Posiedzenie ZG PZF nr 9, Ciechocinek, 2010.04.24-25
Posiedzenie odbyło się w w Ośrodku Wypoczynkowo-Leczniczym TVP „Zacisze”, 87-720 Ciechocinek,
ul. Wojska Polskiego 10, początek 24 kwietnia, godz. 14.30. W posiedzeniu udział wzięli członkowie
ZG PZF: oraz zaproszeni: Kol. Zygmunt Wiatrowski – Członek Honorowy PZF; kol. Roman JeŜewski Przewodniczący GSK, Zespół ds. opracowania projektu Statutu PZF; kol. Marian Wawrzynkowski Zespół ds. opracowania projektu Statutu PZF; kol. Zygmunt Janik – Przewodniczący Komisji
Odznaczeń i WyróŜnień ZG PZF
Posiedzenie rozpoczęto chwilą milczenia dla uczczenia pamięci wszystkich, którzy zginęli 10 kwietnia
2010 r. w tragicznej katastrofie w Smoleńsku.
Prezes ZG PZF poinformował o śmierci w końcu roku 2009 Członka Honorowego PZF kol. Bogusława
Olechnowskiego, długoletniego Prezesa ZO PZF w Zielonej Górze oraz o odejściu z naszych szeregów
13 marca 2010 r. naszego Kolegi i Przyjaciela, Członka Honorowego PZF, członka PAF, Józefa Witolda
śurawskiego oraz kol. Anny Kozłowskiej z Turku. Zebrani chwilą milczenia uczcili pamięć Zmarłych.
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. Antoniemu Kurczyńskiemu, Wiceprezesowi ZG PZF, z okazji 75-tych urodzin Prezes wręczył od
zebranych pamiątkowy adres.
ZG PZF zapoznał się z projektami zmian Statutu PZF oraz podjętymi decyzjami, które przedstawiał
Zespół ds. opracowania projektu Statutu PZF w składzie: kol. kol. Roman JeŜewski, Marian
Wawrzynkowski.
Prezes podziękował za pracę Zespołowi ds. Zmiany Statutu oraz wszystkim, którzy aktywnie
współpracowali przy jego powstawaniu i nadsyłali uwagi. Poinformowano o konsultacji obecnej wersji
projektu statutu w Urzędzie Miasta i jego opinii, która doradza, aby nie zmieniać statutu, a poprawić
konkretne artykuły, które chcemy zmienić. Jest to krótsza droga – sąd zajmuje się konkretnymi
artykułami.
ZG PZF skłania się do modyfikacji statutu i przyjęto wstępny terminarz czynności z tym związanych:
- wrzesień 2010 (3 godziny), moŜe sierpień 2010 r. – nadzwyczajny zjazd statutowy
- po rejestracji rusza akcja wyborcza w kołach i okręgach w grudniu/styczniu;
- zjazd w Polkowicach na nowych zasadach
Podjęto decyzję o dalszej konsultacji projektu w Urzędzie Miasta w Warszawie i rozesłanie propozycji
do okręgów, przed zwołaniem nadzwyczajnego Zjazdu.
W dalszej części obrad ZG PZF zajął się sprawami finansowymi. Wszyscy uczestnicy posiedzenia
otrzymali sprawozdanie z wykonania planu wpływów i wydatków ZG PZF za rok 2009 oraz zestawienie
naleŜności okręgów na rzecz ZG PZF, wg stanu na 20 kwietnia 2010. 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. Skarbnik ZG PZF kol. H.
Wielgosik przedstawił wykonanie bilansu ZG PZF za rok 2009 oraz propozycję modyfikacji
prowizorycznego preliminarza na rok 2010.
W dyskusji nad sprawami finansowymi proszono o wyjaśnienie przyczyn, dlaczego okręgi maja
zadłuŜenia w stosunku do ZG PZF. Podkreślano, Ŝe nie stać nas na lokale. Cały związek nie ma nic
finansowo z obiektów w Gdańsku i Rzeszowie. Wielu uczestników prosiło kol. W. Gronerta o
rozwiązanie sprawy zadłuŜenia Warszawy, ZO Warszawskiego nie stać na taki lokal. Prezes wyjaśnił
sprawy O. Zachodniopomorskiego. Okręg nie zalega ze składkami, co wiąŜe się z drastycznym
spadkiem ich liczby. Podstawa zaległości sprawozdawczości finansowej są sprawy organizacyjne – przy
długiej nieobecności Prezesa nie ma kto podejmować decyzji.

ZG PZF przyjął odpowiednie uchwały - zatwierdzające zaktualizowany preliminarz wpływów i
wydatków ZG PZF na rok 2010.
W kolejnej części posiedzenia ZG PZF przyznało „Złote Odznaki Honorowe PZF” oraz odznaki „Za
Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”. Podjęto odpowiednie uchwały. W ich wyniku przyznano:
„Złote Odznaki Honorowe PZF”:
32. członkom PZF,
5. jednostkom organizacyjnym Związku,
14. osobom niestowarzyszonym,
8. instytucjom,
„Srebrne Odznaki Honorowe PZF”:
15. osobom niestowarzyszonym
Odznaki „Za zasługi dla polskiej filatelistyki”::
dla członków PZF: złote (6), srebrne (20) i brązowe (21),
4 srebrne jednostkom organizacyjnym PZF,
osobom niestowarzyszonym – 2. złote, 2. srebrne oraz 2. brązowe.
Lista wyróŜnionych zostanie opublikowana na łamach BI PZF.

Kol. Jerzy Maciej Nowak – wiceprezes ZG PZF omówił stan osobowy i organizacyjny PZF na koniec
2009 roku, na podstawie otrzymanych danych z Okręgów do dnia 11 maja 2009r. – włącznie.
Niestety sytuacja powtarza się – Okręg Zachodniopomorski, nie nadesłał sprawozdań rocznych, co
uniemoŜliwia dokładne stwierdzenie stanu liczbowego członków PZF na dzień 31 grudnia 2009r.
Sumaryczne dane są następujące jak niŜej, (brakujące dane z w/w Okręgu, przyjęto jako constans ze
sprawozdania za I półrocze 2009r.)
Członkowie PZF
Stan na 30.06. 2009.
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Na koniec roku 2009 w stosunku do półrocza 2009r zaobserwowano znaczne zmniejszenie się
tendencji spadkowej liczby członków.
Największy spadek członków dorosłych (-55) wystąpił w Okręgu Wielkopolskim – gdzie uległy
likwidacji 4 koła dorosłych, podobnie w Okręgu Warszawskim (-43).
Pozytywny akcent w zakresie wzrostu członków dorosłych dostrzec moŜna w Okręgach;
Częstochowskim (+14), Małopolskim (+13) oraz Wałbrzyskim i Warmińsko Mazurskim po (+10).
W przypadku młodzieŜy – najwięcej przybyło: (+105 młodz.) w Okręgu Małopolskim, jest to wynik
corocznie powtarzającej się sytuacji wzrostu ilościowego w II półroczu (+ 7 kół młodzieŜowych).
Największy spadek wśród młodzieŜy nastąpił w Okręgu Łódzkim, bo aŜ (-122 młodz.) – uległo
likwidacji 12 Kół młodzieŜowych.
Po krótkiej dyskusji zaapelowano do Prezesów o zaktualizowanie danych dotyczących władz okręgów
stronie www ZG PZF.

W dalszej części obrad kol. Jerzy Białas poinformował o przygotowaniach do 48. OGÓLNOPOLSKIEGO
MŁODZIEśOWEGO KONKURSU FILATELISTYCZNEGO „POLSCY NOBLIŚCI”, Gdańsk, 03 - 06.06.2010.
Wszystkie prace przebiegają planowo. Zarezerwowano noclegi, przygotowano pomieszczenia,
zaplanowano wycieczki dla młodzieŜy. Nie wiadomo, czy w otwarciu weźmie udział Prezydent L.
Wałęsa.
ZG PZF podziękował kol. J. Białasowi oraz aktywowi Okręgu za te społeczne prace.
ZG PZF zapoznał się takŜe z dotychczasowym przebiegiem imprez i uroczystości z okazji 60-lecia
Polskiego Związku Filatelistów oraz 150-lecia znaczka Polska nr 1. Apel ZG PZF z roku 2009 spotkał się
ze zrozumieniem wielu jednostek organizacyjnych. Dowodem tego są liczne imprezy – poczta
balonowa Leszno, seminarium Bydgoszcz.
Ukazało się wiele datowników i pokazów, wiele publikacji.
Centralne obchody odbędą się w Katowicach, 11 września, w czasie trwania KWF TRANSPORT 2010.
Bilateralna Wystawa Filatelistyczna Niemcy-Polska we Frankfurcie n/Odrą 24-26 września 2010 r.
takŜe będzie nawiązywała do tych uroczystości.
Współpraca z PP SA – poczta dofinansowuje KWF TRANSPORT 2010.
ZG PZF wydał Odznaki 60-lecia PZF – otrzymuje je około 14% członków, dyplomy, czy teŜ legitymacje
do tych odznak - pozostawiamy do decyzji Prezesów. Prośba, aby Prezesi otrzymali je na końcu
obchodów.
Do obchodów jubileuszowych wpisuje się takŜe prestiŜowa wystawa – organizowana przez Pocztę
Polską S.A. na Zamku Królewskim w Warszawie – eksponatu kol. Zbigniewa Mikulskiego. Otwarcie
wystawy najprawdopodobniej 19 czerwca br.
W sprawach róŜnych:
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”.
Zwrócono się do Prezesów Okręgów o niezwłoczne – w terminie 14. dni - przekazanie do ZG PZF
następujących danych dotyczących młodzieŜy: liczba kół, liczba członków, liczba otrzymywanych
jednostek abonamentowych.
Wysłuchało informacji o stanie rozwiązywania sprawy zaginionego na KMWF Świebodzice 2010
eksponatu z Koszalina.
Kol. Śliwa zapoznał zebranych o wynikach pracy Komisji powołanej przez Okręg dla wyjaśnienia tej
sprawy. Komisja uznaje, Ŝe winnym zaginięcia jest Komitet Organizacyjny Wystawy w Świebodzicach.
Kom.Org. nie uznaje opinii końcowej Zespołu i odwołuje się do ZG;
Kol. A. Skorek przedstawił sytuację przy nadejściu paczek ze Świebodzic i podjętych działań
wyjaśniających w kraju i w Niemczech.
Po dyskusji ZG PZF zobowiązuje Komitet Organizacyjny KMWF Świebodzice 2010 do wyrównania
straty finansowej w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.

