Protokół nr 25/XX/2015/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF
w dniach 20.03.2015 r. w Biedrusku k/Poznania
Posiedzenie odbyło się w Zespole Pałacowo-Parkowym w Biedrusku k/Poznania, w dniu 20
marca 2015 roku. Obecni członkowie Prezydium ZG PZF oraz zaproszeni goście (lista
obecności - załącznik nr 1 do egzemplarza aktowego).
Porządek zebrania:
1. Otwarcie posiedzenia Prezydium – Prezes Henryk Monkos
2. Informacja o spływie dokumentacji finansowo-księgowej z Okręgów oraz o
nieprawidłowościach występujących w tej dokumentacji – Kol. Józef Kopeć i Kol.
Józef Kuczborski
3. Projekt Preliminarza na 2015 rok – Prezes Henryk Monkos
4. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z funduszu wystawienniczego
5. Informacja nad stanem prac nad nowym statutem PZF – Kol. Józef Kopeć
6. Sprawy wniesione
Ad.1. Prezes Kol. Henryk Monkos otworzył posiedzenie witając wszystkich obecnych –
szczególnie gości – oraz przedstawiając porządek zebrania, który został przyjęty
jednomyślnie. Główne tematy posiedzenia to projekt preliminarza na rok 2015 oraz stan prac
nad nowym Statutem PZF.
Ad.2. Koledzy Józef Kuczborski i Józef Kopeć zapoznali zebranych z przebiegiem spływu
dokumentacji finansowo-księgowej z Okręgów, podkreślając znaczny wzrost terminowego jej
dostarczenia. Wzrosła również liczba dokumentów nie wymagających korekty. Największe
kłopoty przy korektach zdarzyły się w Okręgu Zachodniopomorskim i Warszawskim, gdzie
wykonawcą dokumentacji były biura rachunkowe. Pozostałe korekty przebiegły w większości
sprawnie. W porównaniu z rokiem poprzednim w tym temacie nastąpiła zdecydowana
poprawa. Błędy występujące w wykonaniach preliminarza i bilansach zostaną omówione
bardziej szczegółowo na jutrzejszym poszerzonym posiedzeniu ZG PZF.
Ad.3. Kol. Henryk Monkos przedstawił projekt preliminarza Zarządu Głównego na rok 2015
uzupełniony o wynik finansowy uzyskany za 2014 rok. Preliminarz został skorygowany także
o planowane wpływy i wydatki związane z wydaniami specjalnymi, gdyż na chwilę obecną,
ze strony Poczty Polskiej, nie ma jeszcze na nie zgody.
Ad.4. Kol. Józef Kuczborski zapoznał zebranych z wnioskami Okręgów o dotacje z funduszu
wystawienniczego. Wpłynęło 16 wniosków: po 3 z Okręgów Koszalińskiego i ŚląskoDąbrowskiego, po 2 z Lubelskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Wrocławskiego oraz po
jednym z Beskidzkiego, Bydgoskiego, Warszawskiego i Zachodniopomorskiego. Łącznie
wnioskowano o kwotę 54.500 zł i po przegłosowaniu taka kwota została przyznana.
Ad.5. Kol. Józef Kopeć poinformował zebranych, że obecnie prace nad nowym Statutem
PZF koncentrują się na obszarze proponowanych zmian w strefie struktury organizacyjnej, a
co za tym idzie zasad stosowanych w zakresie głosowania. Projekt nowego statutu ma w
zamyśle zespołu opracowującego uwzględnić stale zmniejszającą się ilość członków oraz
ułatwić zrzeszanie się osobom interesującym się filatelistyką. Obecny postęp prac
gwarantuje przekazanie projektu Statutu Okręgom do konsultacji najpóźniej na przełomie
maja-czerwca br. Oczywiście, z wyprzedzeniem projekt Statutu zostanie skierowany do
Prezydium ZG celem konsultacji.
W związku z poślizgiem czasowym zmieni się terminarz przyjęty na poprzednim posiedzeniu
Prezydium, dotyczący poszczególnych etapów realizacji nowego Statutu.
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Ad.6. Sprawy wniesione.
Kol. Henryk Monkos przedstawił pismo, które wpłynęło z Okręgu Wielkopolskiego z prośbą o
dofinansowanie Poznańskiego Sympozjum Filatelistycznego, które byłoby kontynuacją
spotkania zorganizowanego w roku ubiegłym. Zaplanowany temat to „Poczta pruska na
obecnych ziemiach polskich”. Postanowiono przyznać Okręgowi Wielkopolskiemu
wnioskowaną kwotę, tj. 10.000 zł oraz dodatkowo 2.500 zł, mając na uwadze rozliczenia
ubiegłorocznego spotkania.
Postanowiono także - wzorem roku ubiegłego - pokryć oprócz kosztów pobytu również
koszty dojazdu uczestników poszerzonego posiedzenia Zarządu Głównego PZF w Biedrusku
k/Poznania.
Kol. Józef Kuczborski przypomniał zebranym, że od ostatniego posiedzenia, Prezydium
podjęło następujące decyzje w trybie internetowym:
Decyzja Nr 77/XX/2015/Inter. Prez. ZG PZF z dn. 06.02.2015 r.
Zgodnie z wnioskiem i pisemnymi wyjaśnieniami organizatora Finału OMKF w Nałęczowie,
Kol. Ryszarda Kuśmiderskiego, Prezydium ZG akceptuje przedłożoną propozycję
dofinansowania kosztów noclegów i wyżywienia dla 80 uczestników imprezy w kwocie
26.000,- zł (80 x 325,00). Kwota 325,00 zł pokrywa 3-dniowy pobyt w Nałęczowie. Pozostałe
koszty organizacji Finału pokryte zostaną z dotacji innych podmiotów i sponsorów imprezy.
Decyzja Nr 78/XX/2015/Inter. Prez. ZG PZF z dn. 17.02.2015 r.
Na wniosek GKS, Prezydium przyjmuje listę sędziów do oceny eksponatów w klasie
młodzieżowej spełniających kryteria art. 22.6. GREX-PZF.
Decyzja Nr 79/XX/2015/Inter. Prez. ZG PZF z dn. 02.03.2015 r.
Na wniosek GKS, Prezydium powołuje na Przewodniczących Sądów Konkursowych niżej
wymienionych Kolegów:
Kol. Andrzej Słodziński - MOWF "Wrocław 2015", III st.
Kol. Ludwik K. Malendowicz - Międz. WF "Głogów 2015", II st.
Kol. Leszek Bednarek - MOWF DEBIUTY XVII w Koszalinie, III st.
Kol. Przemysław Drzewiecki - KWF "Żołnierz Polski..." w Koszalinie, II st.
Kol. Roman Przybyła - Finał 53. OMKF w Nałęczowie (nie ma wystawy - jurorzy oceniają
prace w Finale)
Decyzja Nr 80/XX/2015/Inter. Prez. ZG PZF z dn. 02.03.2015 r.
Na wniosek GKS, Prezydium zatwierdza składy Sądów Konkursowych na niżej wymienione
wystawy:
1. MOWF "Wrocław 2015", III st.
2. Międzynarodowa WF "Głogów 2015", II st.
3. MOWF DEBIUTY XVII w Koszalinie, III st.
4. KWF "Żołnierz Polski..." w Koszalinie, II st.
5. Finał 53. OMKF w Nałęczowie (nie ma wystawy - jurorzy oceniają prace w Finale).
Na posiedzeniu Prezydium ZG PZF podjęło następujące decyzje:
Decyzja Nr 81/XX/2015/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF podejmuje decyzję o dofinansowanie z funduszu wstawienniczego
imprez wnioskowanych przez Okręgi w kwocie 54.500 zł (lista 16 wniosków – załącznik nr 2).
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Decyzja Nr 82/XX/2015/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF na wniosek Okręgu Wielkopolskiego podjęło decyzję o wyasygnowaniu
na działalność statutową (organizacja II Poznańskiego Sympozjum Filatelistycznego) kwoty
12.500 zł (wniosek – załącznik nr 3).
Decyzja Nr 83/XX/2015/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF podjęło decyzję o pokryciu kosztów pobytu i dojazdu uczestników
poszerzonego posiedzenia Zarządu Głównego PZF w Biedrusku k/Poznania.
Wszystkie powyższe decyzje zostały przyjęte jednomyślnie i wchodzą w życie z dniem
przyjęcia.
Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.
Józef Kuczborski
Sekretarz ZG PZF
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