Posiedzenie Prezydium ZG PZF nr 24, Ciechocinek, 2009.11.20-21
Posiedzenie odbyło się w Sanatorium Łączność, Ciechocinek, początek 20 listopada o godz. 19.00. W
posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Prezydium ZG PZF oraz zaproszeni: kol. kol. Tadeusz
Wincewicz – Przewodniczący GKR; Zygmunt Wiatrowski – Członek Honorowy PZF; Przemysław
Drzewiecki – Prezes ZO PZF Bydgoszcz; Andrzej Skorek – Prezes ZO PZF Koszalin; Jerzy Białas –
Prezes ZO Pomorskiego PZF; Andrzej Słodziński – przewodniczący Komisji ds. Filatelistyki
MłodzieŜowej ZG PZF.
Prezydium ZG PZF zapoznało się z rozesłanymi wszystkim uczestnikom protokołami GKR: PROTOKÓŁ
NR 10/XIX/09 badania bilansu, sprawozdania z wykonania planu wpływów i wydatków oraz ksiąg
rachunkowych i dowodów źródłowych Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów za rok 2008
oraz PROTOKÓŁ NR 11/XIX/09 z badania zbiorczego sprawozdania finansowego Polskiego Związku
Filatelistów za rok 2008.
Skarbnik ZG PZF kol. Henryk Wielgosik przedstawił (przesłany wcześniej) wstępny preliminarz ZG PZF
na rok 2010, który zamyka się kwotą 317900 zł, w tym składki 109600,- zł, w tym młodzieŜowe 5200,zł. Preliminarz cechuje się znaczącą oszczędnością i zostanie przedstawiony na posiedzeniu ZG PZF.
Kol. Andrzej Skorek przedstawił wyniki ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej przyszłości PZF oraz
proponowanych zmian w statucie. Szczegółowe dane będą przedstawione na posiedzeniu ZG PZF.
W dyskusji udział wzięło 8 okręgów PZF oraz szereg osób indywidualnych, takŜe Prezydium ZG PZF.
Generalnie podkreślano w niej, Ŝe struktura władz praktycznie jest niezmieniona od 60. lat, była ona
dobrą na organizacje liczącą ponad 300 tys. członków. PrzewaŜa opinia o ZG liczącym około 13. osób,
pytanie, kto w ZG – czy wybór funkcjonalny, czy teŜ reprezentanci największych okręgów. Prezesi
winni być wybierani przez zarządy (zwiększa to operatywność działania), skrócenie kadencji do 4. lat.
Jak powinny być zorganizowane okręgi? Liczba członków – powinno się określić minimalną liczbę czy
aspekty merytoryczne? Jak powinna być zorganizowana młodzieŜ? Czy konieczne są wszędzie sądy
koleŜeńskie? Wyjściem jest dwustopniowy GSK. Piśmiennictwo w PZF, co powinniśmy wydawać?
Filatelista powinien być rozprowadzany w ramach składki. Te i szereg innych problemów przedstawi
kol. A. Skorek na posiedzeniu ZG PZF.
Kol. Jerzy Białas przesłał wcześniej wszystkim członkom ZG PZF projekt ordynacji wyborczej na XX
Walny Zjazd PZF oraz odpowiednie symulacje dotyczące wyboru delegatów. Dane te zostaną
przedyskutowane na posiedzeniu ZG PZF.
Przedstawiono takŜe wstępną informację o przygotowaniach do XX Zjazdu Delegatów PZF, Polkowice,
30 września do 2 października 2011 – od Burmistrza Polkowic otrzymaliśmy pismo datowane 2 listopada
2009 (nr KS.0717-67/09), w którym potwierdza swe zainteresowanie organizacją ww. imprez, deleguje
3. pracowników do Komitetu Organizacyjnego oraz informuje, Ŝe kwota związana z ich organizacją
będzie rozwaŜana w budŜecie gminy na rok 2011.
Kol. Andrzej Słodziński, przewodniczący Komisji ds. Filatelistyki MłodzieŜowej ZG PZF, przedstawił
informację o przygotowaniach do 48. OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEśOWEGO KONKURSU
FILATELISTYCZNEGO „POLSCY NOBLIŚCI”, Gdańsk, 03 - 06.06.2010. Finał konkursu odbędzie się w
dniach 03-06.06.2010 w Gdańsku. Patronat Honorowy nad konkursem objął były Prezydent RP Lech
Wałęsa – laureat Pokojowej Nagrody Nobla (jest juŜ potwierdzenie Jego udziału podczas finału).
W dniu 18.06.2009 Prezydium ZG PZF zatwierdziło Regulamin 48.OMKF „Polscy Nobliści”, który został
przekazany do Komisjom ds. Filatelistyki MłodzieŜowej w Okręgach . Wybrany został materiał, walory
filatelistyczne stanowiące ilustrację tematu i przygotowane zostało opracowanie które będzie
podstawą do finałowych pytań testowych. Materiały (Komunikat nr 1 OMKF, Regulamin 48.OMKF,
Opracowanie „Polscy Nobliści”, Wykaz walorów filatelistycznych wybranych do bieŜącej edycji) zostały
przygotowane w formie płyt CD będą przekazane od Okręgów podczas posiedzenia ZG PZF w
Ciechocinku 20-22.XI.2009. W numerze 1/2010 w Filateliście ukaŜe się tradycyjna informacja
dotycząca Konkursu.

W dyskusji podkreślono konieczność uwzględnienia w Konkursie 60-lecie PZF oraz 150-lecie znaczka
POLSKA Nr 1, co Komisja uzupełni.
Kol. Jerzy Białas poprosił o posiedzenie Prezydium ZG PZF w Gdańsku, w sobotę 5 czerwca 2010 roku.
Sekretarz ZG PZF kol. Roman Babut przedstawił projekt harmonogramu i tematyki posiedzeń ZG PZF
oraz Prezydium w roku 2010. Do projektu dodano nowe propozycje, które w całości zostaną
przedstawione na posiedzeniu ZG PZF. Kol. H. Wielgosik podkreśla, Ŝe spotkania ZG PZF w
Ciechocinku są o około 50% tańsze aniŜeli spotkania w Warszawie, w związku z tym wydaje się
celowym proponowanie takich spotkań w Ciechocinku.
Prezydium:
- na komisarza wystawy Planète Timbre 2010, ParyŜ, 11-20 czerwca 2010, powołało kol. Ryszarda
Prange, Przewodniczącego Komisji Tematycznej ZG PZF. W ramach tej wystawy odbędą się kolejne
Mistrzostwa Europy w Filatelistyce Tematycznej.
- przedyskutowało sprawę Białegostoku. Podejmowano wiele prób kontaktu z kol. A. Stepanczenko i
wysłano ostateczne wezwanie do zwrotu dokumentacji okręgu. Z kol. Tatarskim rozmawiał Wincewicz;
Tatarski wiele razy rozmawiał z kol. Stepanczenko w sprawie zwrotu akt, dokumentacji finansów i
pieczęci. Wszystkie próby skończyły się fiaskiem. Kol. H. Wielgosik poinformował o piśmie – wezwaniu
przedsądowym z Zarządu Mienia Komunalnego w sprawie długu 7.356,61 zł za wynajem lokalu byłego
Zarządu Okręgu PZF w Białymstoku. Pismo wpłynęło 19 listopada br. Po długiej dyskusji postanowiono
wystąpić do Prokuratury Rejonowej w Białymstoku z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa oraz
do Urzędu Miasta z informacją, o skierowaniu sprawy do Prokuratury Rejonowej. Pisma podpiszą
odpowiednio Prezes i Skarbnik oraz Prezes i Sekretarz.
Kolejny punkt rozpatrywano w sobotę, 21.11.2009, po zakończeniu pierwszego dnia obrad ZG PZF.
W związku z uchwałą nr 60/XIX/2009/ZG PZF z 2009.11.21, która z uwagi na względy formalne uznaje
za niewaŜną uchwałę nr 59/XIX/2009/ZG PZF z 2009.06.20/21 oraz kieruje ją do decyzji Prezydium ZG
PZF, Prezydium podjęło decyzję, aby sprawę wniosku o zawieszenie kol. L. Schmutza w uprawnieniach
eksperta - z uwagi na błędy formalne - skierować do ponownego rozpoznania przez Komisję
Ekspertów i Zwalczania Fałszerstw ZG PZF.

