
Uchwala nr 27
7,arządlt Glównego PZW

z dnia 27 maja 2014 r,

w sprawie uchwalenia Ręulaminu Komisji RewĘjnych Polskiego Złłiązku
Wędkarskięo

$r

Na podstawie $ 30 pkt ll, ZarĄd Główny PZW uchwala Regulamin Komisji Rewizyjnych
Po lskiego Zut1ą2k1l Wędkarskie go.

$2

Regulamin wchodń w Ęcie z dniem podjęcia'

sekreta{JcP4łł



Uchwala N, Lb
Zarządu Głównego Polskiego Zw iązku Wędkarskiego

z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia lącznego sprawozdania finansowego Polskiego Złviązktl
Wędkarskiego i sprawozdań jednostkowych, wchodzących w sklad sprawozdania
łącznego, za 2013 r.

Po zapoznaniu się z kompletem sprawozdań finansowych, opinią i raportem biegłego
rewidenta, analizą opisową działalności finansowej oraz opinią Głównej Komisji Rewizyjnej'
na podstawie $ 30' pkt.7 Statutu PZw uchwala się, co następuje :

1 . Zatwięrdza się sprawozdani e łączne Polskiego Związku Wędkarskiego obejmujące
działalnośÓ Zarządu Głównego PZW, Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
i Redakcji PZW ,'Wiadomości Wędkarskie'', zamykające się :

sumą bilansową
lrynikiem ujemnym netto

wtym:
a) jednostkowe sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PZW

z sumą bilansową
wynikiem ujemnym netto

b) jednostkowe sprawozdanie finansowe Gospodarstwa Rybackiego PZW
z sumą bilansową
uynikiem dodatnim netto

c) jednostkowe sprawozdanie finansowe Redakcji PZW ,,WW"
z sumą bilansową
lvynikiem uj emnym netto

2. Wynik finansowy w rachunku łącznym przeznaczyć na:
_ zwiększenie funduszu statutowego podStawowego o kwotę
- zmniej szenie statutowego funduszu

remontowego o kwotę
- zwiększenie funduszu statutowego dz. sportowa o kwotę

3' Uchwała wchodzi w Życie z dniern podjęcia'

25'999'747'71 zł
- 196.941,39 zł

18'666.130,44 zł
- 411'129'0| zł

5'408'483'42 zł
323.356,98 zł

2.154.122'89 zł
- 109''l69'36 zł

285"714,50 zł

l578 '595 '24lzł
/95 '939'35 złl
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Uchwała
Głólvnej Komisji RewĘjnych

z dnia 26 maja 201,1 r.

w sprawie oceny sprawozdań finansowych Polskiego Związktl Wędkarskiego za 20|3 r.

1. Główna Komisja Rewizyjna PZW po zapoznaniu się ze zbiorczym sprawozdanienr
finansowym Polskiego Zwtązktl Wędkarskiego' będącym sumą sprawozdań tinansowych:

. 45 okręgów PZW posiadających osobowość pla\\'ną; 
.

. osoby prawnej p.n. ,.Polski Zwiazek Wędkarski''.

uzupełnione analizą opisolvą i tabelaryczną strvierdza. ze sprawozdatlie to zoStało sporządzone we
rvsz.vstkich aspektach zgodnie ze stanem fakt-vczn1-m. podaje rzetelnie r,vszelkie- istotne d1a ocen.v

jednostki informacj e i lv związku Z t\'m moze b1''ć przyjete przez.7-arząd Główn-v PZW.

2. Głórvna Komisja Rewiz1jna PZW zapoznała się z łączn.vm sprar'vozdaniem finansoąrm
PZW zamykaj ącym się:

- stlma bilansorł'a
- ujemnym wynikiem netlo w kwocie

na które składa1a sie:

a) jednostkor've sprar'vozdanie flnansorve Zarzadu Głórvnego. zam."_kajace sie:
_ sumą bilansor,vą - 18'666'130.4.1 zł
- ujemn-vm w.vnikiem netto 41l.129'01 zł

b) jódnostkowe sprawozdanie tinansolve Gospodarstwa Ry'backiego PZW Suwałki.
zam-vkaj ace sie:

_ sumą bilansową - 5'.ł08'.ł83.42 zł
- rł'vnikiem dodatnim netto - 32j'356.98 zł

c) jednostkolve sprawozdanie tlnansorr,e Redakcji ..Wiadon'rości Wedkarskie".
zanrykaj ące się:

- zam1,kajace sie sumą bilansową
- dodatnim \łryńikiem finansowvm

- suma bilansowa
- uj ernnym \Ąynikiem netto

- 189'539.151,19 zł
- 3 501.160'32 zł

- ]5'999'717 '71 zł_ 196.941^39 zł

- 2'154'122.89 zł
- ] 09' ] 69.36 zł

Sprarvozdanie finansorł'e łączne Polskiego Związktl Wedkarskiego. wraz z wchodzacyrni lv jego

skład sprawozdarriami jednostkow-vmi zbadane zostało przez biegłego rewidenta zgodnie z
postanowieniami usta\ł},o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r' i uz1'_skało opinię. Źe:

o przedstawia lzetelnie ijasno informacje istotne dla ocen.v sytrracj i majątkowej i finansorrej
badanych jednostek..jak równiez w-l'nik tlnansow-v za rok obrotor.ł;- 2013.

. sporządzone zostało w istotnych aspektach zgodnie z okeślonymi w por'vołanej w1'Żej

ustawie zasadani rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzon-vch ksiąg
rachunkorł-vch.

o jest zgodne z przepisami prawa rvpł.vwajacymi na treść sprarłozdania finansowego.

W oparciu o powJŻSze Głórł'na Komisja Rewizyjna nie zgłasza zastrzeŻen w sprawie jego

zatwierdzenia przez Zarząd Główny PZW.

Za Główna Komisje Rervizy'jna P

KOMISJI
lŻYJNEJ PŻw

śż Frelik



Ucbwala N, Q.9
Żarządu Glównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie przyjęcia zbiorczego sprawozdania finansowego
Polskiego Zu,iązku Wędkarskiego za2013 r.

Po zapoznaniu się z kompletem formularzy składających się na zbiorcze sprawozdanie
finansowe PZW, analizą opisową do tego sprawozdania oraz z opinią Głównej Komisji
Rewizyjnej, na podstawie $ 30' pkt 7 Statutu PZw uchwala się, co następuje :

1. Przyjmuje się zbiorcze sprawozdanie finansowe PZW za 2013 r., zamykające się :

sumą bilansową
dodatnim wynikiem fi nansowym

189-539.151'19 zł
3.50l.460'3Ż zł

oraz oceny i wnioski wynikające z fieści analizy opisowej sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

iK\ZG PZW

Sadowski



Uchwała n 90
Zarządu Głównego PZW

z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie przekazania zysku z dzialalności Gospodarstwa Rybackiego PZ\il w Suwałkach za
2013 rok

Na podstawie $ 30 pkt 11) Statutu PZW oraz na postawie Rozdziału VII $ 2 Statutu Gospodarstwa
Rybackiego PZW w Suwałkach:

l .Ustala się' Że z zyskll osiągniętego przez Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach w roku
obrachunkowym 2013, przeznacza się kwotę 43.373'74 na działalnośó statutową PZW -

prowadzoną przez Zarząd Główny PZW

2' Uchwała niniejsza wchodzi w Życie z dniem podjęcia. l

dowski

GPZW



Uchwała N, ?A
Zarządu Głównego

Polskiego Związkll Wędkarskiego
z dnia 27 maja 2O14 r,

w sprawie uchwał Prezydium Zarządll Glównego PZW

Na podstawie $ 3 1 ust. 2 statutu PZW, Zatąd, Główny PZW:

Zatv,terdza uchwały Prezydium ZG PZW rt od 24 do 25.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1.

2.

Mdrian'1{iagdziarz



Ą4
Uchwala nr .1.k

Zarządll Glównego PZW
z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli niektórych okręgów PZW

7. Zarząd' Główny PZW zwraca się do Głównej Komisji Rewizyjnej PZW z wnioskiem o
przeprowadzenie kontroli nizej wymienionych okręgów PZW:

2.

t.

Bydgoszcz
Chełm
Koszalin
Leszno
Łódż
Nadnotecki
Nowy Sącz
Olsztyn
Siedlce
Słupsk
Tamobrzeg

Terminy oraz zakres czynności kontrolnych opracuje Przewodniczący Głównej
Komisji Rewizyjnej PZW w porozumieniu z Prezydium Zarząd Głównego PZW .

Uchwała wchodz\ w Życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz ZGP/W



Uchwała ^r.?.2Zarządu Głównego PZW
z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie odwołania Dyrektora Biura Zarządu Głównego PZW

Wobec złoŻonej przez Kol. Władysława Waligórę rezygnacji, na podstawie s 30 pkt 24

Statutu PZW. Zarząd Główny PZW postanawia:

l ' odwołać Kol. Władysława Waligórę z funkcj i Dyrektora Bilra Zarządu Głównego
Polskiego Związku Wędkarskiego z dniem 3 1 majaŻ014 r.

2' Uchwała wclrodzi w Źycie z dniem jej podjęcia.

Sekreta rz ZG PlZW

agdziarz



,L,
Uchu ala ", 2Ą

Zarządll Głównego PZW
z clnia 27 maja 2014 r.

w sprawie powolania Przemyslawa Mielcarskiego na stanowisko Dyrektora Biura
ZaruąrJu Głównego PZW

1 . Na podstawie $ 30 pkt 24 Statutu PZW oraz Regulaminu Zatrudniania i Wynagradzania
pracowników Polskiego Związku Wędkarskiego, Zarząd, Głowny PZW powołuje z dniem 1

czerwca 2014 r' Przemysława Mielcarskiego na stanowisko Dyrektora Biura ZG PZw'

2. Do podpisania zmiany
P r ezesa Zarządu Głównego
Sadowskiego.

warunków pracy i płacy Przemysława Mielcarskiego upoważnta się
Kol. Dionizego Ziemieckiego oraz Skarbnika ZG PZW Kol. Zbigniewa

Marian Magdz



Uchwala N, 95
Zarządu Glównego

Polskiego Zw iązku Wędkarskie go
z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Na podstawie $ 30 pkt l7 i $ 46 pkt 13 Statutu PZW, Zatząd Główny PZW:

1. WyruŻa zgodę na obciąŻenie nieruchomości stanowiącej własność okręgu Polskiego
Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze, nięruclromości przy ul. Głowackiego 9 w Zielonej
Górze wraz z zapleczem garażowo-magazynowym, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej
Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą KW
nr ZG|E/00049768/2, poprzez ustanowienie na tej nieruchomości ograniczonego prawa
rzeczowego w postaci hipoteki umownej do sumy nieprzekracza1ącej kwoty 750'000,00 zł (sł.
siedemset pięódziesiąt tysięcy).

2. Uchwała wchodzi w Ącie z dniem jej podjęcia.

PZW

Sadowski Ziemiecki



Uchwafa N, 96
Zarz4dll Głównego

Polskiego Zw iązkll Wędkarskie go
z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Na podstawie $ 30pkt 17i $ 46 pkt 13 Statutu PZW, Zarząd Główny PZW:

1' WyraŻa zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność okręgu Polskiego
Zwl1zkll Wędkarskiego w Elblągu, nieruchomości nierolnej, zabudowanej, obręb Węgle
Zukowo, gm. Markusy, jako działki nr 5414 t 5417 o łącznej powierzchni 0,6176 ha, dla
których prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Elblągu księga
wieczysta nr EL1E/000491 6318, poprzez ustanowienie na tej nieruchomości ograniczonego
plawa rzeczowego w postaci hipoteki umownej do sumy nieprzekraczającej kwoty 82'000'00
zł (sł. osiemdziesiąt dwa tysiące).

2' Uchwała wchodziw Ęcie z dniem jej podjęcia.

P7,W

agdziarz



NM
l]chwala Nr '7 ł

Zarząclu Glównego
Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia Ż7 maja 2014 r'

w sprawie wyrażenia wo|i na obciążenic nieruchomości

t.

2.

Na podstawie $ 30 pkt 17 Statutu PZW 
' 
Zarząd Główny PZW:

Wyraża wolę na obciąŻenie nierrrchomości położonej w m. Dobrzechów, dla której
prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie
księga wieczysta nr RZ15/00048127l5, poprzez ustanowienie na tej nieruchomości
ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki umownej do sumy
nieprzekracza1ącej kwoty 808'000,00 zł (sł. osiemset osiem tysięcy) wraz z cesją praw
z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych żywiołów na Sumę ubezpieczenia nie
mniejszą niŻ warlość nieruchomości, jako zabezpieczeniakredytu inwestycyjnego.

Do złoŻenia w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego oświadczenia woli lub
udzielenia pełnomocnictwa do złoŻenia oświadczenia woli uprawnia prezesa Zarzadl:t
Głównego PZW kol. Dionizego Ziemieckiego oraz wiceprezesa ZG PZW kol'
Zbigniewa Bedyńskiego.

3. Uchwała wchodzi w Życie z dniem jej pocljęcia.



Uchwala Nr 9'A
Zarządu Glównego Polskiego Zlłiązkll Wędkarskiego

z dnia 27 maja 2014 roku

w sprawie zmiany składu kadry narodowej juniorów U23 w dyscyplinie wędkarstwa
splawikowego na rok 2014

Na podstawie $30 pkt 16' $ 7 p. l0 i $ 63 p' 3 Statutu PZW, na wniosek trenera za akceptaĄą
Głównego Kapitanatu Sportowego, Zarząd Główny Polskiego Związktt Wędkarskiego
uchwala:

$r
odwołuje ze składu kadry narodowej juniorów U23 (z powodu przekroczonego wieku
juniora) w dyscyplinie wędkarstwa spławikowego na rok 2014 następujących zawodników:

okęg PZW IGaków
okęg PZW opole

s2
Powołuje do składu kadry narodowej juniorów U23 w dyscyplinie wędkarstwa spławikowego
na rok 2014 następującego zawodnika:

1. Jakuba Derlagę - okęg PZW Gdańsk

Uchwała wchodzi w Życie z dniem jej podjęcia.

1.

2.
Macieja Miemika
Wojciecha Wysockiego



uchwatanr 9J
Zarządlt Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie wyrażenia woli organizacji Mistrzostw Świata w wędkarstwie spinningowym'
w łowieniu ryb drapieżnych na prrynęty sztuczne z brzegu, w Polsce w 2017 roku'

Na podstawie $ 30 pkt 16' 5 7 p.Ż i p. 10 Statutu PZW, na wniosek Głównego Kapitanatu
Sportowego, Zarząd Główny Polskiego Zvńpku Wędkarskiego uchwala:

s1
Postanawia wystąpić z wnioskiem do FIPSed o przyznanie Polsce organizacji Mistrzostw Świata
w wędkarstwie spinrringowym w łowieniu ryb drapieżnych na przynęty sztnczne zbrzegll w 2017
roku ze wskazaniem na rozegranie ich w okręgu PZW Jelenia Góra.

Uchwala wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
$2



Uchwała n 40
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie nadania tytułu Inspektora Szkolenia MłodzieĘ Wędkarskiej

Na podstawie $ 30 p' 2 i 18 Statutu PZW, na wniosek Rady ds. Młodzieży ZGPzw,
Zuząd Główny Polskiego Zwtęku Wędkarskiego uchwala:

s1
Nadaje tytuł Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej Koledze:

Adamowi Działo - okręg PZW Przemyśl

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwala N" ą'/
Zarządu Głównego Polskiego Związkll Wędkarskiego

z dnia 27 maja 2014 roku

w sprawie ustalenia skladu reprezentacji Polski seniorów na Mistrzostwa Europy
w wędkarstwie splawikowym - Be|gia 2014

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

Skład reprezentacji na Mistrzostwa Europy seniorów w wędkarstwie spławikowym

1. Kamil Dzikiewicz zawodnik
2. Wojciech Kamiński zawodnik
3. Michał Łebkowski zawodnik
4. Grzegotz Mazurczak zawodnik
5. Adam Niemiec zawodnik
6. Wiktor Walczak zawodnik
7. Andrzej Borkowski trener
8. Sławomir Pszczoła kierownik
9. Andrzej Walczak kierowca
10. Ryszard Dzikiewicz delegat

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwala Nr 4 Z
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 27 maja 2014 roku

w sprawie zmiany skladu reprezentacji Polski seniorów na Mistrzostwa świata
w wędkarstwie muchowym _ Czechy 2014

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

Skład reprezentacji na Mistrzostwa świata seniorów w wędkarstwie muchowym

l. Piotr Armatys
2. Piotr Marchewka
3. Piotr Konieczny
4. Mariusz Szlachetka
5. Marek Walczyk
6. Łukasz ostafin
7. Igor Glinda
8. Antoni Bogdan

zawodnik
zawodnik
zawodnik
zawodnik
zawodnik/trener
zawodnik rezerwowy
kierownik
członek techniczny

Uchwała wchodzi w Życie z dniem jej podjęcia a traci moc uchwała nt 24 ZG Pzw z dnia 29
marca 2014 roku.


