Protokół Nr 33/XIX/2011/Prez.
z posiedzenia Prezydium ZG PZF, Warszawa, 2011.02.26
Posiedzenie odbyło się w lokalu ZG PZF, al. 3 Maja 12, Warszawa, początek godz. 11.00.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Prezydium ZG PZF oraz zaproszeni:
Kol. Marek Topczewski - Prezes Zarządu Okręgu Warszawskiego PZF
Kol. Zygmunt Janik – Przewodniczący Komisji Odznaczeń i WyróŜnień
Kol. Jeremi Melnik – Przewodniczący KEiZF
Kol. Jerzy Gruszczyński – Przewodniczący GKS
Prezes poinformował, Ŝe w poniedziałek 14 lutego zmarł po długiej i cięŜkiej chorobie Członek
Honorowy PZF i PAF, zasłuŜony dla polskiej filatelistyki kol. Janusz Zbigniew Piekut. Pogrzeb odbył się
22 lutego w Siedlcach. Zebrani chwilą milczenia uczcili pamięć Zmarłego.
Kol. Jerzy Maciej Nowak - wiceprezes ZG PZF przedstawił stan organizacyjny PZF na 31 grudnia 2010r.
Przedstawia się on następująco:
Liczba członków dorosłych 10193
Liczba członków młodzieŜowych 2531
Liczba kół dorosłych 593
Liczba kół młodzieŜowych 236
Prezydium zapoznało się takŜe z planem zebrań sprawozdawczo-wyborczych w okręgach. Wstępnie
ustalono udział członków ZG PZF w tych posiedzeniach.
W kolejnej części posiedzenia Prezydium ZG PZF zapoznało się z bieŜącą sytuacją finansową oraz
sprawozdaniami z wykorzystania środków z tytułu 1% odpisu podatkowego za rok 2010. Wreszcie
uzgodniono saldo z O. Warszawskim (na 31.XII.2010 z bilansem otwarcia 1.I.2010).
Ponadto:
- na dzień dzisiejszy brak bilansu i sprawozdania finansowego z okręgów: O/Świętokrzyski; O/Łódzki;
O/Rzeszowski; O/Toruński; O/Warszawa; O/Zamojski; O/Zielonogórski;
- rozliczenie dot. 1% - przesłało 14 okręgów: O/Beskidzki; O/Bydgoski; O/Częstochowski O/Gorzowski;
O/Kaliski; O/Śląsko-Dąbrowski; O/Koszaliński; O/Małopolski; O/Lubelski; O/Opolski; O/Wielkopolski;
O/Toruński; O/Wrocławski; O/Warszawski.
W sprawozdaniach z wykorzystania 1% odpisu podatkowego przewaŜają wydatki na wydawnictwa
okręgów i ZG, zakup katalogów, młodzieŜ, dopłaty do wystaw, część natomiast przenoszona jest na
konto statutowe (umoŜliwia to zgromadzenie więcej środków w kolejnym roku).
Postanowiono zwrócić się ponownie do wszystkich zalęgających o jak najszybsze przesłanie
materiałów, aby umoŜliwić wcześniejszą pracę GKR.
Prezydium wysłuchało informacji o pracy Komisji Ekspertów i Zwalczania Fałszerstw ZG PZF. Komisja
skupia się głownie na następujących problemach:
• stałe wykrywanie pojawiających się nowych fałszerstw obiektów filatelistycznych i publikowanie w
tej sprawie komunikatów oraz artykułów informacyjnych, na łamach prasy filatelistycznej;
• udział ekspertów w wystawach konkursowych;
• prowadzenie ekspertyz na zlecenie kolekcjonerów.
od dnia 1.06.br., obowiązują imienne stempelki ekspertów PZF nowego wzoru, jednocześnie z tą datą
tracą waŜność dotychczas stosowane stempelki. Pięciu ekspertów nie wyraziło zgody na wykonanie
stempelków gwarancyjnych przez KEiZF.
W wyniku dyskusji:
- Prezydium zobowiązało Komisję do publikacji aktualnej listy ekspertów (ze stempelkiem … PZF),
- zapoznało się z oczekującymi wnioskami o szkolenia na ekspertów,

- zasugerowało – celem zwiększenia informacji o fałszerstwach znaczków i stempelków gwarancyjnych
– umieszczenie odpowiedniej zakładki juŜ na stronie „startowej” naszej strony www.
W dalszej części posiedzenia kol. Zygmunt Janik, przewodniczący Komisji Odznaczeń i WyróŜnień
poinformował, Ŝe odpowiednie wnioski przesłało zaledwie 11 okręgów. Razem przesłano 120
wniosków. Wstępnie zapoznano się z najwaŜniejszymi z nich. Przeanalizowano takŜe wnioski o
odznaczenie dla członków władz PZF, o które występuje Prezydium ZG PZF.
Rozpatrując sprawy lokalowe kol. Antoni Kurczyński poinformował, Ŝe w związku z wyraŜeniem zgody
przez Zarząd Okręgu Warszawskiego na podpisanie nowej umowy o warunkach uŜytkowania lokalu
biurowego, Biblioteki OW oraz współuŜytkowania czytelni, w dniu 17 stycznia 2011 r. zawarto
porozumienie i podpisano z Okręgiem Warszawski nową "Umowę najmu" lokalu. Z kolei kol. Roman
Babut przedstawił sprawozdanie Wood Lark Group z czynności podjętych przez nich, w związku z
ofertą sprzedaŜy lokalu. Sprawozdanie jest wysoce profesjonalne i informuje o róŜnorodnych krokach
związanych z poszukiwaniem nabywcy.
W dalszej części posiedzenia Prezydium zapoznało się ze stanem przygotowań do XX Walnego Zjazdu
PZF i EMWF POLKOWICE 2011. Zapoznano się z pisemną informacja kol. R. Wdowiaka dotyczącą tych
wydarzeń.
Ze strony ZG PZF:
- przesłano (3 lutego br.) do wszystkich przewodniczących Komisji ZG PZF i delegatów PZF do Komisji
FIP, prezesów Kapituł, redaktorów naczelnych naszych czasopism, Prezesa PAF i Kierownika Studium
Filatelistyki PZF pisma z prośbą o przesłanie sprawozdania (do 16 marca 2011), które zostaną
zamieszczone w sprawozdaniu,
- poinformowano Przewodniczących GKR i GSK o przewidywanym terminie oddania do druku
materiałów zjazdowych oraz o moŜliwości druku w nich sprawozdań,
- Z Pocztą Polska prowadzone są rozmowy związane z wydaniem bloku zjazdowego –
najprawdopodobniej będą to Polkowice na szlaku św. Jakuba.
W sprawach róŜnych:
- postanowiono zlecić opracowanie nowej strony internetowej zgpzf.pl,
- w związku z upływem (19 lutego 2011 r.) okresu ochronnego na znak „Polski Związek Filatelistów”
oraz „Filatelista”, postanowiono je przedłuŜyć na kolejne 10 lat,
- na wniosek ZO Wrocławskiego PZF, zaopiniowany pozytywnie przez GKS, Prezydium zatwierdziło
skład sądu konkursowego MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY FILATELISTYCZNEJ „GŁOGÓW 2011”,
Głogów, 02.06 do 04.06.2011;
- na wniosek Komisji ds. Filatelistyki MłodzieŜowej ZG PZF Prezydium nadało Złotą MłodzieŜową
Odznakę Honorową PZF,
- Prezydium zapoznało się z przesłaną do ZG PZF kopią zaproszenia opiekunów młodzieŜowych z
okręgów PZF na spotkanie organizowane przez Wydział Filatelistyki Centrali Centrum Poczty w
Warszawie w sprawie abonamentu młodzieŜowego. Postanowiono przesłać do okręgów PZF
odpowiednią informację o naszym stanowisku,
- Komisarz PZF na ŚWF „INDIPEX 2011” kol. Roman Babut przekazał informację o udziale i wynikach
polskich wystawców, przebiegu i organizacji tej wystawy,
- kol. R. Babut poinformował, Ŝe jako Prezes Klubu Zainteresowań „Olimpijczyk” został zaproszony do
uczestnictwa w Grupie Roboczej FIPO powołanej przez Komisję Kolekcjonerstwa MKOl w celu
przedyskutowania przyszłego funkcjonowania FIPO i ewentualnej aktualizacji jego statutu.

