Protokół nr 24/XX/2014/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF
w dniach 9-11.01.2015 r. w Warszawie
Posiedzenie odbyło się w Warszawie w siedzibie ZG PZF, w dniach 09-11 stycznia 2015
roku. Obecni wszyscy członkowie Prezydium ZG PZF (lista obecności - załącznik nr 1 do
egzemplarza aktowego).
Porządek zebrania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie posiedzenia Prezydium – Prezes Henryk Monkos
Rozpatrzenie wniosków z tytułu funduszu wystawienniczego
Zamknięcie rozliczenia XXI OWF „Warszawa-2014”
Informacja o sprzedaży Filatelisty za 11 m-cy 2014 r.
Podjęcie uchwał i decyzji w sprawach przedłożonych przez przew. Komisji
wystawiennictwa i GKS
Założenia do Preliminarza na 2015 rok
Informacja nad stanem prac nad nowym statutem PZF
Podjęcie decyzji o miejscu Walnego Zjazdu PZF
Sprawy wniesione

Ad.1. Prezes Kol. Henryk Monkos otworzył posiedzenie witając wszystkich obecnych oraz
przedstawiając porządek zebrania, który został przyjęty jednomyślnie.
Ad.2. Sekretarz przedstawił zebranym siedem wniosków z sześciu Okręgów, które wpłynęły
w ostatnim czasie, o dofinansowanie imprez filatelistycznych z funduszu wystawienniczego.
Po przeanalizowaniu wniosków postanowiono przyznać z funduszu wystawienniczego
łącznie kwotę 21.400,00 zł na realizację planowanych zamierzeń.
Ad.3. Sprawa rozliczenia XXI OWF „Warszawa-2014” niefortunnie zbiegła się z zamknięciem
finansowo-księgowym roku 2014. Dotychczasowe rozliczenie Komitetu Organizacyjnego siłą
rzeczy musi znaleźć odzwierciedlenie w finansach i dokumentacji zamykającej rok
obrachunkowy. Oprócz sprawozdania finansowego konieczne jest sprawozdanie
merytoryczne, którego podstawową częścią może być Palmares wystawy. Preliminując
początkowo wydatki związane z wystawą tak Komitet Organizacyjny jak i Zarząd Główny
miał zbyt mało danych dotyczących tak wpływów jak i wydatków. Przewidywano np. wydanie
Katalogu w ilości około 300 egz. Jakby na to nie patrzeć prawie całość kosztów dotyczących
organizacji wystawy poniósł Zarząd Główny. Szczegółowe rozliczenie Komitetu
Organizacyjnego może nastąpić po sporządzeniu wykonania preliminarza za rok 2014,
bilansu i rachunku wyników. Wtedy też będzie można określić całkowity koszt organizacji XXI
OWF „Warszawa-2014”. Po wpłynięciu dokumentacji finansowo-księgowej z Okręgu
Warszawskiego Zarząd Główny powinien wystąpić z wnioskiem do Głównej Komisji
Rewizyjnej o kontrolę wydatkowanych środków otrzymanych na organizację wystawy przez
Komitet Organizacyjny XXI OWF „Warszawa-2014”.
Ad.4. Kol. Jerzy Białas przedstawił zebranym informację o sprzedaży „Filatelisty” za 11
miesięcy 2014 roku. Zapoznał zebranych w jaki sposób Okręg prowadzi dokumentację
rozprowadzania „Filatelisty” na poszczególne Okręgi oraz sklepy filatelistyczne i komisy.
Zaległości płatnicze są niewielkie i dotyczą tylko dwóch Okręgów. Można powiedzieć, że
płatności realizowane są na bieżąco. Jeśli chodzi o rozliczanie „Filatelisty” z EMPIK-iem to
procedura jest następująca. EMPIK po otrzymaniu numeru bieżącego rozlicza się ze
sprzedaży numeru poprzedniego na podstawie raportu sprzedaży, na podstawie którego
wystawiana jest faktura. Termin płatności to około 40 dni. Reasumując – w przypadku
EMPIK-u – płatność następuje z poślizgiem prawie 3-miesięcznym, ale ta procedura wynika
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z zawartej umowy. Ilość wysyłanych egzemplarzy do EMPIK-u to 250 egz. poszczególnego
numeru. Sprzedaż w roku 2014 kształtowała się od 88 do 133 egz. w miesiącu, z tendencją
rosnącą i w większości wynosiła około 50% dostarczonej ilości.
Generalnie sprzedaż „Filatelisty” nie przynosi żadnych strat, wykazując niewielki zysk, licząc
wpływy z tytułu reklam od wszystkich reklamodawców. Jedynym problemem jest koszt
reklam Poczty Polskiej, gdzie wpływy z tego tytułu trafiają bezpośrednio na konto Zarządu
Głównego, zawarte w dotacjach imprez filatelistycznych różnego typu.
Okręg Pomorski, jako wydawca „Filatelisty” wnioskuje o przelanie tych środków z konta ZG
PZF na Okręg, żeby móc w pełni dokonać rozliczenia sprzedaży prasy za rok 2014.
W dyskusji na ten temat wszyscy zgodzili się z tym, że koszty które wydawca poniósł w
związku z publikacją reklam pocztowych, powinny zostać pokryte z wpływów dotacji Poczty
Polskiej na organizację wystaw filatelistycznych. Oceniono, że w roku 2014 ich koszt wyniósł
około 6.000,00 zł i postanowiono taką kwotę przekazać wydawcy.
Przy okazji poruszono sprawę HBBF-u, dotyczącą kosztów wydania poszczególnych
numerów. Nie może dojść do takiej sytuacji jak w roku poprzednim, gdzie koszt wydania
ostatniego numeru był większy o 1.500,00 zł, o czym Prezydium dowiedziało się po
wydrukowaniu numeru. Polska Akademia Filatelistyki powinna przyjąć zasadę takiej
konstrukcji poszczególnych numerów, żeby z tytułu zwiększenia objętości nie spowodować
wzrostu jego ceny. Lepiej wydać dwa numery w roku niż podnosić znacząco koszty
jednostkowe.
Ad.5. Kol. Marek Zbierski przedstawił zebranym projekty regulaminów wystaw konkursowych
II stopnia, które odbędą się w Iławie (10-19.07.2015 r. – załącznik nr 2) i Koszalinie (2123.10.2015 r. – załącznik nr 3). Nie wniesiono żadnych uwag, poza niewielkimi zmianami
kosmetycznymi.
Przedstawił również wniosek o zatwierdzenie nowej treści Regulaminu Specjalnego Oceny
eksponatów Maksimafilii, wchodzącego w skład Zasad Wystawiennictwa PZF (załącznik
nr 4).
Poinformował także zebranych, że zmieniające się warunki organizacji wystaw oraz
zmniejszająca się liczba eksponatów zgłaszanych na wystawy powoduje przedłożenie
nowelizacji Regulaminu GREX-PZF. Zaproponowano dokonanie koniecznych zmian i
uzupełnień w artykułach: 2.1., 2.2., 5.1., 5.5., 5.8., 22.1. oraz 22.6. (załącznik nr 5).
Problematyka oceny eksponatów młodzieżowych (szczególnie w najmłodszej grupie
wiekowej A) była tematem prezentacji na dwóch szkoleniach sędziów w 2014 roku w
Kamiennej Górze i Biedrusku. W wyniku przeprowadzonych tam szerokich dyskusji przyjęto
propozycję ograniczenia wiekowego dla startujących w konkursie eksponatów najmłodszych
uczestników. Przyjęto za zasadne, aby oceniać i nagradzać medalami eksponaty dzieci
powyżej lat 10-ciu. Jest to zgodne z aktualnymi zasadami przyjętymi przez FIP. Eksponaty
dzieci młodszych mogą być w dalszym ciągu prezentowane na wszystkich wystawach, ale
bez oceny punktowej (Art. 5.8.). Projekt zmian zapisów w GREX-PZF został skonsultowany z
grupą doświadczonych sędziów konkursowych PZF. Przyjęcie wzmiankowanych poprawek
uważamy za konieczne dla dalszego prawidłowego rozwoju wystawiennictwa PZF.
Przewodniczący GKS przedstawił aktualną sytuację i propozycje zmian w ewidencji jurorów
PZF. Kryteria wyboru składów sądów konkursowych są zawarte w GREX-PZF i Regulaminie
Sędziów Konkursowych PZF (Art. 20, 21 i 22 GREX-PZF).
Wiadomo, że członkiem Sądu Konkursowego uprawnionym do oceny eksponatów
filatelistycznych może być członek PZF, który spełnia wymogi określone w Regulaminie
Sędziów Konkursowych PZF. Są to m.in.:
wykazuje się wiedzą filatelistyczną i bierze czynny udział w szkoleniach,
jest czynnym wystawcą, bierze udział w wystawach konkursowych nie rzadziej
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niż raz na 5 lat. Wymogu tego nie stosuje się do sędziów klasy FIP.
przerwa od ostatniego sędziowania nie powinna być dłuższa niż 4 lata.
W obu sesjach szkoleń GKS w 2014 r. w Kamiennej Górze i Biedrusku wzięło udział 36 z
grupy 42 jurorów czynnych. Z dotychczasowej grupy 36 jurorów nieczynnych przyjechało
tylko 5 kolegów.
Przez ostatnie 4 lata (2011 do 2014) w składach jury nie brało w ogóle udziału 19 Kolegów
spośród wszystkich jurorów PZF: Z tej listy niesędziujących 19 Jurorów aż 18 osób nie brało
także udziału w szkoleniach w 2014 r., w żadnym ze szkoleń (2012-2014 – 6 sesji) aż 14.
Wg listy jurorów biorących udział w Sądach konkursowych wystaw w latach 2011-2014 (4
sezony) najbardziej aktywnymi byli: Kol. A. Krechowiec (9), A. Buczek, K. Micza i J. Musiał
(8), A. Lewandowski i A. Słodziński (7)
GKS wnosi o przeniesienie kilku zasłużonych stażem Kolegów do grupy Jurorów-seniorów.
Są to jurorzy z wieloletnim doświadczeniem w pracach jury i ocenie eksponatów (zgodnie z
par. 7, pkt. 4.1. Regulaminu Sędziów Konkursowych PZF).
GKS wnioskuje o wpisanie na listę jurorów-seniorów następujących Kolegów:
Jerzego Bartke (lat 78), Rajmunda Dąbka (lat 84), Ryszarda Gottlieba (lat 74), Jerzego
Gruszczyńskiego (lat 83) oraz Jerzego Macieja Nowaka (lat 69).
Trzech z tych Kolegów nie brało udziału w żadnym z sześciu szkoleń organizowanych od
2011 r.
W związku ze spełnieniem wymagań kwalifikacyjnych przez nast. Kolegów – GKS wnioskuje
o zmiany w Ewidencji Sędziów Konkursowych PZF:
- przeniesienia z ewidencji jurorów nieczynnych do jurorów czynnych:
Kol. Zdzisław Wiatrowski – juror uprawniony do sędziowania na wystawach I stopnia
Kol. Jerzy Kozłowski – juror uprawniony do sędziowania na wystawach I stopnia
- w oparciu o wyniki w wystawiennictwie i wiedzę oraz zaangażowanie w funkcji jurora:
Kol. Jerzy Lehmann – juror uprawniony do sędziowania na wystawach I stopnia
Kol. Leszek Bednarek – juror uprawniony do sędziowania na wystawach II stopnia
Powołanie następujących aspirantów na sędziów III klasy: Lech Król i Marcin Wysocki Okręg Koszaliński.
Jednocześnie dokonano uaktualnienia Ewidencji Sędziów Konkursowych w oparciu o wyniki
udziału jurorów w obowiązkowych szkoleniach organizowanych przez GKS oraz wpisania
kilku Kolegów na listę Jurorów-seniorów.
Ad.6. Konstruując założenia do preliminarza na rok 2015 przyjęto szacunkowe dane
odnośnie składek członkowskich, ponieważ sprawozdania z ruchu członków dopiero zaczęły
spływać z Okręgów. Brak również jakichkolwiek wniosków z poszczególnych Komisji
odnośnie planowanych kosztów działalności. Kapituła Medalu „Za Zasługi dla Rozwoju
Publikacji Filatelistycznych” nie preliminując żadnych wydatków na rok 2014 przysłała
ostatnio fakturę z maja za organizację posiedzenia Kapituły. Tworząc preliminarz na rok
2014 wyprzedzająco zapreliminowano 4.500,00 zł (w tym wykonanie medalu) i w związku z
tym można było zrefundować te koszty.
W związku z powyższym skarbnik Kol. Janusz Dunst wystosuje pismo do Kapituły oraz
Komisji Młodzieżowej o określenie planowanych wydatków w roku 2015.
Z uwagi na szczątkowe dane odnośnie ruchu członków przyjęto w założeniach wpływ z tytułu
składek w wysokości 67 tys. zł.
Przyjęto wstępnie założenia co do ilości nowodruków w roku 2015 - i tak oprócz tradycyjnej
już Europy zaproponowano wydanie jeszcze jednego nowodruku, którego tematyka byłaby
jeszcze do dyskusji. Wpływy z tego tytułu powiększone zostaną o nieduże zapasy walorów z
roku 2014.
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Wpływy z 1% zapreliminowano na podobnym poziomie jak w roku poprzednim.
Z tytułu wynajmu pomieszczeń zapreliminowano kwotę 12 tys. zł.
Przewidywane wpływy z tytułu darowizn i dotacji zapreliminowano w kwocie 68 tys. zł.
W wydatkach przyjęto wielkości pozwalające na wygospodarowanie rezerwy na działalność
statutową w wysokości ponad 45 tys. zł.
W pozostałych kosztach, znaczącą pozycja jest remont Domu Filatelisty w Gdańsku.
Ad.7. Kol. Marek Zbierski poinformował zebranych, że zgodnie z określonym
harmonogramem prace nad projektem nowego Statutu trwają i do końca styczna br. zostanie
on przedstawiony członkom Prezydium. Po przyjęciu uwag i ewentualnych propozycji innych
rozwiązań, projekt taki może zostać przedstawiony na marcowym poszerzonym posiedzeniu
Zarządu Głównego PZF. Materiał ten zostałby przekazany do Okręgów, celem umożliwienia
zgłaszania wniosków i propozycji zmian konkretnych zapisów. Termin na ewentualne uwagi
nie powinien przekraczać jednego miesiąca.
W toku dyskusji przyjęto następujący terminarz dotyczący opracowania nowego Statutu:
1. Projekt nowego Statutu przedstawiony członkom Prezydium – koniec stycznia 2015 r.
2. Przedstawienie projektu Statutu do konsultacji Okręgom – posiedzenie Zarządu
Głównego PZF poszerzone o Prezesów Okręgów – koniec marca 2015 r.
3. Termin składania uwag (na piśmie) do projektu Statutu – koniec kwietnia 2015 r.
4. Opracowanie ostatecznych zapisów nowego Statutu i przesłanie ich do delegatów
(Okręgów) – koniec maja 2015 r.
5. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów przyjmujący nowy Statut – czerwiec 2015 r.
Ad.8. Prezes Henryk Monkos przypomniał, że w dniu 12.09.2014 r. Prezydium podjęło
decyzję nr 58 w sprawie rekomendacji Warszawy jako miejsca odbycia XXI Zjazdu PZF w
2016 roku.. Jest to rekomendacja dla Zarządu Głównego PZF i to właśnie to gremium
zadecyduje o wyborze miejsca Zjazdu. W ostatnim czasie wpłynęła również propozycja, żeby
Zjazd odbył się Iławie.
Przyjęto ustalenia, że po rozeznaniu propozycji dotyczącej Iławy Prezydium zaproponuje
także Iławę na miejsce odbycia XXI Zjazdu, natomiast decyzję w tej sprawie podejmie
Zarząd Główny.
Zjazd z założenia trwałby o jeden dzień dłużej – od czwartku do niedzieli – i tak jak już
wcześniej dyskutowano na Zjazd zaproszeni zostaliby wszyscy Członkowie Honorowi. Do tej
pory powinny zostać już wykonane specjalne odznaki dla Członków Honorowych, które
podczas Zjazdu zostałyby oficjalnie wręczone.
Sprawą bardzo ważną jest ilość delegatów uczestniczących w Zjeździe. Obecny Statut w
Art. 22 określa ściśle, że 1 delegata wybiera się na każde rozpoczęte 200 członków Okręgu,
co przy spadku liczby członków, na chwilę obecną daje nam liczbę około 43 delegatów. Jest
to liczba zbyt mała, gdyż władze wybieralne na Zjeździe wg dotychczasowych ustaleń to 27
osób co stanowi prawie 63% delegatów. Ta sprawa omówiona już była podczas informacji o
pracach nad nowym Statutem.
Na najbliższym poszerzonym posiedzeniu Zarządu Głównego każdy Prezes Okręgu lub jego
reprezentant otrzyma komunikat o sposobie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczowyborczej w 2016 roku wraz z Uchwałą NWZD z Katowic określającą termin XXI Zjazdu.
Natomiast Ordynacja wyborcza wraz z kalendarzem wyborczym powinna zostać przyjęta
przez Zarząd Główny najpóźniej w grudniu 2015 r.
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Ad.9. Sprawy wniesione.
Kol. Henryk Monkos zapoznał zebranych z pismem Zarządu Okręgu Warszawskiego
(załącznik nr 6), w którym ZOW przedstawia Uchwałę Nr 1 dotyczącą przekazania Biblioteki
Okręgu – Zarządowi Głównemu PZF. Po jej przejęciu biblioteka stanie się Biblioteką
Polskiego Związku Filatelistów, nadal znajdując się w pomieszczeniach Okręgu
Warszawskiego. Zaproponował, żeby administratorem Biblioteki PZF został Kol. Bohdan
Subocz.
Podniesiono sprawę elektronicznej bazy zasobów bibliotecznych, na stworzenie której
Prezydium wyraziło zgodę i podjęło decyzję wyasygnowania na tej cel kwoty 1.200,00 zł. Na
chwilę obecną z uzyskanych informacji wiadomo, że baza taka została stworzona i jest w
posiadaniu Okręgu Warszawskiego w formie wydruku oraz pliku w formacie PDF. Po
dostarczeniu wersji elektronicznej (w Excelu) nastąpi formalne podpisanie umowy o dzieło z
autorem bazy i rozliczenie finansowe.
Następnym poruszonym tematem była strona internetowa Związku. W toku dyskusji
ustalono, że zawartość strony trzeba dokładnie przejrzeć, koncentrując się na informacjach
nieaktualnych. Każdy z członków Prezydium zgłosi swoje propozycje zmian po przeglądzie
strony pod względem merytorycznym. Dotyczy to przede wszystkim wyłapania
nieaktualnych formularzy wszelkiego typu i zastąpienia ich obowiązującymi. Postanowiono,
że kontakt z administratorem strony, dotyczący poprawek i zmian, powinien odbywać się
poprzez jedną osobę, żeby nie wprowadzać dodatkowego zamieszania. Koordynatorem do
tych spraw został Kol. Marek Zbierski, który wyraził na to zgodę.
Kol. Henryk Monkos zaproponował, żeby przygotować również informację dla administratora,
czego od niego oczekujemy w przyszłości, kto będzie przekazywał konkretnie informacje do
zamieszczania na stronie, z kim powinien się komunikować w razie wątpliwości i pytań itp.
Po dyskusji na temat nowodruku „Boże Narodzenie”, który jest bezpłatny dla członków
płacących składki wg stanu na dzień w ilości 1 kpl. na osobę, nadwyżkę tego wydania
rozprowadzić w cenie 60 zł/kpl. aż do wyczerpania zapasów. Przychody uzyskane z tego
tytułu będą przeznaczone na działalność statutową, m.in. na tworzenie funduszu
wystawienniczego.
Sekretarz Kol. Józef Kuczborski poruszył sprawę uporządkowania publikacji protokołów z
posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego na stronie internetowej. Od posiedzenia ZG PZF
w Biedrusku w marcu 2014 r. z uwagi na okres przeprowadzki, zagospodarowywania się na
nowym miejscu, załatwiania spraw związanych ze zmianą adresu, do kolejnego posiedzenia
Prezydium w sierpniu 2014 r. upłynęło prawie pół roku. Przy porządkowaniu spraw
dokumentów aktowych, okazało się że części z nich brakuje. Natomiast od 8 sierpnia do 6
grudnia 2014 roku odbyły się cztery posiedzenia Prezydium i jedno posiedzenie ZG PZF, w
związku z czym pojawił się problem z terminową publikacją protokołów z tych posiedzeń.
Nałożyły się na to także sprawy związane z Ogólnopolską Wystawą Filatelistyczną. W chwili
obecnej wszystkie protokoły są gotowe i przygotowane do publikacji na stronie internetowej
jak również w najbliższym numerze „Biuletynu Informacyjnego”.
Postanowiono, że wszystkie protokoły z roku 2014 (Prezydium i ZG PZF) zostaną przesłane
do członków Zarządu Głównego oraz uchwały i decyzje podjęte na dzisiejszym posiedzeniu.
Po zatwierdzeniu ostatniego protokołu z posiedzenia ZG PZF – wszystkie zostaną wysłane
do administratora strony, celem ich publikacji.
Na posiedzeniu Prezydium ZG PZF podjęło następujące uchwały i decyzje:
Uchwała Nr 28//XX/2015/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF zatwierdziło nową treść Regulaminu Specjalnego Oceny Eksponatów
Maksimafilii, wchodzącego w skład Zasad Wystawiennictwa PZF.
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Uchwała Nr 29//XX/2015/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF na wniosek Kolegium Wystawiennictwa PZF zatwierdziło nowelizację
GREX-PZF, polegającą na dokonaniu koniecznych zmian i uzupełnień w artykułach: 2.1.,
2.2., 5.1., 5.5., 5.8., 22.1. oraz 22.6..
Uchwała Nr 30/XX/2015/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF na wniosek Głównego Kolegium Sędziów zatwierdza zmiany w Ewidencji
Sędziów Konkursowych PZF dot. następujących kolegów:
Kol. Jerzy Lehmann – juror uprawniony do sędziowania na wystawach I stopnia
Kol. Leszek Bednarek – juror uprawniony do sędziowania na wystawach II stopnia
Kol. Lech Król - juror uprawniony do sędziowania na wystawach III stopnia
Kol. Marcin Wysocki - juror uprawniony do sędziowania na wystawach III stopnia
oraz przeniesienia z ewidencji jurorów nieczynnych do jurorów czynnych:
Kol. Jerzy Kozłowski – juror uprawniony do sędziowania na wystawach I stopnia
Kol. Zdzisław Wiatrowski – juror uprawniony do sędziowania na wystawach I stopnia
Zmiany wchodzą w życie z dn. 10.01.2015 r.
Decyzja Nr 69/XX/2015/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF nawiązując do Uchwały Nr 1/2015 Zarządu Okręgu Warszawskiego z
dnia 5.01.2015 r. przejmuje Bibliotekę Okręgu Warszawskiego PZF, która staje się Biblioteką
Polskiego Związku Filatelistów. Jednocześnie na administratora Biblioteki PZF powołuje się
Kol. Bohdana Subocza.
Decyzja Nr 70/XX/2015/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF podejmuje decyzję w sprawie przekazania wydawcy „Filatelisty” –
Okręgowi Pomorskiemu – kwoty 6.000,00 zł., tytułem kosztów reklam pocztowych
ukazujących się w roku 2014, za które należności wpływały na konto ZG PZF.
Decyzja Nr 71/XX/2015/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF zatwierdza regulamin Krajowej Wystawy Filatelistycznej II st. „Żołnierz
polski podczas II wojny światowej” Koszalin 2015, która odbędzie się w dniach 21-23.10.br.
w Koszalinie.
Decyzja Nr 72/XX/2015/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF zatwierdza regulamin Krajowej Wystawy Filatelistycznej II st. „710. Lat
Iławy”, która odbędzie się w dniach 10-19.07.br. w Iławie.
Decyzja Nr 73/XX/2015/Prez. ZG PZF
Na wniosek Głównego Kolegium Sędziów, Prezydium przyjmuje informację o aktualizacji
ewidencji jurorów na dzień 10.01.2015 r. i zatwierdza listę sędziów z podziałem na
poszczególne grupy.
Decyzja Nr 74/XX/2015/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF rozpatrzyło pozytywnie 7 wniosków o dofinansowanie z Funduszu
wystawienniczego na kwotę 21.400,00 zł wg załączonej listy.
Decyzja Nr 75/XX/2015/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF zaakceptowało kandydatury Kolegów: Przemysława Drzewieckiego,
Jacka Kosmali i Ludwika K. Malendowicza na członków jury World Stamp Show NY 2016
oraz Kol. Krzysztofa Piwko na komisarza Wystawy HUNFILA 2015, która odbędzie się w
dniach 26-28.06.2015 r.
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Decyzja Nr 76/XX/2014/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF ustaliło, że po rozprowadzeniu nowodruków „Boże Narodzenie”, który
każdy dorosły członek Związku otrzymuje bezpłatnie, nadwyżka tego wydania będzie
dostępna w cenie 60 zł/kpl. do wyczerpania zapasów. Uzyskane przychody z tego tytułu
zostaną przeznaczone na działalność statutową Związku.
Wszystkie powyższe uchwały i decyzje zostały przyjęte jednomyślnie i wchodzą w życie z
dniem przyjęcia.
Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.
Józef Kuczborski
Sekretarz ZG PZF

Henryk Monkos
Prezes ZG PZF

Posiedzenie było rejestrowane i zapisano je w archiwum w plikach:
1. Prezydium_150110_1.mp3
2. Prezydium_150110_2.mp3
3. Prezydium_150110_3.mp3
4. Prezydium_150110_4.mp3
5. Prezydium_150110_5.mp3
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