
Uchwała nr 85 
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego 

z dnia 26 marca 2011 r.  
 

w sprawie wzmocnienia ochrony przepływu środków pienięŜnych Polskiego Związku 
Wędkarskiego 
 
Na podstawie §30 pkt. 11 i 21 Statutu PZW, zobowiązuje się wszystkie jednostki terenowe 
Polskiego Związku Wędkarskiego do: 
 
1. przestrzegania przepisów wynikających z Instrukcji o obiegu i kontroli dokumentów 

zatwierdzonej uchwałą nr 112  Zarządu Głównego z 30.03.2001 r.;  
2. przeprowadzenia szkoleń przypominających normy wynikające z ww. instrukcji wraz z 

zebraniem oświadczeń o zapoznaniu się i zobowiązaniu do przestrzegania zasad w niej 
zawartych; 

3. odbioru od dyrektorów biur oświadczeń o przyjęciu odpowiedzialności za wykonywanie 
obowiązków kierownika jednostki w zakresie rachunkowości, zgodnie z Uchwałą 
Prezydium ZG PZW nr 2 z dnia 1 grudnia 2001 r.; 

4. prowadzenia ksiąŜki korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz obowiązku 
dekretowania dokumentów przez Dyrektora Biura; 

5. rozdziału funkcji głównego księgowego i kasjerki, głównego księgowego i magazyniera        
(w tym znaków PZW) oraz magazyniera i kasjerki. Dotyczy to równieŜ zastępstw                      
w czasie przerw urlopowych lub chorobowych; 

6. wprowadzenia zakazu wynoszenia dokumentów Polskiego Związku Wędkarskiego poza 
stałe, ustalone miejsce ich przechowywania; 

7. stałej inspekcji terminowości regulowania zobowiązań i odzyskiwania naleŜności; 
8. bezwzględnego prowadzenia ewidencji dotyczącej rachunkowości  przy pomocy 

licencjonowanego programu do rejestracji operacji księgowych; 
9. podpisywania czeków tylko całkowicie wypełnionych (zakaz podpisywania czeków                 

in blanco); 
10. wyeliminowania przypadków jednoosobowego decydowania o wypływie środków 

pienięŜnych z konta jednostki; 
11. bieŜącego przeglądu wydanych i zrealizowanych czeków oraz wypływu gotówki z banku 

lub kasy, w korespondencji z bankowym rejestrem operacji finansowych.                          
Wpłata nadwyŜki kasowej do banku i z banku do kasy powinna być dokonana w tym 
samym dniu co jej rozchód; 

12. wprowadzenia zakazu przechowywania środków pienięŜnych na ksiąŜeczkach 
oszczędnościowych; 

13. bieŜącej kontroli sprzedaŜy składek członkowskich, oraz przestrzegania obowiązku 
comiesięcznego rozliczania skarbnika w biurze Zarządu Okręgu. Wprowadzenie zasady 
nie wydawania nowych znaków PZW, bez wpłaty środków pienięŜnych za juŜ sprzedane, 
do kasy lub na konto okręgu; 

14. dokonania oceny stanu ochrony mienia Związku w poszczególnych jednostkach.  
 
Informacje o podjętych działaniach naleŜy przesłać do Biura ZG PZW  w terminie do dnia             
10 maja 2011 r. 
 
Zbiorczą informację naleŜy przedstawić na posiedzeniu  ZG w m-cu maju br.  
 
  Skarbnik ZG PZW                  Prezes ZG PZW 

 
  Waldemar Gozdek                            Eugeniusz Grabowski 


