedstawiciele
ŚSM juŜ opracowują propozycję rozwiązania tej sprawy.
2. Na najbliŜsze posiedzenie ZG PZF, ZO Warszawskiego PZF przygotuje wniosek w sprawie
rozwiązania problemu Biblioteki ZO Warszawskiego. We wniosku winny by zawarte propozycje
dotyczące własności zbiorów bibliotecznych, ich lokalizacji oraz propozycji rozwiązań finansowych w
tym zakresie.
W następnym punkcie obrad omówiono plany programowe i wydawnicze miesięcznika Filatelista,
HBBF i BI PZF.
Redaktor Naczelny Filatelisty kol. B. Rejnowski przekazał następującą informację:
Mówiąc najogólniej, redakcja będzie starała się utrzymać dotychczasową linię programową pisma,
ukształtowaną w ubiegłych latach, jak teŜ i objętość pisma, wynoszącą obecnie 56 stron – w pełni
w kolorze. MoŜe gramatura papieru jest obecnie zbyt duŜa, zwrócimy drukarni uwagę na
stosowanie mniejszej gramatury, co mogłoby mieć wpływ na obniŜenie kosztów drukowania, jak i
kosztów wysyłki. RównieŜ naleŜałoby dokonać korekty w umowie w zakresie zmniejszenia
wysokości nakładu o 100 egzemplarzy. Natomiast sugestie, aŜeby wydawać pismo czarno-białe dla
obniŜenia kosztów wydawniczych lub zaprzestać wydawania - wydają się nie do przyjęcia.
Mimo znacznego spadku zainteresowania filatelistyką w ostatnich latach, redakcji udało się skupić
wokół pisma fachowy zespół autorski, dzięki któremu moŜemy publikować interesujące materiały z
róŜnych dziedzin filatelistyki, zarówno tradycyjnej, historii poczty, jak i filatelistyki tematycznej.
NaleŜy tu wymienić szczególnie takich autorów jak: Julian Auleytner, Henryk Białek, Jerzy Duda,
Jerzy Jakubik, Zygmunt Janik, Zbigniew Mikulski, Ryszard Prange, Robert Puchała, Jerzy Tokar i
in., którzy chętnie współpracują z redakcją i zawsze mają coś interesującego do przekazania
Czytelnikom.
DuŜym pozytywem jest teŜ udział w publikacjach autorów zagranicznych, którzy interesują się
polskimi walorami, jak np. Jirzi Kral (Rep. Czeska), Rein Bakhuisen van den Brink i Anton Welvaart
(obaj z Holandii), Stefan Petriuk (Niemcy), Aleksander śuławski (Izrael) i in. Świadczy to o tym, Ŝe
„Filatelista” jest czytany równieŜ za granicą.

Szczególnie historia poczty cieszy się ostatnio duŜym zainteresowaniem wielu polskich filatelistów,
w tym teŜ autorów publikacji, którzy poruszają w swych opracowaniach zagadnienia dotychczas
pomijane lub słabo znane. śywe poruszenie wywołało dwutomowe dzieło prof. Normana Daviesa
„Od i Do” – ze względu na liczne błędy i pomyłki merytoryczne w nim występujące. Będziemy
publikować krytyczne uwagi, na temat tego albumu, nadsyłane przez uwaŜnych czytelników.
WaŜny dział kaŜdego numeru stanowią listy Czytelników oraz wiadomości z Ŝycia PZF w terenie.
Oba te działy będziemy starali rozwijać, gdyŜ świadczą one o Ŝywotności Kół i Oddziałów.
Szczególnie zaleŜy nam na opinii o „Filateliście” „szarych” członków PZF.
DuŜym zainteresowaniem Czytelników, którzy nie korzystają z usług internetu cieszy się dział
nowości polskich i zagranicznych. Niestety, o nowościach polskich redakcja dowiaduje się ze
strony Poczty Polskiej przewaŜnie w ostatniej chwili przed ich ukazaniem się, z tego względu nie
mamy moŜliwości informowania z wyprzedzeniem, kiedy i jakie walory wejdą do obiegu. Jeśli zaś
chodzi o nowości zagraniczne, to moŜemy tylko wybiórczo informować o nowościach niektórych
krajów. Będziemy dąŜyć do tego, aŜeby w kaŜdym numerze było 5-6 stron nowości zagranicznych.
DuŜą rolę, zdaniem redakcji, w rozwijaniu czytelnictwa mogłyby odegrać władze Okręgów,
zamawiając większe ilości egzemplarzy miesięcznika, niŜ obecnie.
W wyniku dyskusji podjęto następujące decyzje:
- przygotujemy pismo do Poczty Polskiej o udostępnianie informacji o nowościach, podpisze je
prezes.
- W związku z bardzo nieterminowym ukazywaniem się Filatelisty, Prezydium ZG PZF
postanowiło ogłosić w marcowym numerze Filatelisty, a takŜe na naszej stronie www,
ogłoszenie o poszukiwaniu drukarni, na wydawanie i rozprowadzanie, wraz z
fakturowaniem Filatelisty, HBBF oraz BI PZF. Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie
gwarancja utrzymania proponowanej ceny za ww. usługi przez okres jednego roku
oraz przestrzeganie terminowości ukazywania się czasopisma.
- Prezydium ZG PZF podziękowało kol. B. Rejnowskiemu za wyjątkowo ofiarną pracę związaną z
redagowaniem Filatelisty.
- Rozpoczyna się dyskusja nt. przyszłości Związku. W najbliŜszych numerach naleŜy przewidzieć
miejsce dla wystąpień i musza się one ukazywać priorytetowo.
Redaktor Naczelny HBBF kol. W. Farbotko:
przedstawił plany Redakcji pisma na rok bieŜący oraz wyraził nadzieję, Ŝe opóźnienie wydania
numeru za drugie półrocze ub. r., spowodowane nagłą przeprowadzką drukarni oraz zmianą jej
personelu, ma charakter incydentalny i w przyszłości się nie powtórzy. Według zapewnień
drukarni numer ten ukaŜe się na przełomie lutego i marca br. Numer Biuletynu za pierwsze
półrocze br. jest aktualnie przygotowywany, ale będzie zamknięty dopiero po otrzymaniu
materiałów z tegorocznej sesji Polskiej Akademii Filatelistyki w Ciechocinku. Przewidywany termin
jego wydania to lipiec br. Trwają teŜ wstępne prace nad przygotowaniem numeru za drugie
półrocze br. Jego wydanie zbiegnie się z jubileuszem 50-lecia Biuletynu. Z tej okazji stosowany
będzie datownik okolicznościowy i wydana będzie przez pocztę beznominałowa kartka pocztowa.
Redaktor poruszył teŜ istotny problem związany z moŜliwościami druku pisma w kolorze bądź
wprowadzenia kilkukartkowej wkładki kolorowej. Aktualny nakład Biuletynu wynosi 240
egzemplarzy.
W dyskusji m. innymi rozwaŜano moŜliwość druku HBBF w kolorze, lub druk kolorowej wkładki, co
poszerzyłoby grono autorów. Na to naleŜy zwrócić uwagę przy poszukiwaniu wydawcy.
Redaktor Naczelny BI PZF kol. J. Kruszyński:
Biuletyn zawierać będzie nadal takie tematy jak:
• Wszystkie decyzje i uchwały Prezydium i Zarządu Głównego PZF za ubiegłe półrocze,
• Nowe i znowelizowane regulaminy PZF, decyzje i uchwały FEPA i FIP,
• WaŜniejsze zagadnienia z wystawiennictwa krajowego i zagranicznego, przy czym
obowiązkowo zamieszczane będą protokoły sądów konkursowych wystaw,
• Informacje o pracy Studium Filatelistyki PZF i Konferencjach Naukowych Polskiej Akademii
Filatelistyki,
• Ewentualne zmiany strukturalne w PZF, FEPA i FIP.

Prezydium ZG PZF podjęło decyzję o wydawaniu BI PZF 2 razy w roku, po posiedzeniach ZG PZF.
Zostanie to uwzględnione w rozmowach z drukarnią.
Prezydium ZG PZF wszystkim redaktorom podziękowało za ofiarną pracę udokumentowana kolejnymi
wydaniami naszych czasopism.
Wiceprezes ZG PZF kol. Jerzy Maciej Nowak przedstawił wstępne informacje o stanie organizacyjnym
PZF. Do dnia obrad 4 okręgi nie przekazały jeszcze sprawozdania z ruchu członków. Z dotąd
otrzymanych wynika, Ŝe spadek liczby członków w okresie sprawozdawczym był mniejszy niŜ
oczekiwany.
Kol. Zygmunt Janik przedstawił dane dotyczące wniosków o odznaczenia i wyróŜnienia. Do dnia
posiedzenia zaledwie 11 okręgów PZF nadesłało wnioski na łączną liczbę aŜ 100 odznaczeń i
wyróŜnień. W dyskusji przypomniano o obowiązującej uchwale ZG PZF z kwietnia 2008 roku, o nie
rozpatrywaniu wniosków z okręgów, które m. innymi posiadają zaległości finansowe wobec ZG PZF
(aktualnie 3 okręgi). Wnioski zostaną przedłoŜone do decyzji ZG PZF.
Kol. Jerzy Gruszczyński przedstawił następujące informacje:
Od lipca 1982 r. tj. od czasu załoŜenia ewidencji jurorów wystawiono 399 ksiąŜek jurorów. W tym
samym czasie skreślono z ewidencji 219 jurorów, najczęściej z powodu śmierci, choroby lub braku
działalności.
Na 01.01.2009 r. jest w ewidencji:
- jurorów I klasy 73. w tym seniorów 10. oraz I FIP 7.
- jurorów II klasy 58.
- jurorów III klasy 49.
Zaktualizowane zostały specjalizacje posiadane przez jurorów. Niektórzy w protokołach pisali róŜnie.
Uściślone (zaostrzone) zostały zasady awansu na jurorów I klasy. Obecnie 5. jurorów pozytywnie
zakończyło rozmowy kwalifikacyjne, jednak nie było przewodniczącymi lub sekretarzami np. na
wystawach konkursowych II lub III stopnia.
• Obecnie GKS przygotowuje aktualizację aspirantów. Wielu zgłoszonych przez Zarządy Okręgów
aspirantów, po otrzymaniu ksiąŜeczek, praktycznie nie przejawia działalności. Niektórzy od ponad
10. lat i nie opracowali równieŜ eksponatu, pomimo wcześniejszych deklaracji.
• Nadal występują problemy z prawidłową oceną eksponatów i protokołami jury na wystawach III
stopnia. Uchwała Prezydium ZG PZF nr 8/XIX/Prez. z 14.06.2008 r. o obowiązku zgłaszania do
GKS nazwiska przewodniczącego jury nie jest przestrzegana przez organizatorów wystaw III
stopnia.
• W Biuletynie Informacyjnym ukaŜe się w najbliŜszym czasie wykaz jurorów i ekspertów biorących
udział w wystawach konkursowych I i II stopnia w 2008 r.
Na wniosek GKS Prezydium ZG PZF nadało uprawnienia sędziego filatelistycznego I klasy:
kol. Zbigniewowi Nawrockiemu - specjalizacja TEM, CM (O. Wrocławski PZF),
sędziego konkursowego PZF III klasy:
kol. Antoniemu Buczkowi - specjalizacja HP, TR (O. Wrocławski PZF)
kol. Piotrowi Prociakowi - specjalizacja TEM, TR (O. Wrocławski PZF)
oraz o rozszerzyło specjalizację sędziego klasy II:
kol. Arturowi Marsy o klasę HP (O. Wrocławski PZF).
Postanowiono przypomnieć Zarządom Okręgów o obowiązku zgłaszaniu odpowiednio wcześniej do
GKS nazwisk proponowanych przewodniczących sądów konkursowych wystaw III stopnia oraz
projektó regulaminu tych wystaw do Komisji Wystaw ZG PZF – wykona Komisja Wystaw, która
dysponuje kalendarzem imprez.
W sprawach róŜnych:
W związku z rezygnacja kol. Andrzeja Nowaka z redagowania strony www PZF i czasowym
zawieszeniem aktualizacji tej strony (od początku stycznia 2009), Prezydium ZG PZF zaakceptowało
powierzenie redagowania strony kol. Mieczysławowi RoŜkowi. Jednocześnie Prezydium gorąco dziękuje

kol. Andrzejowi Nowakowi za uruchomienie i prowadzenie przez kilka lat naszej strony www. Spełniała
i spełnia ona duŜą rolę w promocji polskiej filatelistyki i PZF.
Na wnioski Zarządów Okręgów, zweryfikowane i pozytywnie zaopiniowane, Prezydium ZG PZF
odnowiło lub nadało uprawnienia rzeczoznawcy Polskiego Związku Filatelistów do wyceny
zbiorów filatelistycznych następującym kolegom:
Jan Postrzelony (O. Małopolski) nr uprawnienia 37/09
Stanisław Mitkowski (O. Małopolski) nr uprawnienia 38/09
Adam Janikowski (O. Małopolski) nr uprawnienia 39/09
Janusz Berbeka (O. Wielkopolski) nr uprawnienia 40/09
Andrzej Radomski (O. Wielkopolski) nr uprawnienia 41/09
Jan Urbanek (O. Wielkopolski) nr uprawnienia 42/09
Prezydium zatwierdziło regulaminy następujących wystaw:
Krajowej Wystawy Literatury Filatelistycznej „RUDA ŚLĄSKA ’2009", 2009.11.0927 (wystawa II stopnia).
Krajowej Wystawy Filatelistycznej „TRANSPORT 2010", Katowice, 2010.09.06-09
(wystawa II stopnia).
Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej „BASKETFIL – POZNAŃ 2009”, Poznań,
2009.09.06-9.09. (wystawa II stopnia).
Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej „900 lat obrony Głogowa - Głogów
2009", 2009.11.11-14 (wystawa II stopnia, a nie, jak poprzednio planowano I stopnia).
Prezydium ZG PZF:
Zaproponowało kandydatów na jurorów wystaw: Międzynarodowy Festiwal Filatelistyczny ITALIA 2009
oraz ŚWF PORTUGAL 2010.
Na wniosek Komisji ds. Filatelistyki MłodzieŜowej ZG PZF, przyznało Złote Odznaki MłodzieŜowe PZF:
- Andrzej Okrąglicki, Okręg Śląsko-Dąbrowski
- Sławomir Bartnik, Okręg Śląsko-Dąbrowski
- Dominika Słaboń, Okręg Śląsko-Dąbrowski
- Anna Chilimoniuk, Okręg Białostocki
- Marzena Kaczmarczyk - Okręg Małopolski
- Tomasz Piszczór - Okręg Małopolski
- Cezary Rejn – Okręg Lublin
Powołało 2 zespoły ds. zmian statutu PZF, które opracowałyby odpowiednie propozycje, którymi
kierować będą kol. kol. Andrzej Nowak i Andrzej Skorek. Zespoły winny przedstawić swoje propozycje
na najbliŜszym posiedzeniu ZG PZF w kwietniu, w Warszawie.
Powołało zespół w składzie Jerzy Białas, Jerzy Bielawski, Władysław Farbotko do przygotowania
ordynacji na XX Zjazd Delegatów PZF. Zespół winien przedstawić swoje propozycje na
najbliŜszym posiedzeniu ZG PZF w kwietniu, w Warszawie.

