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Protokół nr 15/XXI/2018/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF
w dniu 23-25.11.2018r. w Ciechocinku
Posiedzenie odbyło się w Ciechocinku w dniach 23-25.11.2018r.
Obecni 5 członków Prezydium ZG PZF (lista obecności - załącznik nr 1 do egzemplarza aktowego) oraz
Józef Kopeć – członek ZG.

Prezes przywitał wszystkich na XV posiedzeniu Prezydium XXI kadencji i przedstawił program
posiedzenia:
1. Nowa umowa na druk Filatelisty.
2. Lokal PZF w Gdańsku.
3. Statut – kontynuacja prac nad modyfikacja dokumentu.
4. Sprawy różne.
Ad. 1
Jerzy Białas poinformował o sytuacji w zakresie druku Filatelisty. Z dniem 31 października
wypowiedziano umowę druku firmie GlobPrint z Olsztyna gdzie wydrukowany zostanie ostatni numer
grudniowy. Następnie podpisano nową umowę z drukarnią Paw Druk w Suchym Lesie. Oszczędności
druku wraz z wysyłka miesięcznika Filatelista w drukarni Paw Druk w stosunku do kosztów druku
w Olsztynie przy nakładzie 1.150 egzemplarzy miesięcznie wyniosą 553,15 zł, co w skali roku daje
oszczędność 6.637,80 zł.
Ad. 2
Jerzy Białas poinformował, iż w 2019 roku zostanie wprowadzony nowy podatek gruntowy (od
nieruchomości), który przy wpłacie z góry za 20 lat może zostać obniżony przez miasto o 60 %. W
momencie otrzymania informacji z miasta zostanie przedstawiona kalkulacja kosztów. Taka sama
sytuacja może odnosić się do lokalu w Rzeszowie.
Jednocześnie Jerzy Białas poinformował, iż przy ostatniej kontroli p.poż Okręg otrzymał dyspozycje
o konieczności dokonania remontu wejścia (parteru) lokalu przy straganiarskiej. Wstępny kosztorys
przedstawiono na 45.000 zł. Prezydium w związku z posiadanymi środkami na koncie
i zaplanowanymi wydatkami na ten cel podjęło decyzję nr 61/XXI/PR/2018 o przekazaniu tych
środków w celu rozpoczęcia prac w lokalu.

Ad. 3
Prezydium kontynuowało prace nad zmianami Statutu w poszerzonym składzie przy udziale Józefa
Kopcia. Dokonano ostatnich zapisów w zakresie działalności odpłatnej i nieodpłatnej oraz osobowości
prawnej oraz zweryfikowano cały dokument w zakresie odnośników do paragrafów. Ustalono tryb
dalszej pracy z dokumentem. Postanowiono przekazać materiał do wniesienia uwag przez Zarząd
Główny oraz wszystkie Okręgi. Termin przekazania uwag z Okręgów ustalono na 31.12.2018r.
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Następnie materiał zostanie uzupełniony o wniesione uwagi i przekazany do oceny prawnej. Po tej
korekcie kolejny raz trafi do Zarządu Głównego w celu procedowania.
Ad. 4
4.1. Prezydium podjęło Decyzję nr 60/XXI/PR/2018 w zakresie przyznania środków z funduszu
wystawienniczego. Przyznano 1.500 zł w walorach oraz 9.000 zł w gotówce.
4.2. Omówiono kwestie rozliczenia Finału OMKF w Zabrzu. Nadzór nad prawidłowym
rozliczeniem OMKF pełni skarbnik ZG we współpracy z prezesem Okręgu PZF w Katowicach
4.3. Na wniosek Okręgu Śląsko – Dąbrowskiego Prezes podjął Decyzje nr 13/XXI/2018 przyznając
Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” Oddziałowi PZF w Rudzie Śląskiej.
4.4. Prezydium podjęło Uchwałę Nr 8/XXI/PR/2018 w zakresie dofinansowania dla członków PZF
za udział w Studium Filatelistyki.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.
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