Posiedzenie Prezydium ZG PZF nr 23, Koszalin, 2009.09.11-12
Posiedzenie odbyło się na poczcie głównej, ul. Pocztowa 1, Koszalin. W posiedzeniu udział wzięli
członkowie Prezydium ZG PZF oraz zaproszony kol. Andrzej Skorek – Prezes Okręgu Koszalińskiego
PZF.
Prezydium ZG PZF zapoznało się z sytuacją finansową, ze szczególnym uwzględnieniem darowizny
1%. Z urzędów skarbowych otrzymaliśmy przelewy na konto ZG PZF, w wysokości 48 910,00 zł.
Obecnie zaczynają spływać informacje z dyspozycjami darczyńców. W dyskusji podkreślano
konieczność jak najszybszego rozliczenia się z okręgami z odpisu 1%. Będzie to moŜliwe po
otrzymaniu odpowiednich danych z urzędów skarbowych. Do dnia posiedzenia otrzymaliśmy tylko
informacje o darczyńcach z US Warszawa Śródmieście i US Ostrzeszów. Umorzono, jako nieściągalne,
zadłuŜenie byłego O. Białystok.
W dyskusji podkreślano takŜe konieczność uzyskania informacji o gablotach związkowych. W związku z
powyŜszym Prezydium zwróciło się do wszystkich okręgów o przesłanie do 30 listopada 2009 r.
informacji do ZG PZF o liczbie i stanie posiadanych gablot wystawienniczych.
Prezes ZG PZF poinformował o spotkaniu, które z inicjatywy Prezesa Okręgu Wrocławskiego kol.
Ryszarda Wdowiaka, odbyło się 9 września br. z Burmistrzem Polkowic panem mgr. inŜ. Wiesławem
Wabikiem. Burmistrz i Rada Miasta są zainteresowani organizacją XX Walnego Zjazdu PZF w roku 2011.
Zjazd odbyłby się od 30 września do 2 października (piątek – niedziela). Towarzyszyć mu będzie
Europejska MłodzieŜowa Wystawa Filatelistyczna. Władze Polkowic, w zamian za promocję miasta przez
PZF skłonne są w duŜej części finansować zjazd i wystawę. W chwili obecnej niemoŜliwym jest
podpisanie umowy, taka będzie podpisana po uchwaleniu budŜetu miasta na rok 2011. W tej sytuacji
uzgodniono, Ŝe od Burmistrza otrzymamy list intencyjny w tej sprawie.
Kol. Andrzej Skorek poinformował o materiałach dyskusyjnych przesłanych dotychczas oraz o
rozmowach w sprawie przyszłego Statutu PZF. W świetle zebranych informacji decydującym jest
określenie przyszłej organizacji Związku. Decyzja w tej sprawie powinna zapaść na posiedzeniu w
Ciechocinku (21-22 listopada 2009). W tym aspekcie w schematach organizacyjnych filatelistów
występują 2 typy stowarzyszeń:
Federacyjny – z kongresami, w których biorą udział przedstawiciele poszczególnych kół, które
wybierają władze, uchwalają statuty itd. – naszym zdaniem, na obecnym etapie dla nas jest to nie do
przyjęcia
Naszego typu – koła - regiony – kierownictwo. W tym typie istnieją z kolei dwa dalsze modele:
A - Kierownictwo utworzone z wszystkich regionów, poprzez delegatów. Liczba członków ZG w tym
typie jest zaleŜna od liczby okręgów.
B - Kierownictwo utworzone z kilku, kilkunastu przedstawicieli, niezaleŜnych od regionów, pełniących
określoną rolę merytoryczną we władzach (członek zajmujący się ekspertami, sędziami, wystawami,
edukacją, młodzieŜą itp.). Liczba członków ZG w tym typie jest niezaleŜna od liczby okręgów
(oczywiście z osobowością prawną).
Inne uwagi dotyczące przyszłego modelu działania Związku to m. innymi:
•
skrócenie kadencji władz do 3. lat,
•
wybór prezesów okręgów i ZG PZF przez zarządy – pozwala to na większą elastyczność
działania,
•
powołanie sądu koleŜeńskiego tylko na poziomie centralnym, ale 2-instancyjnego,
•
rozwiązanie sprawy członkostwa młodzieŜy w PZF.
Decyzje w sprawie tych podstawowych problemów powinny być podjęte na najbliŜszym posiedzeniu
ZG PZF i w oparciu o nie winna zostać opracowana ordynacja wyborcza.
Prezydium zapoznało się z informacją zespołu ds. lokalowych ZG PZF. Trwają przygotowania do
remontu toalet. Trwają takŜe rozmowy ze Śródmiejską Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie
częściowego pokrycia kosztów remontu (doprowadzenia wody i ujścia ścieków).

Kol. Jerzy Maciej Nowak - wiceprezes ZG PZF - omówił stan osobowy i organizacyjny PZF na 30
czerwca 2009r. Na podstawie niepełnych danych (brak danych z Okręgu Warmińsko Mazurskiego i
Zachodniopomorskiego) szczegółowo omówił stan członków w I półroczu 2009 roku w poszczególnych
Okręgach. Ogólne dane przedstawiają się następująco (dane z brakujących Okręgów przyjęto jako
constans).
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Na stosunkowo duŜy spadek liczby członków (- 1831) wpłynęła konieczność rozwiązania z dniem 20
czerwca 2009r. Okręgu Białostockiego (-538 czł.).
Pozytywny akcent w zakresie wzrostu członków dostrzec moŜna tylko w 2-ch Okręgach: Gorzowskim
(+2) i Częstochowskim (+10). JeŜeli chodzi o nowopowstałe Koła, to warto wymienić Okręgi:
Beskidzki (+4 młodzieŜowe), Częstochowski (+2 dorosłych), Warszawski (+4 dorosłych i 4
młodzieŜowe) oraz Wrocławski (+3 młodzieŜowe).
W dyskusji podkreślono konieczność pozyskania przez ZG PZF, do celów statutowych, adresów
wszystkich członków ZO oraz prezesów kół – adresów kół PZF.
Prezydium:
- na komisarza wystawy PHILALUX 2010 powołało kol. Romana Babuta.
- omówiło sprawę organizacji kół PZF w byłym Okręgu Białostockim. Rozmowy kol. S. Ryndaka, takŜe
w Białymstoku oraz Prezesa ZG z niektórymi filatelistami regionu nie przyniosły Ŝadnych rezultatów. W
tej sytuacji ZG PZF pismem „za dowodem doręczenia” (potwierdzony odbiór pisma 6 lipca 2009 roku)
poprosił kol. A. Stepanczenko o przekazanie adresów i nazwisk prezesów kół. Do dnia dzisiejszego nie
otrzymaliśmy Ŝadnej odpowiedzi. W tej sytuacji do kol. A. Stepanczenko zostanie wysłane wezwanie
do zwrotu do ZG PZF pieczątek, dokumentacji pracy b. ZO PZF w Białymstoku za ostatnie 5 lat oraz o
natychmiastowe przedłoŜenie rozliczenia składek członkowskich.
- powołało skład sądu konkursowego Krajowej Wystawy Literatury Filatelistycznej „RUDA ŚLĄSKA
’2009", Ruda Śląska, 9-27 listopada 2009:
W sobotę, 12 września, członkowie Prezydium ZG PZF wzięli udział w obchodach 55-lecia Okręgu
Koszalińskiego PZF.

