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Protokół nr 7/XXI/2017/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF
w dniach 08-09.12.2017 r. w Poznaniu

Posiedzenie odbyło się w Hotelu Ikar w Poznaniu w dniach 08-09.12.2017 r.
Obecni 5 członków Prezydium ZG PZF (lista obecności - załącznik nr 1 do egzemplarza aktowego).

Prezes przywitał wszystkich na VII posiedzeniu Prezydium XXI kadencji i przedstawił program
posiedzenia:
1. Podsumowanie za lata 2010- 2017 rok
2. Kapituła Statuetki Prymus
3. Komisja filatelistyki tematycznej
4. Kapituła medalu literatury
5. Rejestr rzeczoznawców PZF
6. Sprawozdanie z ruchu członków (J.Kuczborski).

Ad. 1
Prezes przedstawił podsumowanie roku w zakresie:
1.

spraw finansowych Związku:

Na koniec listopada 2017 roku wykonania preliminarza przedstawia się w wielkościach:
- wpływy: plan 968 322 zł wykonanie 888 565 zł tj. 92%,
- wydatki: plan 968 322 zł, wykonanie 672 183,10 zł tj. %.69,4%
2.

wydania specjalne:

Przedstawiono zgodnie z planami wydawniczymi Poczty Polskiej emisje, które dedykowane będą wydaniom
specjalnym z przeznaczeniem dla Członków PZF w 2018 roku.
Podjęto decyzję Prezydium nr 23/XXI/PR/2017 w sprawie ustalenia ceny na nowodruki wydawane w 2018
roku na poziomie 50 zł za każdy komplet.
3.

Wydatki z funduszy wystawienniczych:

W roku 2017 dofinansowano 21 pokazów, 6 wystaw. Dofinansowanie w gotówce wyniosło 35 100 zł i 15
700 zł w walorach. Łącznie na dofinansowanie wystawiennictwa wydano 50 800 zł. Do dnia 09.12.2017
roku.
Prezydium przeanalizowało wszystkie konta dotyczące wpływów i wydatków. Pomimo nie wykonania planu
sprzedaży walorów specjalnych Prezydium jest zadowolone z realizacji osiągniętych wyników finansowych
w 2017 roku. Zaplanowane działania na rok 2017 zostały zrealizowane.
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Podsumowanie kapituły Statuetki Prymus – przedyskutowano kwestię zgłoszonych kandydatur.
Zaplanowane było szkolenie dla przedstawicielstw Kapituły które z przyczyn obiektywnych zostanie
przełożone na rok 2018. Przedyskutowano kwestię organizacji przyszłorocznej kapituły przy
organizowanej wystawie krajowej w Poznaniu.
Ad. 3
Komisja filatelistyki tematycznej – w związku z rezygnacją R.Prange z funkcji przewodniczącego
komisji tematycznej zaproponowano przyjecie funkcji przez Romana Przybyłę. Prezydium czeka na
decyzje kandydata.
Ad. 4.
Medal Kapituły literatury filatelistycznej – w związku z rezygnacja Jerzego Dudy omówiono ponownie
temat funkcjonowania tej kapituły. Proponuje się przeniesienie zarządzania Kapituły pod jurysdykcje
PaF-u. Podczas posiedzenia ZG zostanie wystosowane zapytanie do Prezesa Okręgu Małopolskiego
oraz Prezesa PAF.
Ad. 5
Prezydium zleci kol. Marcinowi Wysockiemu przygotowanie zasad powoływania rzeczoznawców PZF.
Termin wykonania do 31.01.2018 roku. Marcin Wysocki zobowiązany jest do uzupełnienia wykazu
ekspertów i bieżącego prowadzenia ewidencji. Zobowiązuję się także do przekazania aktualnej listy
do publikacji na stronie ZGPZF.
Ad.6.
Józef Kuczborski poinformował o stanie spływających sprawozdań ze stanu członków za 2017 rok.
Przedstawił analizę porównawczą do lat ubiegłych. Termin nadsyłania sprawozdania ustalono na 10
grudnia 2017 roku. Liczbę członków porównano do utrzymanej przez ZG wysokości składki
członkowskiej w 2017 roku.
Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.
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