Protokół nr 30/XX/2016/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF
w dniu 18-19.03.2016 r. w Warszawie
Posiedzenie odbyło się w siedzibie Zarządu Głównego w dniu 18.03.2016 r. oraz w Hotelu
„Holiday Park” w dniu 19.03.2016 r. w Warszawie. Obecni wszyscy członkowie Prezydium
ZG PZF (lista obecności - załącznik nr 1 do egzemplarza aktowego).
Porządek zebrania:
1. Otwarcie posiedzenia Prezydium – Prezes Henryk Monkos
2. Sprawy finansowo-księgowe – zamknięcie roku
3. Fundusz wystawienniczy – wykorzystanie w roku bieżącym
4. Przyznanie Złotych Młodzieżowych Odznak Honorowych PZF
5. Filatelista w formie elektronicznej – M. Zbierski
6. Sprawy wniesione

Ad.1. Prezes Kol. Henryk Monkos przywitał wszystkich na posiedzeniu Prezydium oraz
przedstawił porządek zebrania, który został jednomyślne przyjęty.
Ad.2. Kol. Henryk Monkos przedstawił dokumenty związane z zamknięciem roku 2015 oraz
przeprowadzoną kontrolą przez Główną Komisję Rewizyjną. Omówił także stan zadłużenia
Okręgów w stosunku do Zarządu Głównego.
Omówiono problemy w uzyskaniu dokumentacji księgowo-finansowej z Okręgów w terminie
oraz sposób dokonywania korekty dokumentacji sporządzonej niewłaściwie. Mimo iż proces
ten przebiegał zdecydowanie lepiej niż w roku poprzednim, to efekt końcowy, czyli czas
zrobienia dokumentacji zbiorczej, był bardzo ograniczony.
Ad.3. Kol. Józef Kuczborski przedstawił wnioski Okręgów dotyczące dofinansowań z
Fundusz wystawienniczego, które wpłynę od ostatniego posiedzenia Prezydium. Z Okręgu
Śląsko-Dąbrowskiego wpłynęły 3 wnioski, które dotyczą organizacji pokazów filatelistycznych
– każdy wniosek dotyczy kwoty 1.200,00 zł. Okręg Lubelski zgłosił dwa wnioski, które
również dotyczą pokazów filatelistycznych, każdy na kwotę 1.200,00 zł. Okręg Koszaliński
zgłosił wniosek na kwotę 5.000,00 zł, na zorganizowanie Młodzieżowej Okręgowej Wystawy
Filatelistycznej „Debiuty XVIII”, a Okręg Wrocławski wniosek na 8.000,00 zł, na
zorganizowanie Krajowej Wystawy Filatelistycznej „Oława-2016”. Wpłynął również wniosek z
Okręgu Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie Krajowej Wystawy Literatury
Filatelistycznej, która ma się odbyć podczas trwania Zjazdu w Iławie. Wniosek ten
postanowiono rozpatrzyć w późniejszym terminie.
Pozostałe wnioski zostały zaakceptowane i dofinansowane wnioskowaną kwotą.
Podjęto decyzję w tej sprawie.
Jednocześnie stwierdzono, że na chwilę obecną – przy założeniu dofinansowania
odłożonego wniosku – wykorzystanie funduszu wystawienniczego (założonego na ten rok)
jest już w 100% wykonane.
Ad.4. Kol. Józef Kuczborski przedstawił wniosek Głównej Komisji ds. Filatelistyki
Młodzieżowej o przyznanie Złotych Odznak Honorowych PZF dla Darii Kuziak, Sandry Mality
i Michała Żydowskiego z Okręgu Wrocławskiego oraz Konrada Andraczka z Okręgu
Łódzkiego. Podjęto decyzję w tej sprawie.
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Ad.5. Kol. Marek Zbierski poinformował zebranych o poczynionych staraniach, żeby
„Filatelista” mógł ukazywać się w formie elektronicznej, korzystając z portalu www.ikiosk.de.
Zasadą działania portalu jest handel elektronicznymi wersjami czasopism. Korzystając z
możliwości prezentacji multimedialnej, przedstawił krok po kroku zasadę działania portalu na
przykładowo wybranych czasopismach. W zależności od częstotliwości wydawania danego
czasopisma, korzystając z portalu mamy możliwość zakupu jednego wybranego
egzemplarza lub wszystkich wydań w ciągu miesiąca, kwartału lub roku.
Pojawiające się w dyskusji pytania natury technicznej, zostaną wyjaśnione w najbliższym
czasie, żeby można podjąć decyzję o wejściu „Filatelisty” na rynek prasy elektronicznej.
Ad.6. Sprawy wniesione.
Kol. Marek Zbierski przedstawił zebranym regulamin specjalizowanej KWF „Całostki-2016” w
Trzebinii. Regulamin ten zawierał już sugerowane wcześniej drogą elektroniczną poprawki
oraz zapewnienie ze strony organizatora o uzgodnieniach z Oddziałem PZF Chorzów.
Tak przedstawiony regulamin został poddany pod głosowanie.
Na posiedzeniu Prezydium ZG PZF podjęło następujące decyzje:

Decyzja Nr 108/XX/2016/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF podejmuje decyzję o dofinansowaniu z funduszu wstawienniczego
imprez wnioskowanych przez Okręgi w kwocie 19.000,00 zł (lista wniosków – zał. nr 2).
Decyzja Nr 109/XX/2016/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF na wniosek Głównej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej podejmuje
decyzję o przyznaniu Złotej Młodzieżowej Odznaki Honorowej PZF Darii Kuziak, Sandrze
Malicie, Michałowi Żydowskiemu oraz Konradowi Andraczkowi.
Decyzja Nr 110/XX/2016/Prez. ZG PZF
Prezydium ZG PZF zatwierdza regulamin specjalizowanej Krajowej Wystawy Filatelistycznej
„Całostki-2016” w dniach 16-22.09.2016 r. w Trzebinii.
Wszystkie powyższe decyzje i uchwały 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 pliku:
1. Prezydium_160319_01.mp3
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