Posiedzenie ZG PZF nr 7, Warszawa, 2009.06.20-21
Posiedzenie odbyło się w Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczym Poczty Polskiej, ul. Łączyny 8,
początek sobota, 12 kwietnia, godz. 14.00. Na posiedzenie zaproszono wszystkich członków ZG
PZF, Prezesa Honorowego PZF kol. Henryka Białka, Przewodniczącego GSK kol. Romualda
JeŜewskiego, Przewodniczącego GKR kol. Tadeusza Wincewicza, członka GKR kol. Wojciecha
Kuropieskę, kol. Zygmunta Janika – Przewodniczący Kom. Odznaczeń i WyróŜnień, kol. Jerzego
Gruszczyńskiego – Przewodniczącego GKS, kol. Jeremiego Melnika - Przewodniczącego KEiZF, kol.
Bronisława Rejnowskiego – Redaktora Filatelisty, kol. Jan Kruszczyńskiego – Redaktora BI PZF.
Przed przystąpieniem do obrad kol. Prezes ZG PZF poinformował, iŜ w ostatnim czasie z naszych
szeregów odeszli Członkowie Honorowi PZF: Wojciech Bartoszewicz (O. Bydgoszcz), Ryszard
Belczyk (O. Bydgoszcz), Janusz Toporkiewicz (O. Białystok) oraz długoletni Redaktor Naczelny
Filatelisty kol. Jerzy Klima. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych Kolegów.
W dalszej części posiedzenia analizowano wykonanie preliminarza i bilansu ZG PZF za rok 2008,
zapoznano się ze zbiorczą informacją finansową Związku za rok 2008 i przyjęto zmodyfikowany
preliminarza na rok 2009. W tym aspekcie poinformowano o braku sprawozdania Głównej Kom.
Rewizyjnej z badania finansów i związanego z tym wniosku GKR, spowodowane jest to faktem, Ŝe
- nie otrzymaliśmy bilansu z Białegostoku, w ostatnim momencie nadeszły materiały ze Szczecina,
stąd te ostatnie takŜe nie są ujęte w materiałach przedstawionych członkom ZG PZF. W
podsumowaniu wszystkich punktów dotyczących finansów, ZG PZF podjął uchwałę zatwierdzającą
zaktualizowany preliminarz wpływów i wydatków ZG PZF na rok 2009. W dyskusji podkreślono, Ŝe
drugi rok z kolei nie moŜemy uchwalić w terminie sprawozdania finansowego. W świetle
przepisów prawnych sprawozdania finansowe naleŜy przesyłać do 31 marca, zatwierdzić do 30
czerwca i po tym terminie przesłać jednostce nadzorującej. Podkreślono teŜ, Ŝe w przypadku
braku całości materiałów z okręgów naleŜy przeprowadzić kontrolę z zaznaczeniem, Ŝe jest ona
niepełna. Taką kontrolę powinna przeprowadzić GKR.
W dalszej części posiedzenia powrócono do wniosku GKR z 5 kwietnia 2008 r. dotyczącego
Okręgu Białostockiego. Wtedy Główna Komisja Rewizyjna (Protokół NR 6/XIX/08) wnioskowała
do ZG PZF „o rozwiązanie okręgu i powołanie w jego miejsce oddziału ościennego okręgu PZF”.
W wyniku tego wniosku ZG PZF podjął decyzję zobowiązującą ZO PZF w Białymstoku do
przedstawienia do końca sierpnia 2008 roku propozycji naprawy finansów i działalności
merytorycznej Okręgu Białostockiego PZF (Protokół Nr 05/XIX/2008/ZGPZF z posiedzenia Zarządu
Głównego PZF, które odbyło się 12-13 kwietnia 2008 roku w Warszawie). Decyzję przesłano do
ZO PZF w Białymstoku pismem z 19 czerwca 2008 r.
PoniewaŜ powyŜsze pismo pozostało bez odpowiedzi, Prezydium ZG PZF zaprosiło na spotkanie
Prezesa Okręgu oraz Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Na spotkanie 10
października 2008 roku przybył wyłącznie Prezes Okręgu, usprawiedliwiając nieobecność
Przewodniczącego OKR pobytem w szpitalu. Z uwagi na brak w ZG PZF jakichkolwiek materiałów
z Walnego Zebrania Delegatów Okręgu PZF w Białymstoku z roku 2006 (brak protokołu zebrania,
brak wykazu władz itp.) Prezydium zobowiązało ZO PZF w Białymstoku do ich dostarczenia.
Prezes ZO w Białymstoku, oświadczył, Ŝe będzie starał się przygotować dokumenty, w tym takŜe
finansowe, w moŜliwie szybkim czasie. Uzgodniono, Ŝe dostarczone one zostaną do 10 listopada
2008 roku (Protokół Nr 17/XIX/2008/Prez. z posiedzenia Prezydium ZG PZF, Warszawa,
2008.10.10).
W międzyczasie ZG PZF otrzymał pismo OrN.IV.5010-67/09 Departamentu Organizacyjnego i
Nadzoru Urzędu Miejskiego w Białymstoku z 2009.03.11 z prośbą o „udzielenie informacji

odnośnie aktualnego składu Zarządu Okręgu, adresu siedziby, ... oraz daty ostatniego Walnego
Zebrania Członków Okręgu (protokółu, odpisów uchwał, listy obecności). Nie otrzymaliśmy Ŝadnej
informacji, która potwierdzałaby działalność Okręgu od czasu Walnego Zebrania Wyborczego,
które odbyło się w 2002 r. W dniu 30 maja 2008 r. przeprowadzono rozmowę telefoniczną z
Prezesem Okręgu ..., który poinformował, Ŝe dokumentacja z ostatniego Walnego Wyborczego
Zebrania Członków Okręgu zostanie dostarczona do końca czerwca b.r. Do dnia dzisiejszego nie

otrzymaliśmy Ŝadnych informacji na temat Okręgu PZF w Białymstoku.” (pismo odczytano w
całości).
W tej sytuacji Prezes ZG PZF ponownie przedstawił wniosek GKR (Protokół NR 6/XIX/08) „o
rozwiązanie okręgu i powołanie w jego miejsce oddziału ościennego okręgu PZF”. PoniewaŜ wg
dostępnych materiałów nie istnieją władze statutowe Okręgu, zaproponowano ZG PZF projekt
uchwały rozwiązującej Okręg Białostocki. NaleŜy podkreślić, Ŝe w myśl obowiązującego Statutu
PZF (Art. 15 p. 2) „Zarząd Główny powołuje i odwołuje Okręgi”, natomiast nie ma moŜliwości
podejmowania Ŝadnej decyzji w stosunku do Zarządu Okręgu.
ZG PZF po długiej dyskusji, w głosowaniu tajnym podjął następującą uchwałę:
Uchwała nr 50/XIX/2009/ZG PZF z 2009.06. 20/21
W związku z nie przestrzeganiem zapisów statutowych - art. 8, p. 8 Statutu Polskiego Związku
Filatelistów - ZG PZF rozwiązuje z dniem 20 czerwca 2009 roku Okręg PZF w Białymstoku.
Podstawę do podjęcia uchwały stanowią następujące fakty formalne:
1. Zarząd Okręgu nie dostarczył do dnia dzisiejszego do ZG PZF protokołu Walnego Zebrania
Delegatów Okręgu PZF w Białymstoku z roku 2006 oraz nie dostarczono wykazu władz Okręgu
(OKR, OSK).
2. Nie dostarczono do dnia dzisiejszego do Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu
Miejskiego w Białymstoku (pismo OrN.IV.5010-67/09 z 2009.03.11) protokołu Walnego Zebrania
Delegatów Okręgu PZF w Białymstoku z roku 2006 oraz wykazu władz Okręgu i innych prawnie
wymaganych materiałów.
3. Nie przedłoŜono Głównej Komisji Rewizyjnej Ŝadnych materiałów z ostatniego Walnego
Zebrania Delegatów Okręgu PZF w Białymstoku w roku 2006.
4. Nie przedstawiono ZG PZF programu naprawczego, do czego Okręg był zobowiązany (Protokół
Nr 05/XIX/2008/ZGPZF z posiedzenia Zarządu Głównego PZF, 12-13 kwietnia 2008 roku w
Warszawie, Protokół Nr 17/XIX/2008/Prez. z posiedzenia Prezydium ZG PZF, Warszawa,
2008.10.10).
ZG PZF podjął takŜe kolejną uchwałę:
Uchwała nr 51/XIX/2009/ZG PZF z 2009.06. 20/21
W związku z rozwiązaniem Okręgu PZF w Białymstoku, ZG PZF proponuje przejęcie istniejących
jednostek organizacyjnych Okręgowi Warmińsko-Mazurskiemu. ZG PZF w terminie jak
najszybszym powoła komisarza, który przejmie bieŜące administrowanie jednostkami PZF byłego
Okręgu. Do decyzji Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZF pozostawia się określenie form
działania przejętych jednostek, np. skupienie ich w oddziale.
Równocześnie ZG PZF upowaŜnia Prezydium ZG PZF do powołania komisarza.
Jednocześnie ZG PZF umarza dług Okręgu PZF w Białymstoku z tytułu zaległości za czasopisma.
ZG PZF wyraził takŜe podziękowanie kol. A. Stepanczenko za wieloletnie kierowanie Okręgiem
PZF w Białymstoku.
W kolejnej części obrad ZG PZF przyznał „Złote Odznaki Honorowe PZF” oraz odznaki „Za Zasługi
dla Polskiej Filatelistyki”. Wykaz wyróŜnionych ukaŜe się w BI PZF.
ZG PZF zapoznał się takŜe z stanem organizacyjnym (31 grudnia 2008 r.). Łączna liczba członków
wynosiła 16729, czyli nastąpił spadek o 863 osób. Wśród członków: członkowie honorowi 68,
pełnopłatni 4678, ulgowi 8197, młodzieŜowi 3788. Liczba kół dorosłych wynosiła 702,
młodzieŜowych 298. Największe liczbowo okręgi to Śląsko - Dąbrowski - 2671 członków,
Warszawski - 1945 oraz Łódzki – 1059. Najmniejsze liczbowo okręgi to Zamojski – 78 członków
oraz Częstochowski – 188. W drugiej połowie 2008 r. zanotowano mniejszy spadek liczby
członków aniŜeli we wcześniejszych okresach.
W kolejnym punkcie obrad ZG PZF zapoznał się z aktualnymi informacjami o lokalu PZF w
Warszawie oraz z wnioskiem ZO Warszawskiego PZF dotyczącym biblioteki. W maju br w
pomieszczeniu magazynowym uruchomiono toaletę, co doprowadziło praktycznie do

„samodzielności” lokalu obecnie zajmowanego przez Biuro ZG PZF. Docelowo lokal ten
zamierzamy wynająć. Staramy się o pokrycie części kosztów – zgodnie z obietnicami ŚSM – za ten
remont. ZałoŜono takŜe liczniki ciepłej i zimnej wody, co powinno obniŜyć nasze koszty. W
dalszym ciągu nie rozwiązana jest sprawa księgi wieczystej lokalu.
Stanowisko ZO Warszawskiego dotyczące biblioteki to: zasoby i opłata prowadzącego bibliotekę
własnością i odpowiedzialnością ZO Warszawskiego PZF, natomiast utrzymanie pomieszczeń
powinno naleŜeć do ZG PZF.
W dyskusji zastanawiano się, czy ZG PZF stać na prowadzenie biblioteki, zapoznano się z
kosztami związanymi z utrzymaniem biblioteki i czytelni. Podkreślano, Ŝe biblioteka jest
własnością Związku. ZG PZF powinien utrzymywać Filatelistyczną Bibliotekę Centralną PZF. Inna
grupa członków podkreślała, Ŝe Związku nie stać na prowadzenie biblioteki i jej sprawę
naleŜałoby rozwiązać w oparciu o propozycje O. Śląsko-Dąbrowskiego.
Po dyskusji ZG PZF podjął decyzję:
NaleŜy ograniczyć ilość zbiorów biblioteki i jej powierzchnię. W naszej bibliotece
powinny znaleźć się niezbędne i cenne pozycje, w 2-3 szafach. ZO Warszawskiego
PZF dokona selekcja zbiorów, część przejmie ZG PZF, natomiast pozostałe naleŜy
przekazać Bibliotece Śląskiej – pomoŜe w tym kol. Andrzej Nowak, lub w bibliotece
MPiT we Wrocławiu – przeprowadzi ZO Warszawskiego. Po tych pracach bibliotekę
przejmie ZG PZF. Docelowo powinno to doprowadzić do przeniesienia biura ZG PZF do
pomieszczeń zajmowanych obecnie przez bibliotekę.
W kolejnym punkcie obrad kol. Andrzej Skorek przedstawił propozycje zmian statutu oraz wizję
pracy w PZF opracowaną przez zespół w składzie: Andrzej Skorek, Tadeusz Galant, Marian
Wawrzynkowski, Jerzy Henke. Opracowanie zawiera szereg propozycji mających na celu
unowocześnienie i usprawnienie pracy PZF. Szczegółowo omówił większość z nich. M. innymi
Koledzy uwaŜają, Ŝe obecnie skład ZG PZF jest zbyt liczny – anachroniczny. NaleŜy go
zredukować do 5-6 członków Prezydium i 7 członków (głównie prezesi). Proponują powołanie
Kapituły Związku i szereg innych zmian.
Z uwagi na waŜkość tych propozycji postanowiono nie dyskutować ich na posiedzeniu, a przesłać
je wszystkim prezesom okręgów oraz zamieścić w Filateliście oraz na naszej stronie WWW.
Ustalono, Ŝe:
- materiały zostaną przesłane wszystkim członkom ZG PZF,
- uwagi i propozycje naleŜy przesyłać na adres kol. A. Skorka do końca września 2009 r.,
- na kolejnym posiedzeniu ZG PZF koledzy przedstawią proponowane zmiany i zostanie powołana
Komisja ds. Statutu PZF.
W dalszej części posiedzenia wysłuchano informacji zespołu do przygotowania ordynacji na XX
Zjazd Delegatów PZF. Zespół szczegółowo przedstawił propozycję Ordynacji Wyborczej na XX
Zjazd Delegatów PZF, jaki odbędzie się w roku 2011. Przedstawił takŜe elementy dyskusyjne,
którymi w szczególności są sprawy członków młodzieŜowych. ZG PZF postanowił, aby system
wyborów oparty był na stosunku 1 delegat/300 członków.
Ustalono, Ŝe kol. J. Białas nadeśle dokument z wystąpienia, który zostanie zatwierdzony na
posiedzeniu listopadowym ZG PZF w Ciechocinku.
W kolejnej części obrad Prezes ZG PZF poinformował o stanie współpracy z Dyrekcją Generalną
Poczty Polskiej. W ostatnim okresie poprawiła się ona.
W przyszłym roku czeka nas 150-lecie POLSKI nr 1. JuŜ w lutym zaproponowaliśmy Poczcie
Polskiej organizację wystawy w 2. wersjach – ogólnopolska nie numerowana lub
międzynarodowa. W Częstochowie Prezes przeprowadził rozmowy z dyr. A. Polakowskim, który
wyraził poparcie dla naszej inicjatywy, jednakŜe w chwili obecnej nie moŜna podjąć decyzji
finansowych. Prowadzimy takŜe rozmowy o wydawnictwie specjalnym dla PZF.
W przyszłym roku czeka nas 150-lecie POLSKI nr 1. Rocznica ta powinna zmobilizować wszystkich
członków i wszystkie nasze jednostki organizacyjne do upamiętnienia tego wydarzenia. Stąd w
PZF rok 2010 naleŜy ogłosić rokiem 150-lecie POLSKI nr 1.
Zebrani zaakceptowali powyŜszą propozycję.
W sprawach róŜnych ZG PZF:

- zapoznał się ze sporem jednego z ekspertów z filatelistą zagranicznym i podjął odpowiednią
uchwałę,
- został poinformowany o trudnościach w administrowaniu naszą stroną WWW,
- zapoznał się z przebiegiem finału 47. OMKF "Od Wadowic do Rzymu", który miał miejsce w
dniach 11 do 14 czerwca 2009 r. w Częstochowie. Kolejny, 48. OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEśOWY
KONKURS FILATELISTYCZNY „POLSCY NOBLIŚCI ” Gdańsk” 03 - 06.06.2010 (rok szkolny
2009/2010) odbędzie się w Gdańsku.
- zapoznał się z przebiegiem XI uroczystej Gali wręczania statuetek PRYMUS, jaka odbyła się w
dniu 13 czerwca 2009 r. o godz. 12.45 w auli o. Augustyna Kordeckiego w Klasztorze o.o.
Paulinów na Jasnej Górze. Udział w niej wzięło takŜe wielu pocztowców oraz uczestnicy finału 47.
OMKF "Od Wadowic do Rzymu". Szczegółowe wyniki ukazały się juŜ w Filateliście oraz na naszej
stronie www. Była to bardzo dobrze zorganizowana impreza. ZG PZF podziękował Polskiej
Kapitule Filatelistycznej za organizacje kolejnej i udanej uroczystości.
- przyjął do wiadomości informację o wynikach Międzynarodowej Wystawie Filatelistycznej
„HUNFILA 2009”, Wyszehrad, 5-7 czerwca 2009 r., którą zorganizowano z okazji 1000-lecia
miasta,
- przyjął informację o Wystawie Filatelistycznej „MISTRZOWIE FILATELISTYKI
OLIMPIJSKIEJ” („THE PRESTIGE OLYMPIC PHILATELY”), 15-31 maja; Wystawę Kolekcji
Olimpijskich Odznak, Medali i Monet, 15 maja – 7 czerwca oraz 14 Światowe Targi
Kolekcjonerów Olimpijskich, 29-31 maja 2009r. W Warszawie,
- został poinformowany o przygotowywanej Wystawie Filatelistycznej o Tematyce Religijnej "Kalisz 2009" (26 września – 11 października 2009),
- został poinformowany o pracy Kapituły Medalu "Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji
Filatelistycznych". W tym roku przypada 40-lecie Kapituły, o czym napisze najbliŜszy Filatelista.
Kapituła przyznała juŜ medale za rok 2008.
- kol. P. Drzewiecki poinformował, Ŝe z uwagi na zmiany organizacyjne w Poczcie Polskiej
najprawdopodobniej kolejne, XI Studium Filatelistyki PZF rozpocznie się z rocznym opóźnieniem.

