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Uchwała nr 155 

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego 

z dnia 7 listopada 2016 r. 

 

w sprawie połączenia okręgów Mazowieckiego PZW i Okręgu PZW w Łodzi 

 

Na podstawie § 30 ust. 10 i § 37 ust. 7 Statutu PZW: 

 

§ 1 

1. Zarząd Główny PZW, uwzględniając wniosek okręgowych zjazdów delegatów: 

Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Okręgu PZW w Łodzi, odbytego w Łodzi w dniu 

22.10.2016 r. i Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Okręgu Mazowieckiego PZW odbytego w 

Serocku w dniu 19 października 2016 r. - pkt. 1 uchwał zjazdów załączonych do niniejszej 

uchwały - łączy okręgi Mazowiecki i Łódzki. 

2. W wyniku połączenia, które następuje w dniu 1 stycznia 2017 r., zgodnie z wnioskiem 

okręgowych zjazdów delegatów: 

a) Okręg PZW w Łodzi łącząc się z Okręgiem Mazowieckim PZW, kończy swoją działalność 

organizacyjną, jako jednostka terenowa PZW. 

b) Teren działania Okręgu Mazowieckiego PZW rozszerza się o teren dotychczasowego 

Okręgu PZW w Łodzi. 

c) Władze i organy Okręgu Mazowieckiego PZW wybrane na IV Zjeździe Delegatów Okręgu 

Mazowieckiego PZW w dniu 16 czerwca 2013 r. stają się władzami i organami tego okręgu 

po połączeniu. 

d) Delegaci na Zjazd Okręgu PZW w Łodzi w dniu 22.10.2016 r. oraz wybrani na tym 

Zjeździe delegaci na Krajowy Zjazd PZW, zachowując swoje mandaty stają się delegatami 

Okręgu Mazowieckiego. 

e) Koła i Wędkarskie Kluby Sportowe Okręgu PZW w Łodzi stają się Kołami i Wędkarskimi 

Klubami Sportowymi Okręgu Mazowieckiego. 

f) Statutowe uprawnienia członków PZW dotychczas istniejącego Okręgu PZW w Łodzi 

pozostają w mocy. Staż członkowski biegnie bez zakłóceń. 
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§2 

Z dniem połączenia Okręg Mazowiecki PZW wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki 

Okręgu PZW w Łodzi na zasadach sukcesji uniwersalnej. 

 

§3 

Okręg Mazowiecki PZW, jako następca prawny wstępuje w miejsce Okręgu PZW w Łodzi 

jako strona toczących się postępowań administracyjnych. 

 

§4 

Okręg Mazowiecki PZW staje się pracodawcą w stosunkach pracy, w których występował 

dotychczas Okręg PZW w Łodzi. 

 

§5 

Ustanie - w wyniku połączenia - bytu prawnego przez Okręg PZW w Łodzi nie stanowi 

likwidacji tego Okręgu w rozumieniu § 37 ust. 5 i 6 Statutu PZW. 

 

§6 

Zarząd Główny PZW: 

a) ustanawia kol. Tadeusza Lubowieckiego, PESEL -------------------, pełnomocnikiem 

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego do spraw połączenia Okręgu PZW w 

Łodzi z Okręgiem Mazowieckim PZW w Warszawie. 

b) udziela kol. Tadeuszowi Lubowieckiemu, pełnomocnictwa: 

- do dokonywania w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego czynności faktycznych  i 

prawnych związanych z połączeniem w/w okręgów, wynikających z niniejszej uchwały 

- do reprezentowania Polskiego Związku Wędkarskiego w postępowaniach administracyjnych 

dotyczących spraw majątkowych, w tym do składania w tych postępowaniach wniosków o 

dokonanie zmian w zakresie rejestracji, ewidencjonowania oraz do podpisania sprawozdania 

finansowego Okręgu PZW w Łodzi za rok 2016; 

- do uczestnictwa w czynnościach zdawczo-odbiorczych przy przekazywaniu mienia 

ruchomego i środków finansowych z majątku Okręgu PZW w Łodzi na majątek Okręgu 

Mazowieckiego PZW oraz podpisywania sporządzonych w związku z tymi czynnościami 

dokumentów. 
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§7 

Zarząd Okręgu Mazowieckiego zobowiązuje się do: 

a) przeprowadzenia wymaganych przez prawo procedur rejestrowych związanych z ustaniem 

działalności organizacyjnej dotychczasowego Okręgu PZW w Łodzi i ujawnienie w księgach 

wieczystych lub rejestrach przejścia na Okręg Mazowiecki PZW praw tam ujawnionych, 

b) złożenia Zarządowi Głównemu PZW informacji o przebiegu i rezultatach realizacji 

niniejszej uchwały w terminie do 31.03.2017 r. 

 

§8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


