Posiedzenie Prezydium ZG PZF (nr 27), Ciechocinek, 2010.04.23-24
Posiedzenie odbyło się w Ośrodku Wypoczynkowo-Leczniczym TVP „Zacisze”, 87-720 Ciechocinek, ul.
Wojska Polskiego 10.
W posiedzeniu udział wzięli takŜe zaproszeni: Kol. Zygmunt Wiatrowski – Członek Honorowy PZF, kol.
Przemysław Drzewiecki – Prezes ZO PZF Bydgoszcz, kol. Zygmunt Janik – Przewodniczący Komisji
Odznaczeń i WyróŜnień ZG PZF oraz koledzy Roman JeŜewski, Marian Wawrzynkowski – Zespół ds.
Statutu.
Posiedzenie otworzył Prezes ZG PZF kol. Ludwik K. Malendowicz, serdecznie witając wszystkich
uczestników.
Chwilą milczenia uczczono pamięć wszystkich, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 r. w tragicznej
katastrofie w Smoleńsku.
Prezes ZG PZF poinformował, Ŝe 13 marca 2010 r. zmarł nasz Kolega i Przyjaciel, Członek Honorowy
PZF, członek PAF, Józef Witold śurawski. Zebrani chwilą milczenia uczcili pamięć Zmarłego. Kol.
Roman Babut poinformował o śmierci w wypadku Pana Piotra Nurowskiego, Prezesa PKOl, który
pomagał filatelistom a takŜe o śmierci Juana Antonio Samarancha, byłego Prezydenta MKOl, znanego
filatelisty, twórcy wystaw olimpijskich. Ich pamięć takŜe uczczono chwilą ciszy. Kol. P. Drzewiecki
poinformował takŜe, Ŝe pamięć ofiar wypadku pod Smoleńskiem uczczono na Kongresie FEPA w
Antwerpii.
W sprawach finansowych kol. H. Wielgosik, skarbnik ZG PZF poinformował, Ŝe do dnia posiedzenia
nie wpłynął bilans O. Zachodniopomorskiego – sytuacja powtarza się od kilku lat. Nie ma takŜe
uzgodnionego bilansu O. Warszawskiego. Okręg uwaŜa, Ŝe nie stać go na naliczane opłaty,
przedstawia swoje obliczenia, za co moŜe płacić, które róŜnią się znacznie od obciąŜeń wystawianych
przez ZG PZF na podstawie obowiązujących umów, a nowej umowy ZO Warszawskiego nie chce
podpisać.
Z powyŜszych powodów nie ma bilansu PZF, nie było teŜ kontroli ze strony GKR. Kol. H. Wielgosik
przedstawił wykonanie bilansu ZG PZF za rok 2009 oraz propozycję modyfikacji prowizorycznego
preliminarza na rok 2010, opiewającego na sumę 324 900 zł.
Kol. Z. Wiatrowski stwierdził, Ŝe GKR powinien niezwłocznie wyjaśnić sprawy O.
Zachodniopomorskiego i Warszawskiego tym bardzie, Ŝe ZO Warszawskiego złoŜył rezygnację, a
podpisuje róŜne pisma. Jest to niepowaŜne.
Kol. R. Babut proponuje takŜe ujęcie w preliminarzu środków na współfinansowanie projektów
unijnych. Podjęto taką próbę nawiązania kontaktów z młodzieŜą Islandii, ale nie spotkało się to z
zainteresowanie Związku Filatelistów Islandii (finanse miały pochodzić z Funduszu Norweskiego).
Materiały postanowiono przekazać na posiedzenie ZG PZF.
W dalszej części posiedzenia przewodniczący Kom. Odznaczeń i WyróŜnień kol. Zygmunt Janik
przedstawił wnioski o odznaczenia, jakie wpłynęły. Wstępnie je przeanalizowano i postanowiono
przedstawić je na posiedzenie ZG PZF.
Kol. Jadwiga Ostraszewska – wiceprezes ZG PZF przedstawiła informację o przygotowaniach do 48.
OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEśOWEGO KONKURSU FILATELISTYCZNEGO „POLSCY NOBLIŚCI”,
Gdańsk, 03 - 06.06.2010 –
W okręgach PZF odbywają się eliminacje – spływają juŜ pierwsze zgłoszenia.
Komisja ds. Filatelistyki MłodzieŜowej ZG PZF w porozumieniu z Okręgiem Pomorskim PZF proponują
skład jury Konkursu:
A .Słodziński - przewodniczący – (wymóg regulaminowy)
do części testowej – członkowie Komisji ds. Filatelistyki MłodzieŜowej ZG PZF
do części oceny eksponatów - sędziowie: Janusz Dunst (Okr. Pomorski), Waldemar Więcław (Okr.
Pomorski), Jan Prokulewicz (Okr. Koszaliński), Roman Przybyła (Okr. Warmińsko-Mazurski), Krzysztof
Jaworski (Okr. Wałbrzyski) oraz Edward Hadaś (Okr. Pomorski).
W dyskusji podkreślono prawidłowy tok przygotowań i dobrą współpracę z ZO Pomorskiego.
Prezydium zaakceptowało skład jury. Przedstawicielem ZG PZF na Konkursie będzie kol. R. Babut.

Koledzy R. JeŜewski i M. Wawrzynkowski przedstawili stan przygotowań do opracowywanego projektu
Statutu PZF. Dosłano jeszcze uwagi, które zostaną przedstawione na posiedzeniu ZG PZF. W dyskusji
koledzy poinformowali, Ŝe konsultowali z Biurem Urzędu m.st. Warszawy sprawującym nadzór nad opp
projekt Statutu. Biuro poinformowało, Ŝe część proponowanych zapisów nie moŜe znaleźć się w
Statucie. Stąd podjęto decyzje, Ŝe zaproponujemy konsultacje z pracownikami Biura odnośnie formy
nowego Statutu, czy teŜ jego nowelizacji (w oparciu o dotychczas obowiązujący, co byłoby łatwiejszą
drogąa realizacji rejestracji). Takie stanowisko zostanie przedstawione ZG PZF.
W sprawach róŜnych:
•

Prezydium ZG PZF zapoznało się z wnioskiem KEiZF ZG PZF nr 195/2010 z 14.04.2010 dotyczącym
sprawy kol. L. Smolika i kol. L. Schmutza i wynikającym z tego wnioskiem o pozbawienie kol. L.
Schmutza uprawnień eksperta PZF.

Po zapoznaniu się z dokumentacją i głębokiej dyskusji Prezydium ZG PZF podjęło uchwałę
następującej treści:
Uchwała nr 13/XIX/2010/Prez. PZF z 2010.04.24
Prezydium ZG PZF, na wniosek Komisji Ekspertów i Zwalczania Fałszerstw ZG PZF z dnia
14.04.2010 r., zawiesza kol. Lesławowi Schmutzowi uprawnienia Eksperta PZF na podstawie § 4
pkt. b Regulaminu Ekspertów PZF.
Podstawę decyzji o zawieszeniu stanowią ekspertyza dokonana przez kol. L. Schmutza znaczków
„Dojdziemy” (zakupionych przez pana L. Smolika, a zagwarantowanych wcześniej przez eksperta
PZF L. Schmutza) i Kontrekspertyza Zespołowa Nr 1/2010 z dn. 18.03.2010 r. tych znaczków
dokonana przez trzech ekspertów PZF na zlecenie pana L. Smolika. Kolega L. Schmutz nie przyjął
przedmiotowej kontrekspertyzy do wiadomości. Równocześnie kol. L. Schmutz odmówił (list z dn.
7.04.2010 r.) uregulowania spornej kwestii z nabywcą tych znaczków (na jego wezwanie) zgodnie
z Regulaminem KEiZF i dobrą praktyką postępowania ekspertów filatelistycznych.
Prezydium uznaje za niedopuszczalne wezwanie przez kol. L. Schmutza autorów kontrekspertyzy
do zmiany opinii zawartej w przedmiotowej kontrekspertyzie oraz kwestionowanie przez kol. L.
Schmutza wiedzy i doświadczenia tych ekspertów PZF.
Uchwała obowiązuje od dnia poinformowania kol. L. Schmutza przez Biuro ZG PZF. Zainteresowane
strony poinformuje Sekretarz ZG.
•
•

Na wniosek ZO Wrocław, zaopiniowany przez Komisję Wystaw ZG PZF, Prezydium zatwierdziło
Regulamin MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY FILATELISTYCZNEJ „GŁOGÓW 2010”, z okazji 1000lecia Głogowa, Głogów, 11-14 listopada 2010. Wystawa II stopnia.
Na wniosek ZO Śląsko-Dąbrowskiego PZF, zaopiniowany przez GKS powołano skład sądu
konkursowego Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej „Rybnikphilex”, Rybnik 11-16.06.2010 r.
Przewodniczący jury - Marek Zbierski (O/Wielkopolski)
Członkowie: Marian Broniec (O/Śląsko-Dąbrowski), Rajmund Dąbek (O/Śląsko-Dąbrowski),
Kazimierz Paśko (O/Śląsko-Dąbrowski), Wacław Połcik (O/Śląsko-Dąbrowski).
Sędzia ze Słowacji,
Sędzia z Czech
Sędzia z Niemiec
Aspiranci: Romuald JeŜewski (O/Śląsko-Dąbrowski), Feliks Zawiła (O/Śląsko-Dąbrowski) Jan
Duer (O/Śląsko-Dąbrowski)
Ekspert: Janusz Berbeka, (O/Wielkopolski)

•

Na wniosek ZO Śląsko-Dąbrowskiego PZF, zaopiniowany przez GKS powołano skład sądu
konkursowego Krajowej Wystawy Filatelistycznej „Transport 2010”, Katowice-Politechnika Śląska
6-12.09.2010 r..
Przewodniczący jury - Jerzy Gruszczyński (O/Warszawski)
Sekretarz – Janusz Manterys (O. Beskidzki)
Członkowie: Piotr Madej (Kanada), Ryszard Wdowiak (O. Wrocław), Karol Micza (O/ŚląskoDąbrowski), Henryk Monkos (O/Śląsko-Dąbrowski), Alojzy Waler (O/Śląsko-Dąbrowski), Antoni
Lewandowski (O/Śląsko-Dąbrowski), Andrzej Onopryjuk (O/Śląsko-Dąbrowski), Artur Marsy
(O/Wrocław)
Aspirant: Jan Duer (O/Śląsko-Dąbrowski)
Ekspert: Jeremi Melnik (O/Warszawski)
• Prezydium ZG PZF zapoznało się z pismem Centrum Poczty ds. Sieci CP/SU/BK/222/2010 z dnia 24
marca 2010 r., z prośbą o przekazanie informacji „komu Zarządy Okręgów PZF przekazywały
otrzymywane walory, w jakim celu zostały one wykorzystane oraz jak przełoŜyło się to na rozwój
filatelistyki”. Postanowiono zwrócić się do Prezesów ZO o niezwłoczne przekazanie tych informacji.
• Na wniosek GKS Prezydium ZG PZF nadało kol. Arturowi Marsy (Okręg Wrocław) uprawnienia
sędziego filatelistycznego PZF I klasy.
• Na wniosek Przewodniczącego Komisji Aero- i Astrofilatelistyki ZG PZF kol. Andrzeja Kłosińskiego,
Prezydium odwołało za składu Komisji kol. Adama Głowacza (rezygnacja) i powołało w to miejsce
kol. Jerzego Reicha z Leszna.
• Portal internetowy PHILA-CLUB.com (ul. WaŜki 4, 60-185 Skórzewo) - którego celem jest
propagowanie wiedzy filatelistycznej wśród kolekcjonerów w kraju i zagranicą, zamierza stworzyć
elektroniczna bazę fachowych artykułów z polskiej i zagranicznej prasy filatelistycznej, które
uŜytkownicy portalu będą mogli bezpłatnie czytać i drukować wg własnych potrzeb, zwrócił się z
prośbą o wyraŜenie zgody na elektroniczna publikacje artykułów z prasy związkowej, przy
zachowaniu bezwzględnej zasady podawania nazwiska autora, tytułu i numeru wydawnictwa.
Artykuły dostępne będą w całości (bez skrótów) w systemach PDF lub JPG. Ze względu na
przychody z dystrybucji czasopism związkowych, portal nie zamierza publikować kopii artykułów
nowszych, jak sprzed 12 miesięcy.
Prezydium ZG PZF wyraziło zgodę (na przedstawionych warunkach), na wykorzystywanie materiałów.

