Protokół Nr 28/XIX/2010/Prez.
z posiedzenia Prezydium ZG PZF, Ciechocinek, 2010.05.27-28
Posiedzenie odbyło się w Ciechocinku, Sanatorium Łączność, ul. Warzelniana 4, początek 27 maja,
godz. 20.00.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Prezydium ZG PZF: Ludwik K. Malendowicz – Prezes ZG PZF,
Antoni Kurczyński – Wiceprezes ZG PZF, Jerzy Maciej Nowak - Wiceprezes ZG PZF Henryk Wielgosik –
Skarbnik ZG PZF, Roman Babut – Sekretarz ZG PZF oraz zaproszeni:
Kol. Tadeusz Wincewicz – Przewodniczący GKR
Kol. prof. dr hab. Kazimierz Sztaba – Prezes PAF
Kol. prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski – Kierownik Studium Filatelistyki PZF
Kol. Przemysław Drzewiecki - Prezes Zarządu Okręgu Bydgoskiego PZF
Kol. Jeremi Melnik – przewodniczący KEiZF ZG PZF
Kol. Jerzy Gruszczyński – przewodniczący GKS
Nieobecni usprawiedliwieni: Jadwiga Ostraszewska – Wiceprezes ZG PZF, Kol. Henryk Białek – Prezes
Honorowy PZF
Lista obecności jest załącznikiem nr 1 do egzemplarza aktowego.

Ad. 1. Posiedzenie otworzył Prezes ZG PZF kol. Ludwik K. Malendowicz, serdecznie witając wszystkich
uczestników.
Prezes ZG PZF poinformował, Ŝe w maju 2010 r. zmarł Członek Honorowy PZF kol. Bogdan
Balcerowicz z O. Śląsko-Dąbrowskiego. Zebrani chwilą milczenia uczcili pamięć Zmarłego.
Porządek posiedzenia przyjęto wszystkimi głosami. Program przedstawiał się następująco:
Program:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 27/XIX/2010/Prez. z posiedzenia Prezydium ZG PZF, Ciechocinek,
2010.04.23.
3. Polska Akademia Filatelistyki - aktualny stan i plany działania – Prezes PAF kol. prof. dr hab.
Kazimierz Sztaba
4. Działalność Komisji Ekspertów i Zwalczania Fałszerstw - aktualny stan i plany działania –
Przewodniczący Komisji kol. Jeremi Melnik.
5. Aktualizacja stanu sędziów filatelistycznych – Przewodniczący GKS kol. Jerzy Gruszczyński.
6. Sprawy róŜne.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Ad 2. Przyjęcie protokołu Nr 27/XIX/2010/Prez. z posiedzenia Prezydium ZG PZF, Ciechocinek,
2010.04.23. Do protokołu nie wniesiono uwag i przyjęto go wszystkimi głosami.
Ad 3. Polska Akademia Filatelistyki - aktualny stan i plany działania – Prezes PAF kol. prof. dr hab.
Kazimierz Sztaba.
Kol. Kazimierz Sztaba przedstawił informacje o 5-letniej działalności PAF. Podstawowe dane to:
Stan liczbowy członków Akademii na dzień 28 maja 2010 r. wynosi:
28 – członków rzeczywistych (krajowych) PAF,
9 – członków zagranicznych PAF,
10 – członków honorowych PAF,
9 – kandydatów PAF.
XVII Konferencja naukowa – trwająca od 27.05 do 30.05 2010 r. pod ogólnym hasłem: 150
lat polskiego znaczka pocztowego, obejmuje w swoim programie łącznie 18 referatów (3 juŜ

przedstawione na sesji otwierającej konferencję i 15 w trzech sesjach) oraz 2. prezentacje
plakatowe.
Koniecznym jest m. innymi:
- upowszechnienie rzeczowej informacji o PAF wśród szerokiego grona filatelistów,
- konieczność propagowania działalności PAF w Związku, w społeczeństwie „niefilatelistycznym”
wiedza o Akademii jest praktycznie zerowa, nawet wśród tej jego części, która dysponuje
określoną wiedzą o filatelistyce i jest jej przychylna,
- wewnątrz Akademii konieczne jest pilne przystąpienie do pobudzania inicjatywy osobistej
członków w zakresie samodzielnego formułowania i podejmowania tematów badawczych,
podwyŜszania przez nich własnych umiejętności badawczych pozwalających na zwiększanie
zakresu i trudności wykonywanych prac,
- naleŜy zastanowić się, czy celowym jest organizowanie dorocznych Konferencji PAF?,
- trudność dostępu do HBBF, dostępność naleŜy poszerzyć.
Owocna jest współpraca międzynarodowa, przykładem czego jest „polski” OPUS,
W dyskusji:
kol. Z. Wiatrowski – podkreśla pracę kol. K. Sztaby jako Prezesa PAF.
kol. R. Babut podkreśla, Ŝe w PAF powinno być więcej młodych filatelistów, moŜna np. bardziej
włączyć filatelistykę tematyczną, a w tym filatelistykę olimpijską,
kol. J.M. Nowak – młodzieŜ jest bardziej aktywna, ubiega się o przyjęcie, powinna działać strona
internetowa,
Prezes ZG PZF: naleŜy w szerszym zakresie korzystać z zakładki na stronie PZF, moŜna ją
wykorzystać do promocji PAF, przedstawia wysokie koszty wydawania zaledwie nieco ponad 100.
egzemplarzy HBBF. Gdyby nakład był większy, czasopismo byłoby tańsze. Innym wyjściem jest
przeznaczenie, przykładowo sierpniowego numeru Filatelisty, jako numeru zawierającego
materiały PAF. Prezes informuje, Ŝe przekazał do PAF prośbę Narodowego Korpusu Języka
Polskiego, który opracowuje słownik internetowy, z prośbą o zainteresowanie się tą sprawą.
Byłaby ona korzystna dla filatelistów.
Prezydium ZG PZF podziękowało Prezydium PAF za ofiarną pracę.
Ad 4. Działalność Komisji Ekspertów i Zwalczania Fałszerstw - aktualny stan i plany działania –
Przewodniczący Komisji kol. Jeremi Melnik.
Kol. Jeremi Melnik przedstawił najwaŜniejsze problemy pracy KEiZF ZG PZF.
Sprawozdanie z dotychczasowej działalności
Fałszerstw w okresie: do maja 2010 r.
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Ekspertów
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Swoją działalność w nowym składzie osobowym, Zarząd KEiZF rozpoczął w listopadzie 2006 r.
Powołany wówczas Zarząd przyjął zasadę zachowania ciągłości dotychczasowego sposobu pracy
Komisji Ekspertów i Zwalczania Fałszerstw oraz podjął się uporządkowania narosłych przez lata
niedociągnięć związanych z prowadzeniem dokumentacji, teczek osobowych ekspertów,
protokołów z obsługi wystaw itp.
Zmiana Regulaminów ekspertów PZF
Mając na uwadze nieprecyzyjne zapisy dotychczas obowiązującego Regulaminu Ekspertów PZF,
brak formalnych zapisów dotyczących KEiZF, procesu szkolenia kandydatów na ekspertów,
określenie zasad i norm etycznych podczas prowadzenia działalności eksperckiej itp., po prawie
rocznych pracach został zaktualizowany Regulamin Ekspertów oraz zredagowane zostały nowe
regulaminy dotyczące działalności eksperckiej i procesu szkolenia kandydatów. Pakiet
regulaminów ekspertów składa się z następujących dokumentów:
−
Regulamin Komisji Ekspertów i Zwalczania Fałszerstw PZF,
−
Regulamin Ekspertów,
−
Regulamin szkolenia kandydata na eksperta,
−
Instrukcja badania i gwarantowania obiektów filatelistycznych przez ekspertów PZF,
−
Kodeks eksperta PZF.

Proces szkolenia nowych ekspertów
Po wieloletniej przerwie zaktywizowano (wznowiono) proces szkolenia nowych ekspertów PZF. W
wyniku dotychczasowego szkolenia, po zdaniu egzaminów, uprawnienia eksperckie uzyskali
koledzy: K. Krupa i J. Walocha, oraz rozszerzenie zakresu uprawnień - kol. P. Pelczar.
O status eksperta aktualnie ubiega się J. Banasiak, natomiast rozszerzenie zakresu uprawnień
zgłosili koledzy: K. Krupa, J. Walocha i W. Więcław.
Prace Komisji oraz powoływanych zespołów problemowych:
−
wyjaśnienie sprawy wydań poczty polowej na terenie ZSRR tzw. znaczka „Dojdziemy” i
projektu „Stan”,
−
zamknięcie sprawy znaczka Fi nr 72 tzw. czarnozielonej 10-fenigówki z drugiego wyd.
poznańskiego (1919 r.),
−
stałe publikacje KEiZF na łamach prasy filatelistycznej w sprawie pojawiających się
fałszerstw,
−
obsługa organizowanych wystaw filatelistycznych.
Działalność ekspertów w ramach KEiZF
W wyniku udowodnienia, przez powołany zespół problemowy, fałszerstw tzw. „prób” znaczka
„Dojdziemy” oraz projektu „Stan”, tj. w kwietniu 2007 r., Zarząd KEiZF spotyka się od tego czasu z
zarzutami kierowanymi pod swoim adresem przez ekspertów związanych z kol. L. Schmutzem, iŜ
działalność obecnego Zarządu jest nieformalna, poniewaŜ nie został on wybrany przez wszystkich
ekspertów (mimo, iŜ nigdy wcześniej taka praktyka nie była stosowana).
Niezamknięta przez trzy lata sprawa kol. L. Schmutza, ściśle związana z ww. znaczkami,
systematyczne próby przerzucenia przez niego odpowiedzialności na inne osoby, kierowanie istoty
sprawy na uboczne wątki, oraz szkalowanie przewodniczącego komisji poprzez zorganizowaną w
środowisku filatelistycznym nagonkę podzieliły ekspertów na dwie przeciwstawne grupy.
Naruszając zapisy statutowe, regulaminy oraz normy etyczne kol. L. Schmutz wystawił szereg
kontrekspertyz, które następnie porozsyłał do ekspertów PZF, Prezydium ZG PZF i członków ZG.
Tego typu działalność L. Schmutza stanowi swoisty sposób rewanŜu za domniemane działanie
przewodniczącego na jego niekorzyść i chęć zdezawuowania kol. J. Melnika jako eksperta. W
większości ww. przypadków brak jest przedmiotu sporu; jest sprawa, a nie ma poszkodowanego.
Ponadto ekspertom, którzy wystawili mu kontrekspetyzy, zagroził, Ŝe jeŜeli nie uniewaŜnią
wystawionych mu dokumentów, wówczas L. Schmutz skieruje sprawę do sądu „o ochronę dóbr
osobistych”. W tym i w innych wcześniejszych przypadkach, kwestionowanie przez kol. L.
Schmutza wiedzy i doświadczenia innych ekspertów PZF jest postawą, która w raŜący sposób
łamie przepisy statutowe Związku oraz regulaminy ekspertów PZF.

Kol. R. Babut, sekretarz ZG PZF poinformował, Ŝe ZG PZF, Uchwałą nr 03.INTERNET/XIX/2010/ZG
PZF z 2010.05.23 zaakceptował wprowadzenie nowego wzoru stempelków gwarancyjnych dla
ekspertów PZF.
W dyskusji najwięcej czasu pochłonęła sprawa ogłoszeń tzw. „niezaleŜnych ekspertów
filatelistycznych”.
Kol. Z. Wiatrowski – redaktora zobowiązać do zamieszczania wyjaśnień, iŜ nie jest to stanowisko
Związku.
Kol. R. Babut stwierdza, Ŝe, Redakcja musi przyjąć ogłoszenie w Filateliście.
Kol. T. Wincewicz – ogłoszenie nie powinno się ukazać, nie prowadzimy reklam, stempelek z PZF,
zastrzec PZF, jest pod wraŜeniem pracy KEiZF, ale nie podoba się w niektórych wypadkach
działanie na skróty,
Kol. J. Gruszczyński stwierdza, Ŝe reklamy nie powinno być.
Ustalono stanowisko, iŜ Filatelista nie jest zobowiązany do publikowania tego typu reklam.
Kol. P. Drzewiecki poinformował takŜe, Ŝe w Internecie rozsyłane są róŜne materiały skierowane
przeciw niektórym ekspertom.
Ad 5. Aktualizacja stanu sędziów filatelistycznych – Przewodniczący GKS kol. Jerzy Gruszczyński.
Kol. Jerzy Gruszczyński przedłoŜył Prezydium ZG PZF następującą informację wraz z wnioskami:

Informacja
o aktualizacji ewidencji jurorów wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
Aktualizację ewidencji jurorów wykonano na podstawie:
1. Ankiet dotyczących działalności jurorów w latach 2007 – 2009. Ankiety wysłano przez Okręgi
PZF do 181 jurorów. Nie wróciło 25 ankiet.
2. Ankiet dotyczących wystaw IIIo i udziału w nich jurorów w latach 2003 – 2005. Nie
odpowiedziało 5 okręgów. Nie organizowało wystaw IIIo 8 Okręgów PZF.
3. Dokumentacji wystaw I i IIo w latach 2002 – 2009. Bez wystaw IIIo.
4. Wykazów jurorów na wystawach I i IIo w latach 2002 – 2009. Bez wystaw IIIo.
5. Wykazów jurorów w pracach jury na wystawach FIP/FEPA w latach 2003 -2010.
6. Wykazu jurorów jako wystawców na wystawach I i IIo w latach 1998 – 2009.
Wymienione powyŜej dokumenty znajdują się w dokumentacji Głównego Kolegium Sędziów.
Na podstawie analizy ww. dokumentów oraz odpowiednich zapisów w „Regulaminie Sędziów
Konkursowych” Główne kolegium Sędziów przedkłada na Prezydium ZG PZF następujące wnioski:
- wniosek nr 1. Wpis w ewidencji jurorów do grupy jurorów-seniorów - 5. jurorów,
- wniosek nr 2. Skreślenie z ewidencji jurorów na własną prośbę jurora – 21. jurorów,
- wniosek nr 3. Skreślenie z ewidencji ze względu na brak działalności. – 25 osób,
- wniosek nr 4. Okresowe zawieszenie jurorów w ich czynnościach – 33. jurorów,,
- wniosek nr 5. Wpis w ewidencji jurorów do grupy jurorów czynnych – 76. jurorów,
- wniosek nr 6. Wpis w ewidencji jurorów do grupy jurorów nieczynnych – 15. jurorów.
Główne Kolegium Sędziów wnosi o rozpatrzenie przedłoŜonych wniosków oraz o podjęcie decyzji
zgodnych z wnioskami GKS.
Po szczegółowej analizie wniosków, Prezydium ZG PZF podjęło decyzję o zatwierdzeniu wszystkich
wniosków GKS. O decyzji zostaną powiadomione Okręgi, aktualna lista jurorów ukaŜe się na
stronie ZG PZF, pełne listy w BI PZF.
Ad 6. Sprawy róŜne
6.1. Sekretarz ZG PZF poinformował o wynikach głosowania uchwały ZG PZF – drogą internetową Uchwała nr 03.INTERNET/XIX/2010/ZG PZF z 2010.05.23
Na wniosek Komisji Ekspertów i Zwalczania Fałszerstw, Zarząd Główny PZF dokonuje zmiany w
"Instrukcji badania i gwarantowania obiektów filatelistycznych przez ekspertów Polskiego Związku
Filatelistów", cz. III "Znaki gwarancyjne i zasady ich umieszczania" (uchwała Zarządu Głównego PZF
nr 35/XIX/2008/ZG PZF z dnia 12-13.04.2008), nadając drugiemu zdaniu w pkt. 1 następujące
brzmienie:
"Zawiera on pierwszą literę imienia (imion), pełne brzmienie nazwiska eksperta oraz nazwę organizacji
PZF, drukowane duŜymi literami (wersalik), pismem drukarskim prostym (grotesk), wysokość 1 mm i
długości nie przekraczającej 1,3 cm."
Nowe stempelki gwarancyjne ekspertów obowiązują od dnia 1 września 2010.
Jednocześnie z datą wprowadzenia nowego wzoru stempelków gwarancyjnych ekspertów wycofuje się
dotychczas obowiązujące poprzez ich komisyjne zniszczenie.
Przeciw uchwale głosował 1 członek ZG PZF.
W dyskusji kol. T. Wincewicz podkreślił, Ŝe odpłatna działalność statutowa rozwiązałaby sprawę
stempelków.

6.2. Na wniosek Komisji Wystaw ZG PZF oraz GKS, Prezydium podjęło uchwałę:
Uchwała nr 14/XIX/2010/Prez. ZG PZF z 2010.05.27
Na wniosek Komisji Wystaw ZG PZF oraz Głównego Kolegium Sędziów Prezydium ZG PZF wprowadza
zmiany do ZASAD WYSTAWIENNICTWA POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW DLA WYSTAW
KONKURSOWYCH I DO OCENY EKSPONATÓW WYSTAWOWYCH oraz do REGULAMINU SĘDZIÓW
KONKURSOWYCH PZF (uchwała Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów nr 21/XIX/2007/ZG
PZF z dnia 18.11.2007). Zmiany zostaną opublikowane w prasie związkowej oraz na stronie www.
Na wniosek Komisji Wystaw ZG PZF oraz Głównego Kolegium Sędziów Prezydium ZG PZF wprowadza
następujące zmiany do ZASAD WYSTAWIENNICTWA POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW DLA
WYSTAW KONKURSOWYCH I DO OCENY EKSPONATÓW WYSTAWOWYCH oraz do REGULAMINU
SĘDZIÓW KONKURSOWYCH PZF (uchwała Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów nr
21/XIX/2007/ZG PZF z dnia 18.11.2007):
GREX-PZF:
art. 2 pkt. 2.2
Zmienia się pierwsze zdanie artykułu 2.2. na „Wystawy ogólnopolskie organizowane są raz na 4-5 lat
na podstawie uchwały Zarządu Głównego PZF.”
uzupełnia art. 2.pkt. 2.3. o treść:
Międzynarodowe wystawy I stopnia odbywają się na mocy porozumień ZG PZF z kierownictwami
zainteresowanych zagranicznych związków filatelistycznych.
uzupełnia art. 2 pkt. 2.4. o treść:
Specjalistyczne wystawy literatury filatelistycznej są wystawami II stopnia i odbywają się nie częściej
niŜ raz na 2 lata.
uzupełnia art. 11 pkt. 11.3. o treść:
Posiadanie atestu jest podstawą przyjęcia nowego eksponatu na wystawę, a atestacja nie moŜe być
dokonywana podczas jej trwania.
dodaje art. 12 pkt. 12.7.:
W formularzu zgłoszeniowym wystawca moŜe zgłosić gotowość udziału w spotkaniu z jury przed
zakończeniem wystawy.
dodaje art. 15 pkt. 15.11.
Art. 15.11. Na wystawach organizowanych przez PZF uznawane są jedynie gwarancje i atesty
ekspertów Polskiego Związku Filatelistów, Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekspertów
Filatelistycznych (AIEP), ekspertów powoływanych przez związki i stowarzyszenia filatelistyczne
będące członkami Międzynarodowej Federacji Filatelistyki (FIP), a takŜe krajowych stowarzyszeń
ekspertów uznawanych przez krajowe związki filatelistyczne (przykładowo Niemcy, USA i Wielka
Brytania).
Ramowy Regulamin Wystawy Filatelistycznej II i III stopnia
Usuwa ostatnie zdanie z pkt. 7. „Wszyscy wystawcy młodzieŜowi w danej grupie otrzymują taką samą
liczbę ekranów.”
Ramowy Regulamin Sądu Konkursowego wystaw konkursowych II i III stopnia
Usuwa błąd w tekście: w pkt. 20 zamiast „ustaloną w pkt. 18 niniejszego regulaminu”, powinno być
„ustaloną w pkt. 19 niniejszego regulaminu”.
Regulamin Sędziów Konkursowych PZF

zmienia zapis § 1. pkt. 1. d) z „jest czynnym wystawcą i bierze udział w wystawach konkursowych
nie rzadziej niŜ raz na 3 lata” na „jest czynnym wystawcą i bierze udział w wystawach konkursowych
nie rzadziej niŜ raz na 4 lata”;
uzupełnia zapis § 5. pkt. 3. a) z „na własną prośbę jurora (wyraŜoną na piśmie)” na „na własną
prośbę jurora (wyraŜoną na piśmie, lub ustną, przekazaną władzom okręgu lub członkom GKS)”;
zmienia zapis § 5. pkt. 3. e) na „w przypadku braku działalności w zakresie sędziowania lub
wystawiennictwa w okresie dłuŜszym niŜ 6 lat.”;
zmienia § 7. pkt. 4. c) fragment „jurorzy pozostali” na „jurorzy nieczynni”;
zmienia § 7. pkt. 4. 3. na „Jurorzy nieczynni są to jurorzy wszystkich klas, którzy spełniają warunki
ustalone dla tych klas (§ 2) jednak w ciągu ostatnich czterech lat nie brali udziału w pracach sądów
konkursowych lub nie wystawiali swoich eksponatów w klasach konkursowych na wystawach.
Ocenę aktywności jurorów nieczynnych dokonuje GKS na podstawie wyników analizy wystaw
konkursowych oraz składów jury na tych wystawach.”
zmienia § 7. pkt. 4.4. fragmenty „jurorzy pozostali” na „jurorzy nieczynni”;
zmienia zapis § 7. pkt. 4.2. z „raz w ciągu ostatnich trzech lat. Ocenę aktywności jurorów czynnych
dokonuje GKS na podstawie wyników corocznej analizy wystaw konkursowych oraz składów jury na
tych wystawach.” na „raz w ciągu ostatnich czterech lat. Ocenę aktywności jurorów czynnych
dokonuje GKS w okresie dwuletnim, na podstawie wyników analizy wystaw konkursowych oraz
składów jury na wystawach.”.
6.3. Po uzyskaniu informacji i wyjaśnień od Prezesa ZO Śląsko-Dąbrowskiego kol. Andrzeja Nowaka
(mail z 26 maja 2010), z uwagi na odstępstwa Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej
Wystawy Filatelistycznej „Rybnikphilex” (Rybnik 11-16.06.2010 r.) od „Zasad wystawiennictwa ...”
oraz od wcześniej przekazywanych przez Komitet Organizacyjny informacji dotyczących zakresu
wystawy i przyjazdu sędziów zagranicznych, Prezydium ZG PZF podjęło decyzję o wycofaniu ww.
wystawy z wystaw konkursowych II stopnia koordynowanych przez ZG PZF. Informację otrzymują
Kom. Wystaw ZG PZF (przekaŜe ją Prezesowi ZO Śląsko-Dąbrowskiego PZF) oraz GKS.
6.4.
Prezydium
przedyskutowało
sprawy
braku
sprawozdania
finansowego
Okręgu
Zachodniopomorskiego. Sytuacja ta powtarza się od 3. lat. Po dyskusji, Prezydium ZG PZF podjęło
decyzję:
na mocy statutu PZF Art. 13 p. 3, Prezydium ZG PZF wnosi do Głównej Komisji Rewizyjnej
wniosek o przeprowadzenie w trybie pilnym kontroli działalności Zarządu Okręgu
Zachodniopomorskiego PZF, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej oraz
organizacyjnej (drastyczny spadek liczby członków, brak reakcji na przesyłaną korespondencję).
Nadal brak uzgodnień z ZO Warszawskiego. W tym kontekście kol. T. Wincewicz poinformował, Ŝe
GKR w czerwcu br. wyjaśni tą sprawę.
6.5. Na wniosek GKS Prezydium ZG PZF nadało uprawnienia sędziego filatelistycznego PZF
następującym Kolegom:
Janusz Manterys (O. Beskidzki) – I klasy
Mieczysław RoŜek (O. Wielkopolski) – II klasy
Henryk Dębski (O. Kaliski) – II klasy
6.6. Na wniosek Komitetu Organizacyjnego Japan Word Stamp Exhibition 2011, Jokohama 28.0702.08.2011. – na komisarza wystawy powołano kol. A. Kurczyńskiego. (organizatorów powiadomi
Komisja ds. Współpracy z Zagranicą ZG PZF).
6.7. Prezydium ZG PZF przedyskutowało moŜliwość sprzedaŜy lokalu ZG PZF lub jego części.
Dotychczasowy stan narzuca na Związek koszty utrzymania, remontów itp., natomiast najemcy –
wobec trudności z ich pozyskaniem, obciąŜani są kosztami, które w całości odprowadzane są do
ŚSM.
W tym kontekście:
a. Prezydium wysłuchało informacji kol. R. Babuta Sekretarza ZG o wstępnych działaniach
mających na celu przygotowanie lokalu Biura ZG w Warszawie do sprzedaŜy zgodnie z
Uchwałą XIX Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Filatelistów podjęta w
dniu 24 września 2006 r. upowaŜniającą Zarząd Główny do podjęcia uchwał o zbyciu
majątku trwałego – lokali związkowych w Warszawie i w Katowicach oraz ewentualnym

nabyciu innego majątku trwałego w postaci lokalu/lokali oraz Uchwałą nr 1/XIX/2006/ZG PZF
z 2006.12.09 upowaŜniającą Prezydium ZG PZF do sprzedaŜy obecnego lokalu lub jego części.
Kol. R. Babut nawiązał kontakt z przedstawicielem profesjonalnej firmy WOOD LARK Sp. Z o.o.
Sp.k. w Warszawie (www.woodlark.pl) w obrocie nieruchomościami, specjalizującą się w
komercjalizacji powierzchni biurowych. Przedstawiciel firmy złoŜył pisemną propozycję dla PZF,
przedstawił stosowne referencje realizacyjne (w dyspozycji Prezydium) oraz wstępny projekt
umowy na pośrednictwo. Z treści umowy wynika, Ŝe działania firmy WOOD LARK w trakcie trwania
umowy są bez kosztów dla PZF, a prowizja (ustalana w negocjacji) od wartości transakcji
uwidocznionej w akcie notarialnym sprzedaŜy jest pobierana dopiero po podpisaniu aktu
notarialnego pomiędzy PZF a nabywcą lokalu.
Prezydium upowaŜniło kol. R. Babuta do negocjowania propozycji umowy pośrednictwa z f-mą
WOOD LARK i przedstawienia jej do zatwierdzenia przez Prezydium, które wyrazi ewentualną
zgodę na jej podpisanie przez upowaŜnione osoby w PZF.
b. Prezydium powzięło decyzję o zakończeniu funkcjonowania Komisji Lokalowej w składzie kol.
kol. A. Kurczyński, H. Wielgosik i W. Kuropieska z dniem decyzji. Prezydium wyraŜa Kolegom
podziękowania za podjęte i zrealizowane działania na rzecz podniesienia standardu lokalu
Zarządu Głównego.
Ad 7. Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.
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