Posiedzenie ZG PZF nr 8, Ciechocinek, 2009.11.21-22
Posiedzenie odbyło się w Sanatorium Łączność, Ciechocinek. W posiedzeniu udział wzięli członkowie
ZG PZF oraz zaproszeni: kol. Zygmunt Wiatrowski – Członek Honorowy PZF; kol. Tadeusz Wincewicz –
Przewodniczący GKR; kol. Romuald JeŜewski - Przewodniczący GSK; kol. Andrzej Słodziński –
przewodniczący Komisji ds. Filatelistyki MłodzieŜowej ZG PZF; kol. Marek Zbierski – przewodniczący
Komisji Wystaw ZG PZF.
Przed przystąpieniem do obrad kol. Prezes ZG PZF poinformował, Ŝe 12 lipca br. z naszych szeregów
odszedł Członek Honorowy PZF, wiceprezes Polskiej Akademii Filatelistyki kol. Władysław Alexiewicz.
Zebrani minutą milczenia uczcili pamięć zmarłego Kolegi.
W kolejnej części nastąpiło wręczenie obecnym na sali medali „Za zasługi dla rozwoju publikacji
filatelistycznych”, dyplomów i medali KWLF RUDA ŚLĄSKA 2009, albumu „90 lat PKOl”. Prezes
poinformował takŜe o ukazaniu się kolejnego, IX tomu pisma Europejskiej Akademii Filatelistyki OPUS,
w całości poświęconego Polskiej Akademii Filatelistyki oraz naszej filatelistyce. Autorami są głównie
filateliści PZF.
Kol. Tadeusz Wincewicz - przewodniczący GKR PZF – przedstawił sprawozdanie GKR z kontroli ZG PZF
i Związku. GKR - mając na uwadze całość ustaleń z badania bilansu oraz sprawozdania z wykonania
planu wpływów i wydatków ZG PZF za 2008 r. wnosi o zatwierdzenie tego bilansu oraz przyjęcie
sprawozdania z wykonania bilansu. Kol. Tadeusz Wincewicz podkreślił, Ŝe nastąpiła poprawa stanu
finansów, nastąpiło zmniejszenie zaległości okręgów wobec ZG PZF. Nadal pozostają jednak główni
dłuŜnicy.
Kol. T. Wincewicz wyjaśnił terminy rozliczeń finansowych - zgodnie z zasadami rachunkowości, do 31
marca ZG PZF musi mieć protokoły finansowe. Do 30 czerwca GKR musi przeprowadzić kontrolę
bilansu na prawidłowych dokumentach (wobec braku sprawozdań z Białegostoku i Szczecina, GKR nie
prowadziło kontroli w 2008 roku). Apeluje o przestrzeganie tych terminów. Za sprawy finansowe
odpowiedzialni są wszyscy członkowie Zarządu Głównego a nie tylko Prezydium, o czym naleŜy
pamiętać.
W związku z tym ZG PZF podjął odpowiednie uchwały.
W kolejnym punkcie obrad kol. Henryk Wielgosik przedstawił informację o aktualnym stanie
finansowym ZG PZF na 15 listopada 2009 r. oraz projekt prowizorycznego preliminarza ZG PZF.
Zamyka się on kwotą 317.900,00 zł po stronie wpływów i wydatków.
W wyniku dyskusji ZG PZF podjął:
Uchwała nr 63/XIX/2009/ZG PZF z 2009.11.21
ZG PZF podejmuje uchwałę o przyjęciu prowizorycznego preliminarza ZG PZF na rok 2010,
zamykającego się ogólną kwotą wpływów i wydatków na 317.900,00 zł. Jednocześnie ZG PZF
upowaŜnia Prezydium ZG PZF do bieŜącego aktualizowania tego preliminarza.
kol. Henryk Wielgosik przedstawił takŜe informację o darowiznach 1% podatku za rok 2008 na rzecz
PZF. Wcześniej ukazały się one takŜe na naszej stronie internetowej oraz w Filateliście. W roku
bieŜącym rozliczenie z US było znacząco lepsze niŜ w latach poprzednich. Okręgi winny podziękować
wszystkim darczyńcom (tam, gdzie są adresy).
W kolejnej części posiedzenia kol. Andrzej Skorek przedstawił wyniki pierwszej tury dyskusji nad
zmianami w Związku i Statucie PZF.
Zakres i tematyka prowadzonej dyskusji podpowiada następujący tryb prowadzenia zmian:
1.
określić kierunki rozwoju Związku; (Białek, Bielawski)
2.
określić zakresy problemów usprawniających działalność związkową; (Ostraszewska, Skorek,
Lewandowski Toruń i Drzewiecki)
3.
problemy przełoŜyć na zapisy statutowe (JeŜewski - Prange)

4.
Obecny Zjazd Związku w 2 turach, ordynacja wyborcza w oparciu o nowy statut. (Białas i
Ryndak)
- Pojawiły się ELITY w Związku – wystawcy, sędziowie, działacze – to minimalny %; - reszta to „masa”
członkowska – propozycje dla pierwszej i drugiej grupy;
- ograniczenie ilościowe władz – TAK mówią wszyscy;
- prezesów wybierać przez zarządy (okręgu, oddziału lub ZG PZF);
- usprawnienie działalności organizacyjnej biur okręgów i ZG – menadŜerowie???
-wolontariat finansowy działaczy w Okręgach JEST !!!! (opłaty telefoniczne, korespondencji, własny
samochód, materiały biurowe);
- utworzyć Konwent – Zgromadzenie prezesów okręgów z określonym kompetencjami;
- wypracowanie proporcji między ekonomią a działalnością merytoryczną;
- dokumentacja imprez do Muzeum Poczty;
- działalność młodzieŜowa w Związku – określić fakty i mity?!
- składki a członkowie – po podwyŜce odpływ gwarantowany;
- podział składki (80 % w okręgu – 20% do ZG) utrzymać;
- kroczące podwyŜki (ewolucyjne) podwyŜka o stopień inflacji??? - 10% rocznie???
- składka z abonamentem Filatelisty - symulacja finansowo - organizacyjna;
- co z biednymi członkami Związku?
- potrzeba istnienia wydań filatelistycznych o ograniczonym nakładzie;
- związek juŜ nie jest organizacja masową !!!!!!!!!!!
- samodzielność finansowa dla tych co chcą i potrzebują (spełniając określone warunki);
- bez zbiorowej odpowiedzialności za długi okręgu;
- Związek a Poczta Polska nic dobrego – przyszłość pokaŜe, Ŝe będzie trudniej;
- Struktura organizacyjna Związku przestarzała, dostosowana do 300 tys. a nie 13 tys. członków;
- 500 członków to minimum dla powołania Okręgu, ALE NIE JEDYNY CZYNNIK !!
- kadencyjność władz co 4 lata
- 10% członków czyta Filatelistę, co z innymi czasopismami związkowymi?
- aktywna strona internetowa Związku, zakończyć obecne powiązania personalne;
- zmiana Statutu musi być efektem wypracowania wizji przyszłości Związku !!!!
GŁOS W DYSKUSJI ZABRALI:
Koszaliński Okręg PZF; Grupa działaczy – Prange, Słodziński, Zbierski – Filatelista 11/09 s. 6-8;
(Poznań ?); Prezes Klubu Znaki Polecania – Maciej Bukczyński – Filatelista 11/09 s. 6-8; Kazimierz
Rosiewicz Wrocław – Filatelista 11/09 s. 6-8; Adam Jastrzębski Debrzno – Filatelista 11/09 s. 6-8;
Henryk Dembski Ostrzeszów – list mailowy 13.07.2009; Włodzimierz Wiśniewski – list mailowy
15.07.2009; (niezrzeszony w PZF); ZO Gdańsk; ZO Bydgoszcz; ZO Toruń; ZO Gorzów Wlkp.; ZO
Bialsko Biała; ZO Wrocław; Tadeusz Twardzisz Lublin; – list mailowy 17.11.2009; Prezydium ZG PZF;
List otwarty Śląskiego Okręgu PZF; list Bronisława Jasickiego Okręg Poznań.
W dyskusji członkowie ZG PZF:
Kol. S Ryndak: zmiany są konieczne, ale czy zdąŜymy, naleŜy umoŜliwić okręgom działalność
gospodarczą, oprzeć się o ustawę o stowarzyszeniach, otworzyć się na innych kolekcjonerów, okręgi
powinny odpowiadać województwom a nie odwzorowywać struktur poczty, które się zmieniają. Poczta
nam nie pomoŜe – zajęta jest sobą.
Kol. J. Białas: nie mamy czasu, do października powinien być zatwierdzony nowy statut PZF, XX Zjazd
PZF powinien odbyć się wg nowego statutu, a zmiany są niezbędne.
Kol. A. Nowak: nie wierzy w zmianę statutu, ale Związku nie stać na taki Zarząd Główny, na taką
biurokrację. NaleŜy to usprawnić.
Kol. R. Wdowiak: proponuje podać konkretne propozycje i wtedy je przedyskutować.
Kol. T. Wincewicz: naleŜy oprzeć się na ustawie o stowarzyszeniach, szczególnie w odniesieniu do
młodzieŜy, naleŜy wprowadzić odpłatną działalność statutową, wyraźnie określić organ decyzyjny i
organ odwoławczy. Przypomina, Ŝe wszyscy członkowie ZG PZF odpowiedzialni są za działalność
finansową, stąd musimy być na nią bardzo uczuleni.
Kol. L.K. Malendowicz: wobec propozycji 13-osobowego ZG PZF (w tym 6. członków Prezydium)
naleŜy zastanowić się nad jego składem – czy 7 osób to reprezentanci największych okręgów, czy teŜ
osoby merytorycznie prowadzące poszczególne dziedziny naszej działalności. W tym modelu

niepotrzebne są zmiany liczby okręgów, które podejmowałyby ewentualne decyzje o połączeniu się z
innymi w momencie, w którym taka decyzja dojrzeje.
Kol. J. Łojek: kierunek rozwoju Związku to powaŜna organizacja z około 6. tys. członków, płacącymi
składkę roczną w wysokości przykładowo 200 zł. Siedziba nie musi być w Warszawie, są tańsze
miejsca w Polsce. Ale z drugiej strony, co Związek daje członkom?
Kol. A. Nowak informuje, Ŝe Okręg Śląsko-Dąbrowski przygotowuje specjalną stronę internetowa, z
moŜliwością wymiany między członkami Okręgu.
Kol. R. Babut: konieczna jest odpowiednia propaganda działalności PZF.
W wyniku dyskusji, ZG PZF podjął uchwałę o powołaniu Zespołu ds. opracowania zmian Statutu PZF,
jaki będzie przedstawiony na proponowanym nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów PZF, przed
XX Zjazdem Delegatów w roku 2011.
ZG PZF powołał takŜe zespół, który w moŜliwie szybkim czasie przygotuje propozycje zmian statutu.
Zostaną one przesłane do okręgów celem dyskusji, po tym zapadną dalsze decyzje. Do zespołu
powołano: kol. kol. Romualda JeŜewskiego (O. Śląsko-Dąbrowski, Wojciecha Kuropieskę (O.
Warszawa) oraz Mariana Wawrzynkowskiego (O. Koszalin).
Zebrani zaakceptowali takŜe przedstawione informacje o przygotowaniach do XX Zjazdu Delegatów
PZF, Polkowice, 30 września do 2 października 2011 (protokół Prez. ZG PZF).
ZG PZF zapoznał się równieŜ ze stanem osobowym i organizacyjnym PZF na 30 czerwca 2009
(protokół Prez. ZG PZF, Koszalin). Kol. J.M. Nowak zwrócił uwagę na O. Szczecin. Po powiadomieniu
OKR okazało się, Ŝe na wykazywane 14 kół, 9 nie działa. Konieczne są terminowe sprawozdania. Kol.
S. Ryndak poinformował takŜe, Ŝe kilkakrotnie rozmawiał z kolegami z Białegostoku, był w
Białymstoku, ale nic nie udaje się załatwić (wykazy członków i kół, finanse itp.).
W kolejnym punkcie obrad ZG PZF zapoznał się z informacją Zespołu ds. Lokalu.
W dalszej części obrad ZG PZF omówił sprawy związane z 60-leciem w roku 2010 Polskiego Związku
Filatelistów oraz 150-leciem znaczka Polska nr 1. Centralne obchody rocznicowe odbędą się 11
września 2010 w Katowicach. Ustalono juŜ program. W tym kontekście ZG PZF podjął uchwałę:
Uchwała nr 65/XIX/2009/ZG PZF z 2009.11.22
ZG PZF ogłasza rok 2010 rokiem 60-lecia Polskiego Związku Filatelistów oraz 150-lecia znaczka Polska
nr 1 i zwraca się do wszystkich jednostek organizacyjnych o organizację imprez upamiętniających obie
rocznice.
Zebrani zaakceptowali takŜe apel Rok 2010 rokiem 60-lecia Polskiego Związku Filatelistów oraz 150lecia znaczka pocztowego Polska nr 1, który ukaŜe się w naszej prasie i na łamach strony internetowej
ZG PZF.
Kol. Andrzej Słodziński, przewodniczący Komisji ds. Filatelistyki MłodzieŜowej ZG PZF przedstawił
następującą informację:
Informacja o aktualnym stanie organizacyjnym kół młodzieŜowych.
Informacja o przygotowaniach do 48. OMKF „Polscy Nobliści”.
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 Komisji 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.
Stan organizacyjny i liczebność (koła młodzieŜowe).
Trudne do określenia z uwagi na brak niezbędnych danych.
Mimo wielu próśb o przesyłanie sprawozdań z działalności po zakończeniu roku szkolnego (forma
skrócona do niezbędnych danych), niechlubnie tradycyjnie spływa bardzo niewiele sprawozdań z
okręgów (nie przekracza 10 na 25 okręgów). O działalności orientujemy się wyłącznie na podstawie
udziału w wystawach filatelistycznych, finale konkursu, innych imprezach, o liczebności z danych ze
sprawozdań ZG PZF.
Składki młodzieŜowe i walory dla kół młodzieŜowych.
Według posiadanych informacji wiele okręgów zalega z opłacaniem składek. Składki przeznaczane są
w całości na finansowanie działalności Komisji ale przede wszystkim na finał OMKF (powielanie
materiałów, płyty z opracowaniami, materiały biurowe i filatelistyczne na finał, opłacenie pobytu
sędziów i komisji). Udział w finałach biorą takŜe przedstawiciele okręgów, którzy składek nie opłacają
a więc korzystają z tego co wnoszą inni.
Wiele okręgów zawiesza działalność młodzieŜową tłumacząc to spadkiem zainteresowań, wysoką
składką (2 zł rocznie), brakiem opiekunów. Nie było jednak przypadku zawieszenia odbierania
abonamentu, który przeznaczony jest dla działających kół młodzieŜowych. Gdzie więc on trafia?
Złote Honorowe Odznaki MłodzieŜowe PZF i wnioski na Prymusa.
Corocznie opiekunowie i Komisje ZO składają wnioski na Złote Odznaki. Jest to do 10 szt. rocznie.
Sporządzane są poprawnie z uzasadnieniem, choć zdarzają się wnioski na drukach z lat 80-tych
ubiegłego wieku (właściwe są na stronie ZG PZF), Komisja przekazuje je po sprawdzeniu do
Prezydium ZG PZF.
Problem stanowi tylko nie dotrzymywanie terminów ich składania przez Okręgi – a jest określony
termin.
Komisja składa corocznie od 3. do 5. wniosków do Polskiej Kapituły Filatelistycznej na Prymusa w
kategorii „Za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieŜą”- dla opiekunów i „Prymus Junior” dla
młodych filatelistów. Zbyt mało wniosków w tych kategoriach pochodzi z Okręgów.
Od kilku lat z powodzeniem składane są takŜe corocznie wnioski na Medal Komisji Edukacji Narodowej
dla wyróŜniających się opiekunów MKF. W tej sprawie jest takŜe zbyt małe zainteresowanie
macierzystych okręgów.
OMKF
Eliminacje w kołach i okręgach są przepustką do finału konkursu ogólnopolskiego. Udział w finale to
oprócz moŜliwości spotkania, zdobycia nagród, wyjątkowa okazja do poszerzenia wiedzy, a przede
wszystkim identyfikacji „w którym miejscu jesteśmy - co robią inni”. Dlatego martwi malejący z roku
na rok udział okręgów, zwłaszcza tych, które w przeszłości osiągały w konkursie znaczące sukcesy.
Jakie są przyczyny, gdyŜ w wielu przypadkach w okręgu są młodzi filateliści i są środki finansowe?
CzyŜby brak zainteresowania okręgu?
Przewodniczący Komisji ds. Filatelistyki MłodzieŜowej
Andrzej Słodziński
W dyskusji: podkreślono konieczność uzupełnienia konkursu o elementy związane z 60-leciem PZF
oraz 150-leciem znaczka Polska nr 1.
ZG PZF serdecznie podziękował kol. A. Słodzińskiemu i całej komisji za wzorową pracę. Podkreślono,
Ŝe przez 47 konkursów ogólnopolskich przewinęło się ponad milion młodzieŜy – unikat w świecie.
W kolejnym punkcie obrad kol. Marek Zbierski - przewodniczący Komisji Wystaw ZG PZF – przedstawił
realizację planu wystaw i rozdzielnik datowników na rok 2009 oraz wstępny plan wystaw na rok 2010.
Podkreślił równieŜ, Ŝe corocznie – mimo akceptacji przez ZG PZF - wykorzystujemy zaledwie około
33% datowników.

W dyskusji najwięcej uwagi wzbudziła propozycja organizacji 2. krajowych wystaw literatury
filatelistycznej. Prezes ZG PZF podkreślił, Ŝe kiedyś odbywały się one co 4-5 lat, co było uzasadnione,
ale nikt się nie spodziewał, Ŝe nagle takich wystaw konkursowych proponuje się kilka w roku. Chyba
mija się to z celem takich wystaw. PrzecieŜ moŜna zorganizować wystawy tego typu, ale
niekonkursowe. TeŜ osiągną one zamierzony efekt propagandowy.
Kolejnym tematem dyskusji była rola Komisji Wystaw w akceptacji projektów datowników z puli PZF.
Zwracano takŜe uwagę, Ŝe nie powinno być z puli PZF datowników z okazji 3., 5. lub 6. rocznicy
czegoś. Chyba sami dewaluujemy takie datowniki. PrzewaŜyła opinia, Ŝe Komisja Wystaw powinna
wyłącznie przekazywać kasowniki do poczty, a nie zgłaszać uwag co do formy.
Zaakceptowane wystawy i imprezy zostaną jak najszybciej opublikowane w Filateliście oraz na stronie
www.
ZG PZF zaakceptował takŜe – przedstawione przez kol. Romana Babuta - harmonogram i tematykę
posiedzeń ZG PZF oraz Prezydium w roku 2010. Z uwagi na podjęte w czasie obecnego posiedzenia
decyzje, będzie on odpowiednio modyfikowany.
ZG PZF rozpatrzył takŜe odwołanie kol. L. Schmutza od Uchwały ZG PZF Uchwała nr 59/XIX/2009/ZG
PZF z 2009.06.20/21. Na propozycję GKR ZG PZF podjął uchwałę:
Uchwała nr 60/XIX/2009/ZG PZF z 2009.11.21
Z uwagi na względy formalne, ZG PZF uznaje za niewaŜną uchwałę nr 59/XIX/2009/ZG PZF z
2009.06.20/21 oraz kieruje ją do decyzji Prezydium ZG PZF.

Na wniosek kol. Tadeusza Wincewicza ZG PZF podjął uchwałę zmieniającą Regulaminu Pracy
Prezydium Zarządu Głównego zatwierdzony uchwałą nr 2/XIX/2006/ZG PZF z 2006.12.09
W związku z pismem Centrum Poczty, CP/SU/AW/1418 z 12 listopada 2009 (wpłynęło 16 listopada br)
Zastępcy Dyrektora Centrum Poczty ds. Sieci p. Katarzyny Nowak
•
postanowiono wyznaczyć do kontaktów jednostkami centralnymi Poczty Polskiej kol. Romana
Babuta,
•
wszystkich prezesów okręgów i oddziałów zobowiązano do informowania kol. R. Babuta o
waŜniejszych kontaktach z PP.
Przedyskutowano celowość wydania dla wszystkich członków PZF znaczka personalizowanego z okazji
60-lecia Polskiego Związku Filatelistów oraz 150-lecia znaczka Polska nr 1. Podkreślono, Ŝe koszt
takiego znaczka to 4,40 zł. Propozycja nie spotkała się z akceptacją.
Kol. Andrzej Jarzynkowski odczytał pismo ZO Warszawskiego PZF do ZG PZF dotyczące odpłatności za
lokal, biblioteki i trudności finansowych Okręgu. W piśmie zaznaczono, Ŝe o ile sprawa nie zostanie
rozwiązana, ZO Warszawskiego PZF rozwaŜył moŜliwość rezygnacji z dniem 30 listopada br całego ZO
z pracy. Pismo przekazał kol. R. Babutowi.
Kol. Tadeusz Wincewicz przedstawił notatkę słuŜbową z rozmów, w ramach mediacji, z 1 czerwca
2009 z Prezesem kol. M. Topczewskim, w których brał takŜe udział kol. W. Kuropieska. ZO
Warszawskiego od maja 2008 nie chce podpisać nowej umowy o najmie lokalu, wszelkie spotkania są
bezowocne, poniewaŜ koledzy się z nich wycofują. Podobnie było po spotkaniu 1 czerwca, kilka
tygodni po tym kol. M. Topczewski przysłał do GKR pismo, Ŝe nie podejmował niektórych uzgodnień.
W PZF obowiązują zasady gospodarki i rachunkowości, które wszyscy, takŜe ZG PZF, muszą
przestrzegać.
W daklszej części dyskusji przypomniano, Ŝe od kilku lat zajmujemy się tą sprawą, a końca nie widać.
Podkreślano, Ŝe Okręgu nie stać na taki lokal, podobnie nie stać ZG na cały lokal. ZG PZF równieŜ nie
stać na prowadzenie biblioteki i utrzymanie lokalu warszawskiego.
W tej sytuacji zakończono dyskusję oczekując na konkretne kroki ZO Warszawskiego.

