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Protokół nr 6/XXI/2017/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF
w dniach 08.09.2017 r. w Poznaniu

Posiedzenie odbyło się w Hotelu Ikar w Poznaniu w dniu 08.09.2017 r.
Obecni 5 członków Prezydium ZG PZF (lista obecności - załącznik nr 1 do egzemplarza aktowego).

Prezes przywitał wszystkich na VI posiedzeniu Prezydium XXI kadencji i przedstawił program
posiedzenia:
1. Powitanie obecnych członków Prezydium.
2. Sprawozdanie z ruchu członków za I półrocze 2017 r.
3. Bieżący stan finansów ZG PZF.
4. Sprzedaż „Filatelisty” w podziale na kanały dystrybucji.
5. Rozpatrzenie wniosków na dofinansowanie z funduszu wystawienniczego. (wnioski, które
wpłynęły do 31.08.2017 r.)
6. Zatwierdzenie zmian w Zasadach wystawiennictwa w PZF.
7. Zmiana składki członkowskiej od 1.01.2018 r.
8. Sprawy różne.
Ad. 2.
Józef Kuczborski przedstawił sprawozdanie z ruchu członków za I półrocze 2017 roku sporządzone na
podstawie nadesłanych sprawozdań z Okręgów.
Poniższy wykres przedstawia liczbę Okręgów w zależności od przedziału członków dorosłych.

Za I półrocze straciliśmy 307 osób płacących składki w porównaniu do stanu członków z końca 2016
roku. Tyle samo członków ubyło w całym 2016r. Nowych członków – 80 osób.
Ubyło nam 3 honorowych członków oraz 12 kół dorosłych i 12 młodzieżowych.
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Stan członków pełnopłatnych na 30.06.2017 wynosi 1.968 osób w tym 78 honorowych. Członków
płacących składkę ulgową jest 3.424. Razem 5.392 osoby. Z młodzieżą liczba członków wynosi 7.365
osób.
W dwóch okręgach (Gorzowski i Opolski) nie występuje młodzież.
Największe spadki członków wystąpiły w Okręgu Warszawskim, Gorzowskim, Opolskim i Łódzkim.
Ad. 3.
Henryk Monkos wraz z Januszem Dunstem przedstawili bieżący stan finansów ZG PZF informując o:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

realizacji Preliminarza na 2017 r. (wg stanu na 31.08.2017 r.) zgodnie z dokonanymi
księgowaniami, proporcjonalnie do upływu czasu.
stanie konta na dzień spotkania,
stanie gotówki w kasie,
wykorzystaniu funduszy: wystawienniczego i wydawniczego,
wpływach z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 – bardzo duży wzrost
w stosunku do ubiegłego roku – wzrost o 47%.
stanie walorów w magazynie,
wpłatach składek za I półrocze 2017 r. – do końca sierpnia poza jednym okręgiem
(Tarnowskim) wszystkie jednostki zapłaciły składki za I półrocze.

Ad. 4.
Jerzy Białas przedstawił sytuację dotycząca Sprzedaży „Filatelisty” w podziale na kanały dystrybucji za
9 m-cy 2017 roku w zestawieniu do grudnia 2016 roku.

Wynik z e-prenumeraty na sierpień 2017 per saldo wynosi 493 zł.
Prezes poinformował o podpisaniu z Pocztą Polską S.A. umowy na odpłatne zamieszczanie
w Filateliście informacji o nowościach wydawniczych, stosowanych datownikach okolicznościowych
oraz o organizacji poczt specjalnych. Pozyskane środki zostaną przelane na konto wydawcy.
J. Białas przedstawił także informacje dotyczące podejmowanych prób zmiany drukarni dla Filatelisty.
Na chwilę obecną podjęto decyzję o dalszym poszukiwaniu właściwej drukarni.
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Ad. 5.
Józef Kuczborski wraz z Henrykiem Monkosem przedstawili informację dotyczącą wniosków, które
wpłynęły do ZG do dnia 31.08.2017 roku na dofinansowanie z funduszu wystawienniczego.
Prezydium podjęło Decyzję nr 20/XXI/PR/2017 której załącznik stanowi tabela z przyznanymi
środkami na 20.100 zł w gotówce + 2.000 zł w walorach. Wszyscy wnioskodawcy, którym przyznano
dofinansowanie otrzymają Noty księgowe potwierdzające wysokość przyznanej dotacji.
Ad. 6.
Po zapoznaniu się z przekazanym materiałem przez J. Kosmalę Prezydium rekomenduje
zatwierdzenie zmian w Zasadach wystawiennictwa w PZF.
Ad. 7.
W związku ze zbliżającym się okresem od kiedy obowiązywać będą nowe stawki składki
członkowskiej, Janusz Dunst przygotuje informację przypominająca Okręgom o podjętej w 2016 roku
Uchwale ZG w zakresie zmiany składki od 01.01.2018r.
Ad. 8.
Józef Kuczborski przedstawił zakres tematów ujętych w Biuletynie Informacyjnym wydanym w tym
roku, który zamykał wydarzenia z 2016 roku. Przygotowanie nowego numeru Biuletynu zostanie
zlecone kol. Markowi Zbierskiemu. Materiał przygotowany do kolejnego biuletynu będzie podlegał
zatwierdzeniu przez Prezydium ZG.
Zwrócono uwagę, że powstała konieczność przygotowania nowych projektów dyplomów oraz
legitymacji do odznaczeń przyznawanych w Związku.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.
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