
Uchwala Nr Ą9
Zarządu Glównego Polskiego Zlv iązku Wędkarskiego

z dnia 29 marca 2074 r.

w sprawie budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na2014 r.

Na podstawie $ 30, pkt 8 Statutu PZW:

l . Uchwala się budżet Polskiego Związku Wędkarskiego rłykazujący :
po stronie przychodów
po stronie kosztów

Ż. Zatwierdza się budzety jednostkowe :

po stronie przychodów kwotą
po stronie kosztów kwotą

po stronie przychodów kwotą
po stronie kosztów kwotą

1) Zarządtt Głównego PZW, zamykającego się:
po shonie przychodów kwotą
po stronie kosztów kwotą

163.109.589'43 zł
160.60l.Ż60,f4 zł

5.Ż63.212,20 zł
5'222.958,46 zł

6.580.000,- zł
6'563 '800.- zł

Ż.824.400,00 zł
2.808.954'00 zł

2) Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, zamykającego się:

3) Redakcj i PZW ',Wiadoności Wędkarskie'', zamykającego się :

3. Zobowiązuje się wszystkie jednostki PZW do przestrzegani a zasad przeznaczenia
składki na cele określone w uchwale XXX KZD PZW (rozdz.D 'I ust.3 i 9)

4. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.



Uchwała n .ł.ł.
Zarządu Głównego PZW
z dnia 29 marca 2014 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu postępowania w sprawach przewinień czlonków
PZW oraz Instrukcji pracy sądów koleżeńskich i rzeczników dyscyplinarnych PZW

$1

Na podstawie $ 30 pkt 11, w związku z $ 21 ust. 2 i 4 Statutu PZW, Zarząd Główny PZW
uchwala Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków PZW oraz InstrŃcję
pracy sądów koleŹeńskich i rzeczników dyscyplinamych PZW.

s2

Regulamin wcho dzi w Życie zdniem 1 majaŻ014 r.

$3

Regulamin stanowi za1ącznik do uchwaly.

$4

Traci moc Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków PZW zatwierdzony
uchwałą ZG PZw nr 'l4 z dnia 29.03.2008 r., uchwała ZG PZw nr 1Ż9 z dnia 28.03.2009 i
uchwała ZG PZw nr I37 z dnia 30.05.2009 r. oraz Regulamin działania rzeczników
dyscyplinamych PZW wprowadzony uchwałą ZG PZW nl 75 z dnia 29.03.2008 r.

Sekretaz ZG PZW
(



Uchwala Nr 15
ZalząłJu Głównego

Polskiego Zlł iązku Wędkarskiego
z dnia 29 marca 2014 r.

w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomoŚci

Na podstawie s 30 pkt I7, w nawiązaniu do Uchwały XXX KZD PZW z dnia 25
pużdziemika 2013 r' w sprawie kierunków działania Polskiego Zwięktl Wędkarskiego w
Iatach2013-2017 , Zatząd Główny PZW:

1. WyraŻa wolę zbycia Domu Kultury Wędkarskiej w Łopusznej.

2' Uchwała wchodzi w Ącie z dniem .jej podjęcia.



Uchwała N, Ą6
Zzrządtl Głównego

Polskiego Zw iązku Wędkarskiego
z dnia 29 marca 2014 r.

w sprawie nadania sztandaru Polskiego Złviązku Wędkarskiego

Na podstawie $ 30 pkt 11, w związku z pkt |2 statutu PZW Zarząd Główny PZW
nadaje sztandar PZW dla Koła nr ól Warszawa Ząbki (okręg Mazowiecki PZW).

Sekretarz ZG PZW1'/
---1MałttĘylłgdziarz



Uchwała Nr 17
Zarządll Głównego

Polskie go Zw iązku Wędkarskiego
z dnia 29 marca 2014 r .

w sprawie uchwał Prerydium Zarządtt Głównego PZW

Na podstawie $ 3 1 ust' 2 Statutu PZW, Zarząd Główny PZW

Uchyla uchwałę Prezydilm ZG PZW nr 18.

Zatwierdza pozostałe uchwały Prezydium ZG PZW rlr od 11 do 23 '

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia'

1.

2.

3.

Sekretarz ZG PZW

Marian Magdziarz



Uchwała nr f $
Zarządll Glównego

Polskiego Związku Wędkarskiego
z ilnb29 narca 2014 r.

w sprawie uchylenia UchwaĘ Z,arządu okręgu PZW w Nowym Sączu

l' Na podstawie $ 19 ust. 3 statutu PZ|Vł ' Zarząd Główny PZW uchyla Uchwałę

n]os|Dlzll4 Zarządu okręgu PZW w Nowym Sączu z dn.28.12.20l3 r. w całości, jako

spizeczną z $ 13 pkt 4 statutu PZw.

2. Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

Sekretaru ZG PZW



Uchwała 
^, 

19
Zarządll Głównego PZW
z dnia 29 marca 2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Gospodarstwa Rybackiego PZV,ł w Suwałkach

Na podstawie $ 30 pkt 11) Statutu PZW oraz na postawie Rozdziału VII $ 1 Statutu Gospodaxstwa
Rybackiego PZW w Suwałkach - w Statucie Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
wprowadza się następujące zmiany:

$1

1. w Rozdziale V $7 oznacza się jako ''ust' 1'' i dodaje się ustępy 2 i 3 o treści:

2' Zysk osiągnięty przez Gospodarstwo w roku obrachunkowym, pomniejszony o wartość
amortyzacji przekazanej do Zarządu Głównego PZĘ dzielony jest w sposób następujący:

a) do 30% zysku przeznaczane jest na działalność statutową PZW - ptowadzoną ptzez Zaruąd
Główny PZĘ

b) pozostała część zysku przeznaczana jest na działalność Gospodarstwa, określoną w niniejszym
Statucie.

3. podział zysku, o którym mowa w ust. 2 okeślany j est przez Zarząd, Główny PZW w momencie
zatwierdzenia bilansu rocznego Gospodarstwa.

$2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do zysku Gospodarstwa
osiągniętego w roku obrachunkowym 201 3 i w latach następnych'



Uchwała Nr 20
Zarządu Głównego

Polskiego Zvł iązku Wędkarskiego
z dnia 29 marca 2014 r.

w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości

Na podstawie $ 30 pkt 17 i s 69 pkt 7 i 0 71 ust. 1 i 2 Statutu PZW, ZarządGłówny
PZW:

1 ' Wyraza wolę zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własnośó Polskiego Związkl
Wędkarskiego, tj.:

- lokal nr 2 o pow. l04 mkw. w budynku zlokalizowanym w m. Zielona Góra, przy ul.
Głowackiego 1 wraz z ptzynaleŻnym udziałem we współwłasności budynkowej i udziałem w
prawie wieczystego użytkowania terenu, dla której urządzona jest księga wieczysta nr 24552
w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

2. Watlość przedmiotu sprzedaŻy nieruchomości należy ustalić w oparciu o \łYcenę
r zeczoznawcy maj ątkowe go'

3.Do złoŻenia w imieniu Polskiego Zw\ązkll Wędkarskiego oświadczenia woli lub udzielenia
pełnomocnictwa do złoŻenia oświadczenia woli uprawnia prezesa Zaftądn Głównego
Dionizego Ziemieckiego i wiceprezesa Zarządu Głównego Zbigniewa Bedyńskiego.

4. Uchwała wch odzi w Życie z dniem jej podjęcia.

ZGP



Ucbwala o, ?-Ą
Zarządu Głównego Polskiego Złv iązku Wędkarskiego

z ilnia Ż9 marca 2014 r.

w sprawie: odwolania trenerów kadry narodowej w dyscyplinie rzutowej

Na podstawie $ 30 pkt 14 i $ ó3 pkt 10 stafuty PZW i uchwĄ nr 84 Zc PZw z dn.
15.10.2004 t., załącznik nr l l $ 1 Karty praw i obowiązków trenera kaĘ narodowej, na
wniosek GKs 

' 
Zarząd Główny Polskie go Związku Wędkarskiego uchwala:

$r
odwołuje się z fimkcj i trenera kadry narodowej w dyscyplinie rzutowej kol. Włodzimierza
Targosza i kol. Jacka Kuzę.

$2
Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Kapitanatowi Sportowemu.

$3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała y, ?..ł--
Zaruądu Glównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z daia 29 marca 2014 r.

w sprawie powolania trenera kadry narodowej kadetów (U14) w dyscyplinie spławikowej

Na podstawie $ 30p.la i $ 63 p'lO statutuPZw i uchwały nr 84ZGPZW zdn. 15.10. Ż004t. 
'

załącznik nr 11 $ l Kańy plaw i obowiązków trenera kadry narodowej' na wniosek GKS' Zarząd
Główny Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala:

$1
1. Powofuje się na trenerów kadry narodowej w dyscyplinach:

a) spławikowa kadetów
b) rzutowa

- Artura Kulkę
- Stanisława Królaka

$2
Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Kapitanatowi Sportowemu

Uchwała wchodziw Życie z dniem podjęcia.
$2



IJchwałaNr f.9
Zarząłlll Głównego Polskiego Związkll Wędkarskiego

z dnia 29 marca 2014 roku

w sprawie ustalenia składu reprezentacji Polski seniorów na Mistrzostwa Świata
w wędkarstwie spinningowym na przynęty sztuczne z brzegu - Bulgaria 2014

Na podstawie $30 pkt 16, $ 7 p. 10 i $ 63 p. 3 Statutu PZW, na wniosek Głównego Kapitanatu
Sportowego, Załząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala:

Skład reprezentacj i na Mistrzostwa świata seniorów w wędkarsfwie spinrringowym na prz}.nęty
szticzne zbrzegtt'.

1. Daniel Kowalski
2. Wojciech Krzyszczyk
3. Andrzej Lipiński
4. Sebastian Mazur
5' Michał Tamowski
6. Daiusz Zgntlec
7. Andrzej Leśnik
8. Tomasz Duer

zawodnik
zawodnik
zawodnik
zawodnik
zawodnik rezerwowy
zawodnik rezerwowy
trener
kierownik reprezentacj i

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wiceprezes

DionĘ Ziemiecki



UchwałaNr /,Ą
Zarządu Glównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 29 marca 2014 roku

w sprawie ustalenia składu reprezentacji Polski seniorów na Mistrzostwa Świata
w wędkarstwie muchowym - Czeehy 2014

Na podstawie $30 pkt 16' $ 7 p. 10 i $ 63 p. 3 Statutu PZW, na wniosek Głównego Kapitanatu
Sportowego, Zarząd Główny Polskiego Zwiąku Wędkarskiego uchwala:

Skład reprezentacji na Mistrzostwa świata seniorów w wędkarstwie muchowym

1 . Piotr Armatys
2. Piotr Marchewka
3. Piotr Konieczny
4. Mariusz Szlachetka
5. Marek Walczyk
ó. Igor Glinda

zawodnik
zawodnik
zawodnik
zawodnik
zawodnik/kierownik
trener

Uchwała wchod zi w życie z dniem j ej podj ęcia.

Wiceprezes



Uchwała Nr 25
Zarządu Głównego

Polskiego Związkll Wędkarskiego
z dnia 29 marca 2014 r.

w sprawie uchwały nr 154 Zarządu Glównego PZW w sprawie zasad wspóldzialania
okręgów graniczących ze sobą

Na podstawie $ 30 ust. 1 1 Statutu PZW , Zarząd Główny PZW:

1. Uchyla uchwałę ZG PZw nr |54 z dnia 26 maja 2012 r. w sprawie zasad
współdziałania okęgów graniczących ze sobą.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia'

DionĘ Ziemiecki



Uchwala nr 26
Zarządu Glównego

Polskiego Zw iązku Wędkarskiego
z dnia Ż9 marca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia wzorów zezwol.eń na amatorski połów ryb na wodach Polskiego
Związku Wędkarskiego

Na podstawie $ 30 p. 11 oraz $ 46 p' 8 Stafutu PZW Zarząd Główny uchwala, co
następuj e:

l. Wprowadza się wzor zezwolenia na amatolski połów.
Wzór zezwolenia stanowi zał' nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się wzor zez:wolenia okesowego na amatorski połów ryb
np.: 1_dniowe, 3-dniowe, 7-dniowe, 14-dniowe, całoroczne dla wędkarzy:
- będących członkami PZW,
- nie będących członkami PZW.
Wzór zezwo|enia stanowi zał' nt 2 do niniejszej uchwały.

W przypadku wnoszenia opłat za zezwolenie na konto bankowe uprawnionego do rybactwa
dopuszcza się inne formy zezwoleń okesowych. Wzór zezwolenia określa Zarząd oktęgtt PZW
na podstawie własnej Uchwały. Zezwolenie musi spełniaó warunki określone w ustawie o
rybactwie śródlądowym.

3. Zezwolenie jest ważne:
_ dla członków PZW wraz z kartą wędkarską i legitymacją członkowską,
- dla wędkarzy nie będących członkami PZW w'raz z kartą wędkarską,
_dla cudzoziemców i młodzieży do lat 14, zgodnie z zapisami ustawy o rybactwie

śródlądowym' bez konieczności posiadania karty wędkarskiej.

4. Wzor zezwolenia na amatorski połów ryb na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w
Suwałkach stanowi zał. 3.

5. Traci moc uchwała nr 68 z dnia 29 pażdziemtka 2010 r. w sprawie wprowadzenia wzorów
zezwoleń na amatorski połów ryb na wodach Polskiego Związku Wędkarskiego.

6. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.


