Posiedzenie Prezydium ZG PZF (nr 29), Warszawa, 2010.08.11

Posiedzenie odbyło się w Warszawie, w Biurze ZG PZF, Al. 3 Maja 12, początek godz. 11.30.
W posiedzeniu, poza członkami Prezydium ZG PZF udział wzięli zaproszeni: Zarząd Komisji Ekspertów i
Zwalczania Fałszerstw ZG PZF – kol. Kol. Jeremi Melnik – przewodniczący, Bohdan Subocz – sekretarz,
kol. Henryk Białek – Prezes Honorowy PZF, kol. Jerzy Gruszczyński – Przewodniczący GKS, kol.
Wojciech Kuropieska – Członek GKR.
Przed przystąpieniem do obrad Prezes poinformował o śmierci 20 maja 2010 r. Członka Honorowego
PZF kol. Bogdana Balcerowicza oraz 3 lipca 2010 r. Członka Honorowego PZF kol. Mariana Waysa.
Zebrani chwilą milczenia uczcili pamięć zmarłych.
Prezydium zapoznało się z sytuacją finansową ZG PZF. W dyskusji zwracano uwagę na duŜe
zadłuŜenie okręgów wobec ZG PZF. Sytuację zapewne poprawi dodatkowe wydawnictwo, które winno
być gotowe we wrześniu br.
Trwają prace nad uzgadnianiem projektu Statutu PZF. Ppracownik Urzędu Miasta zajmującego się
projektem statutu przebywa na wakacjach. Bezpośrednio po uzgodnieniu, projekt Statutu PZF
przesłany zostanie okręgom, na podstawie ich opinii zostanie podjęta decyzja o zwołaniu
Nadzwyczajnego Zjazdu PZF poświęconego tej sprawie.
Sekretarz ZG PZF kol. R. Babut poinformował o negocjacjach ostatecznej treści umowy o
pośrednictwie w sprzedaŜy lokalu ZG PZF w Warszawie pomiędzy firmą Wood Lark Group a PZF i
przedstawił ją do akceptacji Prezydium. W umowie uzgodniono i zamieszczono wszystkie poprawki
zgłoszone na poprzednim posiedzeniu, uwzględniające nasze zastrzeŜenia. UpowaŜniono kol. R.
Babuta do przygotowania finalnej wersji umowy do podpisania przez upowaŜnione osoby z PZF.
Równocześnie upowaŜniono Skarbnika ZG kol. H. Wielgosika do zlecenia rzeczoznawcy od
nieruchomości wycenę lokalu ZG PZF w Warszawie.
W kolejnym punkcie obrad Prezydium spotkało się z Zarządem Komisji Ekspertów i Zwalczania
Fałszerstw ZG PZF. Przedyskutowano sprawę wymiany stempelków gwarancyjnych. Podjęto decyzję,
Ŝe wymiana stempelków następuje na koszt ekspertów. Stempelki zostaną wykonane w jednej
drukarni, wydanie nowych następuje po uniewaŜnieniu stempelka dotychczasowego. Nowe stempelki
wydaje Zarząd Komisji.
Przedyskutowano takŜe moŜliwość rozwaŜenia modyfikacji szkolenia ekspertów – obecnie niektórzy
mają zbyt zawęŜone uprawnienia – czy nie naleŜy tych uprawnień poszerzyć? Czy w przyszłości nie
naleŜałoby ściśle określić zakres uprawnień, przykładowo w oparciu o katalog – od numeru do
numeru? NaleŜałoby się takŜe zastanowić nad obniŜeniem wartości znaków pocztowych poddawanych
ekspertyzie, dla których wymagany jest 3-osobowy atest. Propozycje w tym zakresie winny zostać
przedstawione przez KEiZF.
Prezydium zapoznało się ze stanem przygotowań do Centralnych obchodów 60-lecia PZF, Katowice, 11
września 2010, w czasie KWF TRANSPORT 2010. . Szczegółowy program został zamieszczony na
stronach ZG PZF oraz wystawy, takŜe na łamach Filatelisty (wrzesień). Zaproszenie na to spotkanie
otrzymali wszyscy członkowie honorowi PZF (poprzez okręgi) oraz członkowie władz naczelnych (ZG,
GKR, GSK).
W przededniu odbędzie się kolejne posiedzenie Prezydium ZG PZF (do uzgodnienia z kol. A.
Nowakiem, Prezesem ZO Śląsko-Dąbrowskiego PZF).
Prezes podkreślił wyjątkowo dobrą współpracę z przewodniczącym KO KWF TRANSPORT 2010 prof. M.
Sitarzem. Prezydium zwraca się do wszystkich członków Związku o udział w tych uroczystościach.
W sprawach róŜnych:
• Prezydium zaakceptowało propozycję zmiany sędziego na KWF „Transport 2010”, KatowicePolitechnika Śląska 6-12.09.2010 r. oraz uzupełnienia regulaminu Wystawy o klasę eksponatów
jednoekranowych,

•
•

•
•

na wniosek Komisji ds. Filatelistyki MłodzieŜowej ZG PZF Prezydium zaakceptowało REGULAMIN
49. OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEśOWEGO KONKURSU FILATELISTYCZNEGO „MAZURY- CUD
NATURY” IŁAWA 23 - 26.06.2011,
w związku z wnioskiem ZO Śląsko-Dąbrowskiego do ZG PZF, opublikowanym takŜe na stronie
internetowej Okręgu, Prezydium postanowiło skierować do wszystkich członków ZO ŚląskoDąbrowskiego szczegółową informację o przebiegu przygotowań, które stanowiły podstawę
podjęcia decyzji z 2010.05.27-28.
na wniosek ZO Wrocławskiego PZF, zaopiniowany przez GKS, Prezydium ZG PZF zaakceptowało
proponowany skład sędziowski na MWF Głogów 2010
Prezydium ZG PZF ustaliło treść informacji, jaka ukaŜe się we wrześniowym Filateliście,
dotyczącym sprawy ekspertów, w odpowiedzi na artykuł kol. H. Monkosa.

