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Protokół nr 5/XXI/2017/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF
w dniach 30.06 – 02.07.2017 r. w Warszawie
Posiedzenie odbyło się w siedzibie Zarządu Głównego w dniach 30.06. – 02.07.2017 r.
Obecni 5 członków Prezydium ZG PZF (lista obecności - załącznik nr 1 do egzemplarza aktowego).
W zebraniu udział wziął zaproszony gość – Aneta Wilk – Księgowa ZG PZF.
Prezes przywitał wszystkich na V posiedzeniu prezydium XXI kadencji i przedstawił program
posiedzenia:
1. Powitanie obecnych członków Prezydium oraz zaproszonych gości
2. Sprawozdanie do MPiPS, przygotowanie z udziałem gł. księgowej PZF
3. Zatwierdzenie składu Kapituły Medalu "Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych",
4. Dodatkowe środki na Poznańskie Sympozjum Filatelistyczne,
5. Informator PZF, omówienie zawartości
6. Regulamin PAF, rekomendacja dla ZG PZF
7. Rozpoczęcie szkolenia na ekspertów,
8. Nadanie uprawnień Eksperta PZF, na wniosek KE
9. Podsumowanie 55 Finału OMKF w Chorzowie,
10. Filatelista, nowy cennik reklam i ogłoszeń
11. Otwarcie sklepu w Gdańsku – współpraca z PP S.A.,
12. Odznaczenie dla osoby nie będącej członkiem PZF, decyzja prezesa ZG PZF
13. Sprawy różne.
Ad. 2.
Przy udziale Księgowej ZG dokonano przeglądu przygotowanego sprawozdania do MPiPS, którego
termin przekazania mija 15. lipca 2017 roku. Dokonano porównania ze stanami księgowymi
szczególnych kont zaewidencjonowanymi w księgach rachunkowych ZG. Przygotowano
sprawozdanie i wprowadzono dane do systemu informatycznego MPiPS. Otrzymano raport
prawidłowego wprowadzenia danych przez system.
Korzystając z obecności Księgowej ZG uzgodniono wstępny termin i sposób przeprowadzenia
kontrolnej inwentaryzacji walorów oraz innych wartości będących na stanie ZG.
Ad. 3.
W związku z faktem, iż po zgłoszeniu uwag do Regulaminu Medalu "Za zasługi dla Rozwoju
Publikacji Filatelistycznych" przez członków ZG, wnioskodawcy nie przekazali uzupełnionych
zapisów ww. regulaminu przypomniano, iż Uchwałą nr 12/XXI/ZG/2017/Internet ZG zatwierdził
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skład Kapituły Medalu "Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych". W skład Kapituły
weszli:
−

Jerzy Duda – Przewodniczący,

−

Andrzej Matusiak – Sekretarz,

−

Jerzy Bielawski,

−

Władysław Farbotko,

−

Antoni Kurczyński,

−

Janusz Manterys,

−

Marek Smoła.

Ad. 4.
Prezes przekazał telefoniczną prośbę Prezesa Okręgu Wielkopolskiego o zwiększenie o 2.000 zł
dotacji na organizację Poznańskiego Sympozjum Filatelistycznego w 2017 roku. W związku z
brakiem funduszy w ZG zaproponowano przekazanie dofinansowania w postaci będących w
posiadaniu ZG PZF walorów filatelistycznych w postaci nowodruków. Walory zostaną przekazane
niezwłocznie po zaakceptowaniu przez ZO przedstawionej propozycji.
Ad. 5.
Informator
Prezes przedstawił przygotowany projekt Informatora o Związku. Przedstawiono także uwagi, które
wpłynęły od członków PZF, którzy otrzymali materiał do wstępnej oceny. Projekt został poddany
dyskusji. Przeanalizowano zakres zagadnień ujętych w propozycji informatora. Informator ma być
przygotowany dla osób nowych nie związanych dotychczas ze związkiem i filatelistyką, zarówno dla
młodzieży jak i dorosłych. W drugiej kolejności może stanowić materiał informacyjny dla obecnych
środowisk filatelistycznych. Po naniesieniu zgłoszonych zmian zostanie przedstawiony ponownie do
oceny.
Ad. 6.
Prezydium ZG zapoznało się z przedstawionym Regulaminem PAF i rekomenduje ZG jego przyjęcie
Uchwałą ZG w drodze głosowania internetowego. Projekt zostanie rozesłany do członków ZG.
Ad. 7.
1. Na wniosek Komisji Ekspertów Prezydium podjęło Uchwałę nr 2/XXI/2017 w zakresie
rozpoczęcie szkolenia na eksperta PZF przez kol. Miłosza Rzadkosza.
2.

Na wniosek Komisji Ekspertów Prezydium podjęło Uchwałę nr 3/XXI/2017 w zakresie
rozpoczęcie szkolenia na eksperta PZF przez kol. Romana Oknińskiego.

Ad. 8.
Prezydium na wniosek Przewodniczącego Komisji Ekspertów podjęło Uchwałę nr 1/XXI/PR/2017
w sprawie nadania uprawnień Eksperta PZF Koledze Marcinowi Wysockiemu w zakresie "Znaczki i
całostki polskie od 1944 r."
Ad. 9.
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Prezes przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonego 55 Finału OMKF w Chorzowie „Górny Śląsk –
to nie tylko przemysł”. Finał Odbył się w Chorzowie w Hotelu Focus oraz Domu Kultury Batory.
Uczestnicy poza zmaganiami filatelistycznymi wzięli udział w dodatkowych atrakcjach tj. zwiedzaniu
Muzeum Śląskiego, Muzeum Powstań Śląskich, Planetarium Śląskiego. Prezydium wyraża uznanie i
składa podziękowanie Głównej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej za sprawne przygotowanie i
koordynowanie przebiegu konkursu na wszystkich szczeblach oraz gratulacje dla Komitetu
Organizacyjnego 55 Finału OMKF i Oddziału Chorzów za perfekcyjne przygotowanie imprezy.
Podkreślił również znaczne zaangażowanie finansowe Poczty Polskiej we współorganizacji konkursu.
Ad. 10.
Jerzy Białas przedstawił koszty związane z wydawaniem związkowego czasopisma. Na dzień
dzisiejszy za 1000 sztuk przy objętości 60 stron płacimy 4050 zł brutto. Wydawca zrobił analizę cen
w innych drukarniach odnośnie kosztów druku przy obecnym formacie oraz nowym formacie A5
(z zachowaniem obecnych parametrów papieru). Przy zmianie formatu na A5 cena na numer
wyniosłaby ok. 2800 zł. Zaproponowano zrobienie rozeznania na zmienione parametry papieru
(na gramaturę 90 kreda).
W związku z brakiem reklamodawców oraz zbyt wysokimi kosztami druku i wykonania Prezydium
rozważa zmianę formatu na A5 od pierwszego numeru w 2018 roku. W terminie do 15.07.2017 roku
Wydawca przedstawi pełną analizę kosztów. Na tej podstawie zostanie przygotowana propozycja
uchwały Zarządu ZG i zostanie poddana pod głosowanie internetowe.
Następnie Jerzy Białas przedstawił informację na temat projektowanej umowy z firmą Garmount Press
w zakresie dystrybucji Filatelisty do placówek pocztowych. Firma przedstawiła warunki dystrybucji
ustalając koszty w wysokości 40% prowizji od ceny okładkowej oraz 8% ceny za zwrot, plus koszty
przesyłki. W ocenie Prezydium przedstawione warunki są nie do przyjęcia ze względów finansowych.
W związku z powyższym planowana dystrybucja do urzędów pocztowych zostaje wstrzymana.
Ad. 11.
Otwarcie pocztowego sklepu filatelistycznego w Domu Filatelisty w Gdańsku – Jerzy Białas
przedstawił sprawozdanie z reaktywacji pocztowego sklepu filatelistycznego w Gdańsku przy
siedzibie Okręgu Pomorskiego. W porozumieniu z Pocztą Polską, PZF zainwestował środki w
odnowienie lokalu na parterze Domu Filatelisty w Gdańsku. Poczta złożyła obietnice pełnej
rewitalizacji sklepu na nową szatę graficzną Poczty Polskiej w najbliższym czasie. Zainwestowanie
PP ww. obiekt gwarantuje, iż PP będzie kontynuowała najem lokalu rzez kolejne lata, a tym samym
nie ulegną zwiększeniu koszty utrzymania obiektu przez PZF.
Ad. 12.
Prezes na wniosek Okręgu Pomorskiego Decyzją Prezesa nr 4/XXI/2017 z dnia 30.06.2017 przyznał
Medal Rowlanda Hilla dla Pana Ryszarda Jabłońskiego. Informację o tym fakcie przekazano do
Komisji Odznaczeń.
Prezydium ZG podjęło decyzję nr 15/XXI/PR/2017 dotyczącą ustalenia ceny za medal Rowlanda Hilla
dla Okręgów w wysokości 70 zł za sztukę.
Ad. 13.
1.

Ustalono, iż w związku z okresem urlopowym poszczególni członkowie Prezydium będą
czasowo osobiście wspierać pracę biura w tym okresie szczególnie przy natężeniu prac
związanych z wysyłką nowodruków.
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2.

Przedstawiono propozycje tematów do planu emisji znaczków na 2019 rok. Zwrócono uwagę na
fakt, iż Okręgi nie wykazują zainteresowania na przekazywane maile z biura ZG, gdyż
propozycje napłynęły tylko z dwóch Okręgów.

3.

Podjęto Decyzję nr 16/XXI/PR/2017 ustalającą cenę dla członków PZF na nowodruk Word
Games Wrocław 2017 w wysokości 40 zł za komplet.

4.

Wstępnie ustalono termin posiedzenia Zarządu Głównego na 9-10 września 2017 roku.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.

Sekretarz ZG PZF

Prezes ZG PZF

Joanna Boniśniak

Henryk Monkos

Posiedzenie było rejestrowane i zapisano je w archiwum w plikach:
1. prezydium ZG-30.06.17_001.mp3
2. prezydium ZG-01.07.17_002.mp3
3. prezydium ZG-02.07.17_003.mp3
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