Protokół Nr 11/XIX/2011/ZGPZF
z posiedzenia Zarządu Głównego PZF, Ciechocinek, 2011.04.09-10
(skrót)
Posiedzenie odbyło się w Ośrodku Wypoczynkowo-Leczniczym TVP „Zacisze”, 87-720
Ciechocinek, ul. Wojska Polskiego 10.
Przed przystąpieniem do obrad:
Prezes ZG PZF przedstawił nowych prezesów Okręgów: O. Tarnów – kol. dr. Marka Smołę, O.
Toruń – kol. Wojciecha Lewandowskiego, pogratulował takŜe nowym prezesom ponownego
wyboru na to stanowisko. Poinformował takŜe, Ŝe nowymi prezesami zostali: O. Małopolski kol. prof. dr. hab. Stanisław Mitkowski, O. Beskidzki – kol. Janusz Manterys.
Przedstawił takŜe kol. Henryka Jakowca, wiceprezesa Oddziału Zachodniopomorskiego PZF
oraz kol. Marcina Kupryciuka, zajmującego się reaktywacją filatelistyki na Podlasiu.
Prezes poinformował, Ŝe w poniedziałek 14 lutego 2011 r. 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.
22 marca br. odszedł z naszych szeregów kol. Lucjan Adamczyk, Członek Honorowy PZF,
zasłuŜony dla polskiej filatelistyki. Pogrzeb odbył się 26 marca br.
Dnia 5 kwietnia br. odszedł od nas kol. Marian Kalka z O. Gorzowskiego PZF, ofiarny i zasłuŜony
działacz młodzieŜowy.
Zebrani chwilą milczenia uczcili pamięć Zmarłego.
Na posiedzeniu pojawił się kol. Krzysztof Jaworski z Koła PZF w Świebodzicach, którego Koło
zobowiązało do przedstawienia ZG PZF sprawy zaginionego eksponatu z Koszalina na KMWF
ŚWIEBODZICE 2009. ZG PZF przychylił się do prośby Kol. Jaworskiego o bezpośrednie wystąpienie
przed ZG, który przedstawił racje K.O. Wystawy. W odpowiedzi kol. A. Skorek je skomentował i
udzielił dalszych wyjaśnień. W wyniku dyskusji ZG PZF zalecił KO KMWF ŚWIEBODZICE 2009
dostosowanie się do opinii specjalnej Komisji powołanej przez ZO PZF w Wałbrzychu, która
jednoznacznie ustala odpowiedzialność za zaginiecie eksponatu.
W dalszej części posiedzenia ZG PZF zatwierdził protokoły posiedzenia ZG PZF oraz Prezydium ZG
PZF. Przewodniczący GKR kol. Tadeusz Wincewicz przedstawił sprawozdanie GKR z kontroli
Przewodniczący GKR kol. Tadeusz Wincewicz przedstawił sprawozdanie GKR z kontroli
skorygowanego sprawozdania finansowego Związku za 2009 r. po uzupełnieniu danych przez
Okręg Zachodniopomorski i Okręg Warszawski. Zgodnie z wnioskiem GKR, ZG PZF podjął uchwałę
zatwierdzającą skorygowany zbiorczy bilansu i zbiorcze sprawozdanie finansowe PZF za 2009 rok.
W następnym punkcie obrad zapoznali się z wykonaniem preliminarza i bilansu ZG PZF i Związku
za rok 2010 oraz przyjęli zmodyfikowany preliminarza na rok 2011. Przewodniczący GKR kol.
Tadeusz Wincewicz przedstawił sprawozdanie GKR z kontroli wykonania preliminarza i bilansu ZG
PZF i Związku za rok 2010. Zgodnie z wnioskiem GKR, ZG PZF podjął uchwały zatwierdzające
bilans oraz sprawozdanie z wykonania planu wpływów i wydatków ZG PZF i Związku za 2010 r.
Długą dyskusję wywołała informacja o przyczynach utraty prawa do odpisu 1% od podatku dla
PZF w roku 2011. Jak wiadomo, w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za rok 2010
nie został uwzględniony PZF. Warunkiem znalezienia się na liście to zatwierdzony bilans, ale
niestety nie mieliśmy zatwierdzonych bilansów za lata 2007, 2008 i 2009. Sprawozdanie finansowe
musi być zatwierdzone (czyli pozytywnie zaopiniowane przez GKR i przyjęte uchwałą przez ZG
PZF) i w ciągu 15 dni przekazane do MPiPS (forma tradycyjna papierowa i elektronicznie na stronę
OPP). TakŜe naleŜy dołączyć rozliczenie wykorzystania 1%.
Zebrani zastanawiali się, kto powinien ostrzegać ZG PZF przed nie ujęciem nas w wykazie
stowarzyszeń uprawnionych do odpisu 1% z podatku. PrzecieŜ na kaŜdym posiedzeniu ZG PZF
omawialiśmy sprawy zadłuŜeń i braku bilansu. Nie potrafiliśmy wyegzekwować od niektórych

okręgów bilansów, które stanowią podstawę opracowania sprawozdania. Przewodniczący GKR
podkreślił, Ŝe przyczyną nie ujęcia PZF na liście są nieterminowe sprawozdania okręgów PZF, brak
potwierdzeń sald. ZG PZF nie uwzględnił ubiegłorocznego wniosku GKR o nie zatwierdzenie
bilansu, z uwagi na brak danych z niektórych okręgów. Związek naleŜy zreformować tak, aby
usprawnić naszą pracę. To nie księgowa jest winna – zło leŜy w prezesach okręgów, przez których
są zaległości. Informuje takŜe, Ŝe – jak wynika z danych z Min. Finansów – nasilą się kontrole z
wydatkowania wpływów z tytułu 1%. Konieczna jest zmiana Instrukcji Finansowej PZF, która musi
uwzględnić odrębne księgowanie dotyczące 1%.. W wyniku dyskusji postanowiono opracować dla
Związku szczegółową instrukcję dotyczącą odpisu 1% podatku na rzecz OPP. Opracowania
instrukcji podjął się kol. M. Smoła, pomoc zgłosił kol. M. Topczewski. Instrukcja zostanie przesłana
wszystkim okręgom.
W kolejnym punkcie obrad ZG PZF zapoznał się z wnioskiem Głównej Komisji Rewizyjnej z
2011.03.29 o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PZF w celu nowelizacji
Statutu PZF. Celem Zjazdu ma być częściowa zmiany statutu naszego stowarzyszenia, co
usprawniłoby działania PZF. Wniosek wzbudził szeroką dyskusję, w której powątpiewano w jego
powodzenie. W wyniku tej dyskusji ZG PZF – ze względów formalnych – podjął decyzję o jego nie
rozpatrywaniu (w głosowaniu 16. członków wypowiedziało się za nie rozpatrywaniem wniosku, 1
głos przeciwny, 1 wstrzymujący się)
W dalszej części obrad ZG PZF przyznał „Odznaki Honorowe PZF” oraz odznaki „Za Zasługi dla
Polskiej Filatelistyki”. Łącznie przyznano:
CZŁONKOWIE PZF:
Odznaka Złota Honorowa: 66
Brązowa Odznaka Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki: 51
Srebrne Odznaki Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki: 14
Złote Odznaki Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki: 8
JEDNOSTKI ORDANIZACYJNE PZF:
Złote Odznaki Honorowe: 3
Brązowe Odznaki Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki: 2
Srebrne Odznaki Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki: 3
OSOBY NIESTOWARZYSZONE:
Srebrne Odznaki Honorowe: 9
Złote Odznaki Honorowe: 10
Brązowe Odznaki Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki: 1
ZG PZF zapoznał się takŜe ze stanem osobowym i organizacyjnym PZF na 31 grudnia 2010 r. We
wszystkich Okręgach PZF na koniec 2010 r. w porównaniu do półrocza 2010r. wystąpił nieznaczny
ubytek, bo tylko 70. członków. Liczba kół dorosłych – 593, liczba kół młodzieŜowych 236. Liczba
członków ogółem (wraz z młodzieŜą) – 12752.
W aspekcie spraw organizacyjnych, ZG PZF na wniosek ZO PZF w Gorzowie powołał Okręg
Zachodniopomorski PZF. Aby umoŜliwić O. Zachodniopomorskiemu wybór delegata na XX Walny
Zjazd PZF, ZG PZF podjął takŜe uchwałę modyfikującą uchwaloną Ordynację wyborczą.
W dalszej części obrad kol. Marcin Kupryciuk poinformował ZG PZF o próbach reaktywacji Ŝycia
filatelistycznego na Białostocczyźnie. Niestety, nie moŜe znikąd uzyskać pomocy. Po dyskusji
postanowiono, Ŝe na naszej stronie www oraz w Filateliście ukaŜą się informacje o reaktywacji
działalności kół PZF, z podaniem kontaktów itp.
ZG PZF zapoznał się takŜe z informacją kol. Romana Przybyły o przygotowaniach do 49.
OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEśOWEGO KONKURSU FILATELISTYCZNEGO „MAZURY – CUD
NATURY”, IŁAWA, 23 - 26.06.2011 W dyskusji ZG PZF podziękowało za dotychczasowe prace
zarówno Komisji ds. Filatelistyki MłodzieŜowej jak i kol. R. Przybyle. Kol. Marek Smoła, Prezes
Okręgu w Tarnowie poinformował, Ŝe Okręg będzie organizatorem 50. OMKF, który odbędzie się
pod hasłem „Szlakiem renesansu”.

W dalszej części ZG PZF zapoznało się z informacją wiceprezes ZG PZF kol. J. Ostraszewskiej ze
spotkania z Poczta Polską w dniu 1 kwietnia br., które dotyczyło filatelistyki młodzieŜowej. Wzięli
w niej udział członkowie Komisji ds. Filatelistyki MłodzieŜowej Okręgów (13) oraz przewodniczący
Komisji ZG PZF kol. Andrzej Słodziński.
Kol. J. Ostraszewska ponownie zaapelowała o przekazywanie kopii materiałów przesyłanych do
Poczty Polskiej takŜe do ZG PZF. Komisja musi się orientować w Ŝyciu kół młodzieŜowych,
dotychczas tylko mała liczba okręgów to robiła.
Po tej informacji wywiązała się szeroka dyskusja. Podkreślano konieczność współpracy z Pocztą
Polską, jednocześnie zastanawiając się, czy nasze jednostki wywiąŜą się z oczekiwań Poczty.
PrzecieŜ nasze koła działają w specyficzny sposób, często mobilizują się one głównie na
róŜnorodne konkursy oraz imprezy. Podkreślono, Ŝe dobrze, iŜ przedstawiciele ZG PZF wzięli udział
w tym spotkaniu, chociaŜ wcześniej ZG PZF nie otrzymał na nie zaproszenia. Zaproszenie wpłynęło
dopiero po piśmie ZG PZF do okręgów, wyjaśniającym nasze stanowisko w tej sprawie.
W kolejnej części posiedzenia zebrani zapoznali się z pracami dotyczącymi sprzedaŜy lokalu PZF w
Warszawie. Zgodnie z decyzją ZG PZF umowę z firmą Wood Lark podpisano 27 października 2010
r. Od tego czasu:
- wykonano rysunki techniczne lokalu, niezbędne do opracowania oferty,
- złoŜono wniosek o załoŜenie księgi wieczystej,
- pojawiła się informacja profesjonalna na budynku oraz w internecie na temat lokalu,
- Wood Lark prowadzi wiele działań marketingowych bezpośrednich w celu zainteresowania
potencjalnych klientów
- kilkakrotnie zainteresowani z przedstawicielami Wood Lark oglądali cały lokal.
Nie wiadomo, czy uda nam się sprzedać lokal. Dla nas najlepszym wyjściem byłoby znalezienie
kontrahenta na część dotychczasowego lokalu, my moŜemy znacznie ograniczyć konieczną
powierzchnię.
Kol. Roman Babut – sekretarz ZG PZF - poinformował o dotychczasowych walnych zebraniach. W
miarę moŜliwości biorą w nich udział przedstawiciele ZG PZF i Prezydium. Poinformował o wyborze
nowych Prezesów. Niestety, bardzo wolno napływają materiały. Stanowią one przecieŜ podstawę
wpisania na listę delegatów na XX Zjazd PZF. Apeluje, aby przy delegatach podawać adresy oraz
moŜliwość bezpośrednich kontaktów mailowych i telefonicznych.
ZG PZF zapoznał się takŜe ze stanem przygotowań do XX Walnego Zjazdu PZF i EMWF
POLKOWICE 2011. W dyskusji podkreślono konieczność zatwierdzenia nowego Statutu PZF a
takŜe odpowiednich regulaminów, m. innymi Regulaminu ZG PZF (aktualnie obowiązuje regulamin
z roku 1994). Uzgodniono takŜe, Ŝe zaproszenia do Członków Honorowych wysłane zostaną
poprzez Okręgi
W sprawach róŜnych kol. Jerzy Bielawski przedstawił informację o pracach nad II edycją Słownika
biograficznego filatelistów polskich. Będzie to całkowicie zmienione opracowanie. DuŜa część jest
juŜ opracowana. Prosi okręgi o przesyłanie danych. Opracowane części będą dostępne na naszej
stronie internetowej, w formie plików pdf. Być moŜe, Ŝe w przyszłości uda się wydać to
opracowanie w formie drukowanej.

