Posiedzenie Prezydium ZG PZF (nr 25), Warszawa, 2010.01.09
Posiedzenie odbyło się w Warszawie, w Biurze ZG PZF, Al. 3 Maja 12.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Prezydium ZG PZF oraz zaproszeni: kol. Jerzy Gruszczyński –
Przewodniczący GKS, kol. Romuald JeŜewski – Zespół ds. Zmian Statutu, kol. Wojciech Kuropieska –
Zespół ds. Zmian Statutu.
Pierwszą część posiedzenia poświęcono propozycjom zmian Statutu PZF. Wszyscy członkowie
Prezydium otrzymali wcześniej projekt nowego Statutu PZF opracowany przez zespół w składzie kol.
kol. Romuald JeŜewski, Wojciech Kuropieska i Marian Wawrzynkowski. W dyskusji wszyscy uczestnicy
posiedzenia zgłaszali uwagi do projektu statutu. Uwagi wprowadzi do projektu Statutu kol. R.
Jezierski.
Ustalono takŜe kalendarz dalszego postępowania z projektem:
– propozycję muszą otrzymać okręgi (mailowo), wersja w PDF na stronie WWW ZG PZF - do 15
stycznia 2010;
- uwagi i propozycje naleŜy przesyłać do kol. R. JeŜewskiego do 20 lutego 2010;
- projekt Statutu – wersja „po dyskusji” opracowuje Zespół ds. Zmian Statutu i powinien być on
gotowy do 5 -10 marca 2010;
- przesłanie projektu Statutu – wersja „po dyskusji” do okręgów, przed posiedzeniem w Ciechocinku –
do 20 marca 2010;
- posiedzenie ZG Ciechocinek (17-18 kwietnia 2010 r.) – akceptacja propozycji nowego Statutu decyzja o Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe PZF, w czerwcu br.
W dalszej części posiedzenia, w oparciu o materiały GKS dokonano analizy pracy sędziów
filatelistycznych w roku 2009 oraz zapoznano się z planem działalności GKS w roku 2010.
Plan na 2010 r. obejmuje m. innymi:
- aktualizację ewidencji jurorów na podstawie ankiet wysłanych w listopadzie 2009 r. (sędziowie
czynni i sędziowie nieczynni),
- przygotowanie narady jurorów i ekspertów w celu omówienia realizacji obowiązków przy organizacji
wystaw konkursowych przez wszystkie ogniwa Związku oraz istniejących zagroŜeń i niezbędnych
decyzji i działań które naleŜy podejmować przy organizacji wystaw konkursowych. Narada planowana
jest na 13 marca 2010 r.
- przygotowanie wspólnie z Komisją Literatury projektu uściśleń wytycznych do sędziowania w Klasie
Literatury. W związku ze zgłaszanymi na wystawy nowymi formami ich przedstawiania, konieczne jest
ujednolicenie zasad ich oceny przez jury.
- przeprowadzenie rozmów z Komisją Maksimafilii i Komisją Całostek w celu odpowiedniego
przygotowania materiałów szkoleniowych dla jurorów w tych klasach oraz późniejszego
przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego jurorów.
- bieŜąca współpraca z KE i ZF w zakresie pracy ekspertów na wystawach konkursowych, omawianie
podjętych na nich wniosków ekspertów i decyzji jury oraz przekazywanie tych decyzji bezpośrednio
zainteresowanym wystawcom.
Na wniosek GKS Prezydium ZG PZF Prezydium ZG PZF nadało kolegom Jerzemu Bielawskiemu (O.
Kaliski), Ryszardowi Prange (O. Wielkopolski), Markowi Zbierskiemu (O. Wielkopolski) i Adamowi
Kęstowiczowi (O. Wrocławski) uprawnienia sędziego filatelistycznego PZF I klasy.
Na wniosek GKS Prezydium powołało przewodniczących jury i ekspertów na wystawy:
MWF „Rybnikphilex”, Rybnik 11-16.06.2010 r.
Przewodniczący jury:
Marek Zbierski, O/Wielkopolski
Ekspert:
Janusz Berbeka, O/Wielkopolski
KWF „750 lat Ostrzeszowa”, Ostrzeszów 13-19.06.2010 r.
Przewodniczący jury:
Andrzej Nowak, O/Śląsko-Dąbrowski
Ekspert:
Stanisław Walisch, O/Łódzki

KWF „Głogów 2010”, Głogów wrzesień 2010 r.
Przewodniczący jury:
Henryk Monkos, O/Śląsko-Dąbrowski
Ekspert:
Jan Urbanek, O/Wielkopolski
KWF „Transport 2010”, Katowice-Politechnika Śląska 6-12.09.2010 r.
Przewodniczący jury:
Jerzy Gruszczyński, O/Warszawski
Ekspert:
Jeremi Melnik, O/Warszawski
KW Literatury Fil. „770 lecie lokalizacji miasta Torunia”, Toruń 2-26.11.2010 r.
Przewodniczący jury:
Jerzy Bielawski, O/Kaliski.
Powołało równieŜ jurorów PZF na wystawę Niemcy-Polska we Frankfurcie n/Odrą 24-26 września 2010
r.:
• Roman Babut – O/Warszawski
• Przemysław Drzewiecki – O/Bydgoski
• Ludwik Malendowicz – O/Wielkopolski
W dyskusji podkreślono brak kandydatów w PZF na jurorów FIP i FEPA. Jedną z istotnych barier są
wiek i znajomość języków obcych przez ewentualnych kandydatów. Coraz mniej naszych sędziów jest
powoływanych na wystawy światowe i kontynentalne. Podkreślano odpowiedzialność
przewodniczących jury za przygotowanie pracy sądów konkursowych, właściwy dobór sekretarza jury
(konieczna umiejętność pracy z komputerem oraz pełna dyspozycyjność czasowa podczas wystawy),
konieczność wcześniejszego przygotowywania się samych sędziów oraz konieczność prowadzenia bazy
wystawców oraz eksponatów PZF.
W dalszej części posiedzenia Prezydium ZG PZF zapoznało się z bieŜącą informacją finansową
przedstawiona przez skarbnika kol. Henryka Wielgosika.
Wiceprezes ZG PZF kol. Antoni Kurczyński poinformował, Ŝe Komisja Lokalowa dokonała w dniu
30.12.2009 r. odbioru po remoncie toalety męskiej po stronie Okręgu Warszawskiego. Następnym
celem komisji jest remont toalety damskiej, a kolejnym krokiem będzie wymiana grzejników i instalacji
centralnego ogrzewania – po zakończeniu sezonu grzewczego. Podkreślono równieŜ celowość dalszego
działania Zespołu. Szczególne podziękowania naleŜą się kol. W. Kuropiesce, który z duŜym znawstwem
i wytrwałością dba o lokal zapewniając równieŜ merytoryczny kontakt ze ŚSM.
W sprawach róŜnych m. innymi:
• Na wniosek Komitetu Organizacyjnego INDIPEX 2011, World Philatelic Exhibition, 12-18 luty 2011,
New Delhi, India, Prezydium powołało na komisarza – kol. Romana Babuta oraz zgłosiło
następujące kandydatury do jury - Roman Babut, Przemysław Drzewiecki, Antoni Kurczyński.
• Na wniosek ZO PZF w Kaliszu, zaopiniowany przez Komisję Wystaw ZG PZF, Prezydium ZG PZF
zatwierdziło regulamin Krajowej Wystawy Filatelistycznej 750 Lat Ostrzeszowa, Ostrzeszów, 1319.06.2010.
• Prezydium ZG PZF wysłuchało informacji o przygotowaniach do Bilateralnej Wystawy
Filatelistycznej „Niemcy – Polska”, Frankfurt n. Odrą, 24. – 26.09.2010,

