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Protokół nr 11/XXI/2018/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF
w dniach 23-24.03.2018 r. w Warszawie

Posiedzenie odbyło się w Warszawie w dniach 02-04.03.2018r.
Obecni 4 członków Prezydium ZG PZF oraz Henryk Wielgosik – Członek Komisji Odznaczeń (lista
obecności - załącznik nr 1 do egzemplarza aktowego).

Prezes przywitał wszystkich na XI posiedzeniu Prezydium XXI kadencji i przedstawił program
posiedzenia:
1. Sprawozdanie Komisji Odznaczeń i Wyróżnień,
2. Omówienie przebiegu spotkania poszerzonego posiedzenia ZG,
3. Preliminarz 2018,
4. Wnioski z funduszu wystawienniczego,
5. Zatwierdzenie regulaminu Krajowej wystawy Literatury Filatelistycznej z okazji 95-lecia
filatelistyki toruńskiej i 785 rocznicy lokacji Torunia,
6. Sprawy różne.
Ad. 1
W związku ze zmianą przyznawania odznaczeń, do Komisji wpłynęło mniej wniosków niż w latach
poprzednich. Wpłynęło sporo wniosków o przyznanie medalu Rowlanda Hilla dla osób fizycznych i
prawnych.
Do komisji wpłynęło ogółem 51 zgłoszeń, w tym 5 zgłoszeń nie zostało popartych wnioskami
formalnymi (z okręgu Wrocławskiego). W związku z tym rozpatrywano 46 wniosków z których 3
zostały odrzucone z powodów formalnych – osoby wskazane we wniosku już takie odznaki otrzymały.
Wpłynęło:
1.

Odznaka Za zasługi dla polskiej filatelistyki dla członków:
−

Brązowa – wpłynęło 8 wniosków (18 pkt.). Przyznano 2 odznaki - Decyzją Prezesa ZG nr
10/XXI/2018 (Boroń Zbigniew, Selbirak Jan), Rekomendacje Prezydium uzyskały 2 wnioski,

−

Srebrna – wpłynęło 6 wniosków (21 pkt.). Przyznano 1 odznakę Decyzją Prezesa ZG nr
10/XXI/2018 (Jaworski Roman), pozostałe wnioski nie uzyskały rekomendacji Prezydium,

−

Złota – wpłynęło 6 wniosków (25 pkt.). Decyzją Prezesa ZG nr 10/XXI/2018 przyznano 1
odznakę (Tadeusz Janiga). Rekomendowano przyznanie odznaczenia 3 osobom które
uzyskały wymaganą liczbę punktów.

2. Odznaka Za zasługi dla polskiej filatelistyki dla kół:
−

Brązowa – złożono 1 wniosek. Rekomendowano przyznanie.
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−

Złota – złożono 1 wniosek. Rekomendowano przyznanie.

Po weryfikacji wniosków stwierdzono, iż nadesłane wnioski nie zawierają tabel z uzyskaną punktacją i
nie spełniają formalnych wymagań określonych Decyzją Prezydium nr 4/2017. W związku
z powyższym wnioski nie spełniające wymagań formalnych nie były rozpatrywane.
3.

Medal Rowlanda Hilla – Brązowy
−

dla osób fizycznych – wpłynęło 15 wniosków. Rekomendowano przyznanie wszystkim
osobom,

−

dla osób prawnych podmiotom.

wpłynęło 9 wniosków. Rekomendowano przyznanie wszystkim

Dodatkowo Decyzją Prezesa ZG nr 10/XXI/2018 przyznano Złotą odznakę Honorową Bogdanowi
Pelcowi.
Ad. 2.
Prezydium omówiło plan poszerzonego posiedzenia Zarządu Głównego. Dokonano zmian
proponowanego porządku obrad w zakresie kolejności tematów.
Józef Kuczborski przedstawił materiał przygotowany na posiedzenie w zakresie:
−

najczęściej spotykanych błędów w dokumentacji,

−

zestawienia wyników finansowych uzyskanych przez Okręgi w 2017 roku,

−

zestawienia dotacji uzyskanych przez Okręgi w 2017 roku,

−

sprawozdania z ruchu członków za 2017 rok.

Omówiono dodatkowe kwestie, które będą przedmiotem posiedzenia.
Ad. 3.
Henryk Monkos przedstawił opracowany na 2018 rok preliminarz. Przeanalizowano wydatki
poniesione w 2017 roku w zakresie administracji związku i kwestii związanych z wykupem walorów.
Uwzględniono w preliminarzu zaplanowane imprezy wystawiennicze oraz przyznane już środki dla
jednostek. Omówiono wydatki zaplanowane na wsparcie OWF w Poznaniu i wydań specjalnych z tej
okazji. Przedstawiono propozycję cen na walory będące w magazynie ZG.

Ad. 4.
Zaprezentowano wnioski o dofinansowanie z funduszu wystawowego, które wpłynęły do ZG do dnia
23.03.2018 roku. Po analizie przedstawionych wniosków Prezydium podjęło decyzję nr
36/XXI/PR/2018 przyznając dofinansowanie w wysokości 2.800 zł w walorach oraz 4.000 zł
w gotówce.
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Ad. 5.
Okręg Toruński poinformował o organizacji w dniach 3-7 grudnia 2018 roku Krajowej Wystawy
Literatury Filatelistycznej z okazji 95-lecia filatelistyki toruńskiej i 785 rocznicy lokacji Torunia.
Przedstawił do zatwierdzenia regulamin ww. wystawy. Regulamin został zwrócony do konsultacji
przez Komisję wystawiennictwa do zaakceptowania i wskazania rekomendacji.

Ad. 6
Sprawy różne:
1. Prezydium zostało poinformowane o zatwierdzonej przez Pocztę Polską zmianie cennika dla
usług powszechnych od dnia 01.04.2018 roku.
2. Prezes przedstawił otrzymane do wiadomości pismo skierowane do GKR z Okręgu
Wrocławskiego w zakresie cofnięcia decyzji Prezydium z 2016 roku. Pismo zostanie
zaprezentowane na posiedzeniu ZG z prośbą o przedstawienie stanowiska przez prezesa
okręgu wrocławskiego oraz przewodniczącego GKR.
3. Prezydium podjęło decyzje nr 37/XXI/PR/2018 dotyczącą ustalenia cen sprzedaży walorów
będących na stanie magazynu ZG. Aktualne ceny zostaną przekazane komunikatem do
Okręgów z informacją o stanie zapasów.
4. Omówiono sprawy związane z wydaniem Biuletynu Informacyjnego za 2017 rok. Na
posiedzeniu ZG zostanie zebrana informacja o ostatecznych zamówieniach z okręgów.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.

Sekretarz ZG PZF

Prezes ZG PZF

Joanna Boniśniak

Henryk Monkos
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