
[]chrvała nr
Zarl'ąłlu Głólvnego Polskiego Zrr'i4zku Wędkarskiego

z dnia l6 paździcrnikł 2()l5 r.

lv sprarvic zmiany lłeguIaminu zatrudniania i lr l'nagradzani:r prircorł'nikólv l'ZW

Na podstarie $ 30 pkl 1 1 Statutu PZ\\'. uch\\ala sie. c(l rrrstr'ntrie:

$l

\\' \ 8 Ilegulantinu zatruclniania i ur,nagradzania praco$ nik(lvr PIW- $ proNaclzol.tl nr

ucllrr ala ].lr 7 6 Zarz.tldl G lórr nego PZW z c]nia 2 8.o3.20 1 5 I''- c1otl chczaso rr a tleść otrz)'m Lrie

ozlraczellie ..1" idodaje się lrst. ,.2" o tr'eści:

..Na podstarr'ie art. 20 ust. 'ł ustarvy, z dnia 16'0.1.20()-ł I'. tl czasic prac) kieroucórr ( Dz.lI z

20l] roku. poz. l155) ustala się. Żc czas prac}'rł gcldzillach Ilaclliczborr1clr kiel'olrcy

samocl.tcldu osoborł'ego ( dostarł,czego ) Inoze przekraczac rr roktt kalenc1aI'zorl'r'nl liczbę

gtlcizin 260. określoną rr'art. 20 Ust.3 polrołancj LlSta\\\ 
"'s3

['chrr ała rr'chodzi rv Ź1'cie z dnienl podjęcia.

Skarbnik ZG PZW

\Inrian Ludu ikotr ski

Prezes Z(l PZW

Dionizv Ziemiecki



Uchlvała nr
Zarządu Głórr'nego PoIskicgo Zrr'iązku Wędkarskiego

z tlnia l6 paździcrnika 20l5 r.

'tv sprarvie udzielenia pomoc\' finanso'rr'ej z ccntraIncgo funduszu rvspierającego rcmonĘ
mienia Zrviązku

Na podstarvie $ 30 pkt 2 i 2l Statutu PZW. u'oparciu o Regulamir.r lirnduszu
rvsponragaj ącego ren]ont}' mierria Zr.r'iązku. Zarząd Głórł'ny postaIrawia:

s1

Wesprzcć działania okręgóv'PZW rł,remot-ttach nlienia Zrviązku Z centralnego lirnduszl-l w
następuj ących rvysokości ach :

okręg I'ZW rv Rzeszov'ie do 660.00 zł
Gospodarstrvo Ry'backie PZW w Strwałkach do 3.690.00 zł
okreg PZW rv Krakor.vie do 5.300'00 zł
okręg PZW w Norvym Sączl-t do 42.460'00 zł
okręg Mazor.l'iecki PZW do 21 8.300.00 zł (zgodnie z lJchwałą nr
195 ZG PZ.w z dn.6.04.20l3 r. na warltnkach zawaItvch rł, protokole nr 1/2013 Z posiedzellia
Komis ji w dn.5.04.2013 r.)

\a riarttnkaclr zalł,artyclr rv protokole nr l/20l5 z posiedzenia Komis.ii lv dn. 15.l0.20l5 r.

s2

L ruc]ronrienic środkólv nastąpi po protokoIanrym odbiorze rr'1'konan1,ch robót Ze środkóił
rrłasnrcll rr lrrnliarze tlie nrniejszvnl niŻ 70oń ogólnej rvartości nakład(lrv.

s3

['chrr lła u chodzi rr Żr'cic z dnienl podjęcia.

Skarbnik ZC PZ\\'

\larian Ludrr ikorvski

l'rezcs 7,G l'ZW

Dionizy Ziemiecki



Uchwala n ',/-:
ZarząrJu Glównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia ló października 20l5 r.

w sprawie umorzenia części pożyczki udzielonej okręgowi Nadnoteckicmu w Pile

Na podstawie 51 30 pkt 11 Statutu PZW, uchrł'ala się co następuje:

sl
Zarząd Głólł'n.v Po1skiego Związku Wędkarskiego odstępuje ode żądania Zwrotu pożycZki

udzieionej Nadnoteckiemu okręgorr i PZW rv Pile umową Z dnia 29.08.201l r. w kwocie

300'000.00 złot1'ch'
Dług ten ulega umorzcnirr ri krł'ocie 1 00.000.00 zł

s2

UruchoInienię poŻ1czki Zostanie sfinansorvanę ze środkórł, centralnego 1unduszu

lr'spierajacego ren-ront1 bud1'nkóir'i budowli stanorviących mienie Związktr'

s3

Uchrr'ała rrchodzi rr Ż1cie z dnien podjęcia.

Skarbnik ZG PZW Prezcs ZC PZV'ł

''"'i"''ł
)Iaiian Ludu ikorrski Dionizy Ziemiccki

',



Uchlyala nr..........

Zarzą<lu GItirvnego PZW

z dnia l ó' l0'2015 r.

l' sprarr'ie rv1''kladni $ l6 ust. ó Statutu PZW rr' zrviązku Z treścią :rrt. 9 ust' 3 pkt 3 [Jst:rrv1' o

sporcie z tlnia 25.06.2010 r.

\a podstarvie $ 30 pkt 2ó Statutu ['ZW uchwala się, co następtIje:

] ' Przcz okr'eślenie: ''prarvonltlcnt'In rr'l t'okienr sądu powszcchne go". zltlll icszc zotl c \\ s l 6 ust. 6

StatLrtLr Polskiego Zrviqzku Węc1karskiego. należr' roztttniec plil\\omoCll\' rvr'rok sądu

porrszechnego za um1'ślne plzestępSt\\'o lub Llnl1''ślne plzcstcpSt\\o skarborre ścigane z

rrskarzenia publ icznego.

]. L'chrrała ll'cllodzi rv Ź1''cie z dnicm je-j pod.|ęcia.

Sckretłrz ZG PZw l're zes ZO l'7\\

.lerzy Musial l)ionizr Ziemiecki



Uchrvała nr ll7
ZarząrJl Głórvnego

Polskie go Zlv iązku Węd karski ego
z dnia t6 października 20l5 r.

rv sprawie powolania Komisji ds. poz1'skirvania środkórv unijnych i wspólpracy z
s:rmorządami

l . Na podsta*,ie $ 30 ust' l j Statutu PZW . 7'arz.ąd Gkirvny PZW postanarvia odwolaó

dot1clrczasor.vy skład Komisji ds. pozyskirval-ria środkórv unijnych i współpracy z

sanrorządami oraz pow'ołać ją lv następując1_m składzie:

l . Mirosław Prrrzycki - Przelvodniczz1c1' - okreg Toruń

2. Michał Korolko - okręg 1'oruti

3 ' Grzegorz Rogaler'vicz - okręg Szczecin

4. Jakub Roszuk - okręg opole

5. Robert Stabiński - GR PZW lv Suwałkach

6. Marcirr Wiśnierł'ski - okręg PozrraIi

7. Bcata Wróbcl - okręg Zamość

8. \4arcin Mizieliński - Biuro ZG

]' l'clrrłała rrchodzi rr Żr'cie z dniem podjecia.

Sckrct:rrz ZG PZW

.Ierzv Nlusial

Prezes ZC PZW

Dionizv Zicmie cki



Uchrvala nr I 18

Zarz4tlu Glórvne go
Polskiego Zrr'iązku Wędkarskiego

z rlni:r l6 paŹtlzierniklr 20l5 r.

lr sprarr ie porr'olania Rzecznika praso}Ycgo Zarzz1łJu Glólvnego PZW

\a podstarr lc \ 30 pkt ]5 Statuttl PZW. Zarząd Głórlrl1' PZW polvolujc na rzccznika

prAso\\ e go Zavadtt Głórlrrego PZW kol. Marcina Mizieliriskiego. pracourrika Biura ZG

PZ\\'.

Sekretarz 7A; PZW

,|erzy Musiał

Prezes ZG PZW

Dionizy Zicmiccki



Uchlvala nr
Zarządu Glórvnego I'ZW

z dnia 16.10.2015 r.

rv sprawie ośrodka Zarybieniolvego PZW rv Damnicy'

Na podstarvie s\ 30 pkt l]) i21) Statutu PZW uchrł'ala Się. co lrastępu.'e:

l ' larzac] Głólvny PZW postanarvia rozr'r'iązać tlnowę Z dnia l5.07.l994 r. - Zawańą z okręgicm
PZ\\' lr' Słtrpsku o odclarric w zarzad i uŻ1lkorvaliie Ośrodka Zar1,bieniorvcgo PZW rł,Darlnic1'.

]. I)tl clokonania czr'nności prarvnr,ch. zu'iązan1,ch z rozrr,iązatlielrr r'l /rv unlclrvy i dalsz1'rn
ftr Zp o rZadZcnjel]l ośrodkicnl upolł,aŻnia się:

_ Przcl-tlr słart'a N4ielcarskiego - Dyrektora Biura ZG PZW

- .Ioantle Ozinlck - Z-cę Dyrektora Birrra ZG PZW

_1. ./elz:ti] Głtirr'nr I'Z\\/ postanall'ia, że Ośrodek Zal:,bie rriorł'1' u Damnicy zostanic
rrr .]ziclŻltrr ionr osclbie rr1'łonionej lv drodze zapytania ol'er'torł cgo'

_1' l iIlrr aIa rr chtlclzi rr żr cic z dnienl jej po.lięcia.

Zbignicrr I}e d1'ński

\ł'ice prcze s ZG PZw

Dioniz'r' Zie mie cki

'j

Prezes Z() PZW


