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Protokół nr 22/XXI/2019/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF
w dniach 12-14.07.2019 r. w Gdańsku
Posiedzenie odbyło się w Gdańsku w dniach 12-14.07.2019r.
Obecni 5 członków Prezydium ZG PZF oraz Józef Kopeć – członek ZG (lista obecności - załącznik nr 1
do egzemplarza aktowego).

Prezes przywitał wszystkich na XXII posiedzeniu Prezydium XXI kadencji i przedstawił program
posiedzenia:
1. Uregulowanie spraw związanych z GKS i Komisją Wystawiennictwa.
2. Wnioski z funduszu wystawienniczego.
3. Omówienie wersji Statutu otrzymanej od Radcy Prawnego.
4. Sprawozdanie z ruchu członków za I półrocze 2019 roku.
5. Dofinansowanie „Filatelisty”.
6. Nowodruki na 2020 rok.
7. Sprawy różne.

Ad. 1

Po powołaniu nowego składu GKS zaplanowano spotkanie Prezydium z Przewodniczącym
GKS i pełniącym obowiązki Przewodniczącego Kolegium Wystawiennictwa w celu omówienia
zasad współpracy z ZG.

Ad. 2.
Zaprezentowano wnioski o dofinansowanie z funduszu wystawowego, które wpłynęły do ZG do dnia
12.07.2019 roku. Po analizie przedstawionych wniosków Prezydium podjęło decyzję nr
84/XXI/PR/2019 przyznając dofinansowanie dla Okręgów w wysokości 2.000 zł w gotówce.
Ad. 3.
Prezydium po otrzymaniu w dniu 05 lipca br. materiału po poprawkach od Prawnika ZG – Pana
Michała Stępień podjęło prace nad omówieniem materiału. Prawnik zaproponował nowy układ
dokumentu w postaci tabelarycznej, która wg niego jest bardziej przystępna dla organu
rejestrującego. Prezydium, ze względu na włożony potencjał w przygotowanie omawianej
dotychczas wersji naniosło ostateczne poprawki do dokumentu i przekazało do formatowania
końcowego. Po wykonanej pracy materiał zostanie ponownie przekazany do zapoznania się przez
członków ZG, a następnie do delegatów.
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Ad. 4.
J. Kuczborski przedstawił sprawozdanie z ruchu członków za I półrocze 2019 roku. Dodatkowo
przedstawił zaktualizowaną o faktyczne wykonanie prognozę liczby członków do końca XXI kadencji.
Poniższa tabela przedstawia liczbę członków w Okręgach w pierwszym półroczu 2019 roku.
Okręg PZF
Beskidzki
Bydgoski
Częstochowski
Gorzowski
Kaliski
Koszaliński
Lubelski
Łódzki
Małopolski
Opolski
Pomorski
Rzeszowski
Śląsko-Dąbrowski
Świętokrzyski
Tarnowski
Toruński
Wałbrzyski
Warmińsko Mazurski
Warszawski
Wielkopolski
Wrocławski
Zachodniopomorski
Zamojski
Zielonogórski
Ogółem:

Liczba członków
148
174
43
102
184
191
207
196
220
99
337
230
567
90
96
104
113
117
447
265
321
121
26
101
4.499

W I półroczu przybyło 64 nowych członków, natomiast ubyło 366 członków płacących składki.
Ad. 5.
J.Białas przedstawił stan finansowy „Filatelisty”. Po zmianie drukarni koszty produkcji pozwoliły na
zaoszczędzenie znacznej kwoty. Jednakże wprowadzona przez Pocztę Polską nowa kategoryzacja
przesyłek spowodowała podniesienie kosztów wysyłki z 3 zł do 4 zł na jednej przesyłce. W związku
z tym zawnioskował do Prezydium o wcześniejsze przekazywanie wpłat uzyskiwanych od Poczty
Polskiej do Okręgu Pomorskiego, aby uprościć finansowanie dystrybucji. W związku z tym Prezydium
podjęło Decyzję nr 83/XXI/PR/2019 o terminach i wysokości przekazywanych środków do Wydawcy.
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Ad. 6.
Prezes przedstawił stan magazynowy ZG w zakresie nowodruków wydanych w poprzednich emisjach.
Poprzednie zamówienie na „Dar Młodzieży” były w ilości 5.273 przy nakładzie 6.500 szt.
Po analizie zapasów i sprzedaży podjęto decyzję o zmniejszeniu nakładu do 6.000 sztuk każdego od
2021 r., z uwagi na to, że nowodruki na 2020 r. są już zatwierdzone i po przetargu na wykonanie.
Poddał pod dyskusję wprowadzenie w przyszłym roku trzech nowodruków w tym jeden dla członków
PZF byłby w prezencie (bezpłatny) na święta Bożego Narodzenia. Warunkiem otrzymania darmowego
nowodruku będzie imienny odbiór waloru wraz z podaniem danych adresowych do utworzenia bazy
członków. Wydanie walorów do Okręgów nastąpi po przedstawieniu przez jednostki listy adresowej.
Prezes przedstawił propozycję Poczty Polskiej w zakresie wydania nowodruków w 2020 roku.
•

„Kocham Cię”, w miesiącu lutym,

•

„12 gwiazd w koronie Maryi”, w miesiącu kwietniu,

•

„12 gwiazd w koronie Maryi”, w miesiącu październiku.

Ad. 7.
Sprawy różne:
7.1. Prezes poinformował o zgłoszeniu do Planu Emisji na 2020 roku znaczków pocztowych
związanych z Walnym Zjazdem PZF. Prezydium rozważało lokalizacje w kraju do organizacji
Zjazdu. W związku z tym, iż w 1920 roku Polska odzyskała 140 kilometrowy odcinek wybrzeża
i podjęto decyzję o budowie portu w Gdyni zaproponowano organizację Zjazdu na Pomorzu.
Ustalono wstępny termin Zjazdu na 2-4 października 2020 roku.
7.2. Prezydium podjęło decyzje nr 85/XXI/PR/2019 przyznającą kwotę 3.200 zł dla Okręgu
Zachodniopomorskiego na zakup gablot do Okręgu.
7.3. J. Białas złożył wniosek o dofinansowanie ZG do wymiany drzwi wejściowych do lokalu
podnajmowanego przez Sklep filatelistyczny Poczty Polskiej. Poczta Polska przekazała
wymagania do parametrów technicznych drzwi, które muszą być klasy C. Z wstępnych
kalkulacji koszt wymiany wyniesie ok. 10 tys. zł. Prezydium po inspekcji obiektu Decyzja nr
86/XXI/PR/2019 przyznało 10 tys. zł na prace modernizacyjne.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.

Sekretarz ZG PZF

Prezes ZG PZF

Joanna Boniśniak

Henryk Monkos
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