Protokół Nr 32/XIX/2011/Prez.
z posiedzenia Prezydium ZG PZF, Warszawa, 2011.01.15
Posiedzenie odbyło się w lokalu ZG PZF, al. 3 Maja 12, Warszawa, początek godz. 11.00.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Prezydium oraz zaproszeni: kol. Henryk Białek – Prezes
Honorowy PZF, kol. Marek Topczewski - Prezes Zarządu Okręgu Warszawskiego PZF, kol. Bronisław
Rejnowski – Redaktor Filatelisty, kol. Jan Kruszyński – Redaktor BI PZF, kol. Jerzy Gruszczyński –
Przewodniczący GKS.
Prezydium zapoznało się z planami programowymi i wydawniczymi miesięcznika Filatelista i BI PZF.
Obaj redaktorzy naczelni - kol. kol. Bronisław Rejnowski i Jan Kruszyński – złoŜyli szeroką informację.
Plany programowe Filatelisty są kontynuacją dotychczasowej linii wydawniczej. Jest wielu autorów
współpracujących z Redakcją, wydaje się, Ŝe czytelnicy akceptują taki profil. Kol. B. Rejnowski
podkreśla ciągłe trudności w uzyskaniu z Poczty Polskiej S.A. informacji o nowościach. Na Poczcie
wszystko jest tajne, stan taki trwa od kilku lat, nikomu z pocztowców nie zaleŜy na reklamie. Redaktor
podkreśla takŜe konieczność szerszego propagowania naszego miesięcznika przez okręgi.
W wyniku dyskusji:
- postanowiło utrzymać dotychczasowy nakład czasopisma, pozostałe niewykorzystane numery
zostaną przekazane młodzieŜy,
- w związku z brakiem środków finansowych na wydawanie kolorowej wersji Historyczno-Badawczego
Biuletynu Filatelistycznego zaproponowano Polskiej Akademii Filatelistyki publikację materiałów PAF w
Filateliście,
- w związku ze zdarzającymi się zwrotami przesyłek Filatelisty Prezydium ZG PZF zwraca się do
wszystkich Prezesów o uściślenie adresu pocztowego dla tych przesyłek (wysyłkę prowadzi drukarnia
Koral). Zdarzało się, Ŝe nie odebrane przez Zarządy Okręgów przesyłki Filatelisty Poczta kierowała do
magazynu w Koluszkach,
- Prezydium ZG PZF wyraziło uznanie kol. B. Rejnowskiemu i współpracownikom za wzorową i trudną
do przecenienia prace na rzecz PZF.
Kol. Jan Kruszyński, Redaktor BI PZF przedstawił następująca informację:
- współpraca z drukarnią układa się bardzo dobrze,
- w układzie tematycznym Biuletynu Informacyjnego PZF nie przewiduje się Ŝadnych zmian,
- nadal utrzymuje się niskie zapotrzebowanie na BI PZF,
W dyskusji:
- Prezydium ZG PZF podziękowało kol. J. Kruszyńskiemu za honorowa pracę redakcyjną,
- podkreślono celowość opracowania indeksu publikacji w BI PZF, który byłby takŜe umieszczony na
stronie www,
- podkreślono, Ŝe jeden z numerów tegorocznych (najprawdopodobniej nr 2), zawierał będzie
sprawozdania władz PZF na XX Zjazd.
Dyskutowano takŜe celowość ewentualnego zamieszczania na stronie www wydawanych numerów.
Uzgodniono, Ŝe na naszej stronie regularnie zamieszczany będzie spis treści poszczególnych numerów,
natomiast materiały pozostałe i tak są publikowane na naszej stronie (informacje, uchwały,
regulaminy itp.).
W kolejnym punkcie obrad Prezydium zapoznało się z sytuacja finansową ZG PZF i Związku.
W aspekcie spraw finansowych podkreślano, Ŝe wszyscy członkowie ZG PZF muszą pamiętać o
konsekwencjach, jakie wynikają z nie zatwierdzenia bilansu Związku. Tak dzieje się od 3. -4. lat (nie
zatwierdzane pełne bilanse z uwagi na problemy byłych okręgów Białystok i Zachodniopomorskiego
oraz O. Warszawskiego). Brak tych bilansów i ich weryfikacji (protokoły GKR) powoduje utratę prawa
do uzyskiwania odpisu 1 % podatku dla OPP.
W wyniku dyskusji – celem umoŜliwienia opracowania pełnego bilansu Związku za lata 2009 i 2010
Prezydium upowaŜniło kolegów A. Kurczyńskiego i M. Topczewskiego do jak najszybszego (najpóźniej
do 15 lutego br.) rozwiązania sprawy zaległości ZO Warszawskiego, to znaczy podpisania umowy i
uregulowania przez ZOW zaległości finansowych tak, aby moŜna było przyjąć bilans Związku za

wspomniane lata. Jeszcze w trakcie posiedzenia doszło do porozumienia pomiędzy Prezydium a
Prezesem Zarządu OW w sprawie zadłuŜenia. Rozliczenie róŜnic wynikających z porozumienia
przyjmuje się na dzień 2010.12.31.
W dyskusji zwrócono takŜe uwagę, Ŝe odwołanie O. Zachodniopomorskiego zaktywizowało środowisko
w tym Okręgu. Kol. H. Jakowiec zwołał juŜ zebranie przedstawicieli kół, zaproponowano nowe władze i
zajęto się wyjaśnianiem zaległości. W Białymstoku, m. innymi dzięki pomocy kol. A. Skorka,
prowadzone są próby reaktywacji kół.
W kolejnym punkcie obrad kol. Jerzy Gruszczyński – Przewodniczący GKS przedstawił wyczerpujące
materiały dotyczące planu działania Głównego Kolegium Sędziów w roku 2011, wyniki aktualizacji
stanu sędziów i przygotowania do narady sędziów w Warszawie. Większość tych materiałów zostanie
zamieszczona na naszej stronie www oraz w BI PZF.
Prezydium na wniosek GKS podjęło decyzje o aktualizacji ewidencji jurorów i o stosownych wpisach do
poszczególnych grup.
Po akceptacji powyŜszych wniosków wykaz sędziów obejmuje:
sędziów-seniorów PZF
- 12. jurorów,
konkursowych PZF I klasy FIP
- 7. jurorów,
konkursowych PZF - czynnych
- 64. jurorów,
konkursowych PZF – nieczynnych, z uprawnieniami do sędziowania – 15. jurorów,
konkursowych PZF – nieczynnych, z zawieszonymi czasowo uprawnieniami do sędziowania – 11.
jurorów.
W dyskusji zwrócono uwagę na sprawę aspirantów. Niektórym aspirantom wydano ksiąŜeczki nawet
przed 15. laty i do dziś nie ma Ŝadnych informacji o ich szkoleniu, pracy i osiągnięciach
wystawienniczych.
Na wniosek GKS Prezydium powołało przewodniczących sądów konkursowych i ekspertów na wystawy
II stopnia w roku 2011:
MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA „GŁOGÓW 2011”, Głogów, 02.06 do 04.06.2011 –
przewodniczący kol. Andrzej Skorek (O. Koszalin), ekspert - kol. Jan Urbanek (O. Wielkopolski),
KWF Tarnów, październik 2011 - przewodniczący kol. Jerzy Maciej Nowak (O. Częstochowa), ekspert kol. Stanisław Walisch (O. Łódź).
W kolejnym punkcie obrad Prezydium zapoznało się z informacją o odpisie 1 % podatku dla OPP
(organizacja poŜytku publicznego) i sytuacji w tym aspekcie PZF.
Na opublikowanej w listopadzie 2010 r. PZF nie znalazł się na liście OPP uprawnionych do otrzymania
odpisu 1 % podatku za rok 2010. Kol. M. Topczewski przypomniał, Ŝe od marca 2010 r. istnieje
obowiązek zamieszczania sprawozdań OPP na stronie internetowej MPiPS oraz przesyłania ich takŜe w
formie pisemnej. Musi to być sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne. Na stronie MPiPS nie ma
naszego sprawozdania. Podkreśla takŜe, Ŝe w kraju prowadzone są kontrole OPP dotyczące
wykorzystywania środków wpływających z tytułu wpływów z 1% odpisu.
Skarbnik przypomniał, Ŝe 20 maja 2010 r. przesłaliśmy do MPiPS sprawozdanie finansowe za rok 2009
oraz 28 grudnia 2010 r. złoŜyliśmy odpowiednie odwołanie. Nie wiadomo, jak sprawa zostanie
rozpatrzona. Zaktualizowana lista ma ukazać się w dniu dzisiejszym.
W dyskusji podkreślono, Ŝe wielokrotnie na posiedzeniach ZG PZF podkreślano konieczność
terminowego opracowywania sprawozdań finansowych Związku. Niestety, nie byliśmy w stanie
przesłać zweryfikowanego sprawozdania finansowego PZF, a to z uwagi na brak uzgodnień sald
Okręgów Zachodniopomorskiego oraz Warszawskiego. Art. 53 ustawy o rachunkowości stanowi, Ŝe
„Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie
później niŜ 6 miesięcy od dnia bilansowego”, czego nie mogliśmy spełnić. ZG PZF takŜe nie posiada
informacji o udokumentowanym wykorzystywaniu przez Okręgi środków z tytułu 1% odpisu.

Wpisanie PZF na listę uprawnionych do otrzymania odpisu 1% podatku od osób fizycznych w roku
2011 wiąŜe się ze złoŜeniem ponownie za rok 2009 skorygowanych i zatwierdzonych (pozytywnie
zaopiniowanych przez GKR) sprawozdań finansowych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz
przesłania sprawozdania z wykorzystania środków z tytułu 1% otrzymanych w roku 2010.
W tej sytuacji Prezydium:
- zobowiązało Zarząd Okręgu Warszawskiego PZF o ponowne przygotowania sprawozdania
finansowego za rok 2009, z uzgodnieniem sald i badaniem przez Okręgową Komisję Rewizyjną
(protokół z badania),
- prosi wszystkie Zarządy Okręgów o terminowe przesłanie sprawozdań finansowych za rok 2010,
wraz z protokołami Okręgowych Komisji Rewizyjnych (do 5 lutego br.),
- prosi wszystkie Zarządy Okręgów o przesłanie do 20 lutego 2011 r. sprawozdania z wykorzystania
środków z tytułu odpisu 1% podatku od osób fizycznych dla OPP w roku 2010. Sprawozdanie to winno
być dokładne, nie wystarczy stwierdzenie, Ŝe środki przekazano na cele statutowe (tylko na takie cele
moŜna je wykorzystywać). Sprawozdania muszą być potwierdzone przez Okręgowe Komisje Rewizyjne
(protokół),.
- niezwłocznie wystąpi z odpowiednim pismem do wszystkich członków ZG PZF,
- zobowiązuje Sekretarza ZG PZF do bezzwłocznego zamieszczenia na stronie internetowej MPiPS
danych dotyczących PZF
Jeśli nie znajdziemy się na liście OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych
w roku 2010, będzie to olbrzymią stratą dla Naszej Organizacji.
W kolejnym punkcie obrad przedyskutowano przygotowanie do opracowania sprawozdania z
działalności władz PZF na XX Zjazd PZF w Polkowicach.
W dalszej części obrad:
- zatwierdziło regulamin MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY FILATELISTYCZNEJ „GŁOGÓW 2011”,
Głogów, 02.06 do 04.06.2011;
- kol. Roman Babut złoŜył sprawozdanie z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego O.
Małopolskiego PZF, jakie odbyło się 8 stycznia 2011 r. Nowym Prezesem Okręgu został kol. Stanisław
Mitkowski a Wiceprezesem kol. Jerzy Duda;
- Prezydium przedyskutowało sprawę coraz częściej pojawiających się na aukcjach internetowych
fałszerstw zarówno znaków pocztowych jak i stempelków gwarancyjnych ekspertów PZF. Dochodzi
takŜe do bezprawnego wykorzystywania logo PZF. Prezydium zobowiązuje przewodniczącego KEiZF ZG
PZF kol. Jeremiego Melnika do umieszczania informacji o zidentyfikowanych fałszerstwach na stronie
internetowej PZF w zakładce Komisji.

