
Uchwała nr a !

Zarządu Głównego
Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie Komisji Statutowej Zarządu Głównego

1. Na podstawie $ 30 ust. 13 Statutu PZw, Zarząd Główny PZW postanawia

rozwiązac Komisję Statutową Zarządu Głównego i powierz1,ó dalsze prace nad Statutem

P ZW P r ezy dium Zar ządu Główne go.

2. Zaprace Prezydium ZG PZW odporviada prezes ZG pZW.

3. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Sekretarz ZG PZW Prezes ZG pz]d*
:

-t',\t , ',li t )Mifrian Ylagdziarz Dionizv Zieniiecti'



Uchwała Nr c' ć
Zarządu Głównego

Polskiego Zw iązku Wędkarskiego
z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwał Prezydium Zarządu Głównego PZw

Na podstawie $ 31 ust. 2 Statutu PZw,Zarząd Głowny PZW:

Zatwierdza uchwały Prezydium ZG PZw nr od 45 do 54.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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2.
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Uchwała n b)
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie wysokości diet dla członków Polskiego Związka Wędkarskiego pełniących
funkcje społeczne we władzach i organach statutowych szczeb|a naczelnego

Napodstawie $ 13 pkt7 i $ 30pkt 1i2 StatutuPZW, atakŻewoparciuUchwałęXXXKZD
z dnia25.10.2013 r.' uchwala się co następuje:

1. Uchyla się pkt 2 uchwały nr 2 Zarządu Głównego Polskiego Zw'iązku Wędkarskiego Z

dnia l3 grudnia 2013 r.

2. Ustala się w miesiącu grudniu 2014 r. rł1'sokość jednel diet1' dla członków władz
Polskiego Zwl'ązkuWędkarskiego \\'krł'ocie 285 zł i organórr'Polskiego Związku
Wędkarskięgo w kwocie 225 zł.

3. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Skarbnik ZG PZW
t

Zbignierv S-ą'ilowski
a'- 
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Prezes Z$ Yzw !ti,!tli1
Dioniz{'Źieih"idcdl



Uchwała Nr f 't
Zarządu Głów n e go P o I s kie go Zw iązku Węd ka rs kie go

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie powoływania kadr narodowych w dyscyplinach sportu wędkarskiego
na 2015 rok.

Na podstawie $30 p.l oraz $63 p.3 Statutu PZW, zgodnie z pkt 2.3 i pkt 2.10 ,,Zasad
powoływania kadr narodowych",Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala:

1. Skład kadr narodowych w dyscyplinach spotlu wędkarskiego na rok 2015, stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w Życie z dniem 0l stycznia 2015 roku.

Wiceprezes ZG PZW
ds. Sportu i Młodzieży

Mirosław Iwbński

Prezes ZG PZW
i'ł

lij
.i i

j.1 :t

Dionin' Ziemiecki



Uchwała Nr {- )
Zarządu Głównego Polskiego Zw iązku Wędkarskiego

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian do ,,,Zasad organizacji sportu wędkarskiego'' w Polskim Związku
Wędkarskim

Na podstawie $ 30 p.16 i s 63 p. 2 Statutu PZw, na wniosek Głownego Kapitanatu

Sportowego , Zarząd Głów'ny Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala:

s1

w ,,Zasadach organizacji Sponu wędkarskiego'' Polskiego Związku Wędkarskiego
w częściach II, III dokonuje się zmian postanowień w brzmieniu stanowiącym załączn1k do

niniejszej uchwały.

s2

Wprowadzone zmiany postanowień w częściach II, III, IV stanowią tekst jednolity Zasad
or ganizacji sportu wę dkarski e go.

s3

Uchwała wchodzi w zycie z dniem 01 stycznia 2015 r'

!

WicepreTe s ZG PZW 'Prezes-lc PZW
ds. Spórtuii Młodziezy 

i' 
. 
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Mirosław{yański Dionizy Ziemiecki



Uchwała nr i; Ł
Zarządu Głównego

Polskiego Zw iązku Wędkarskie go
z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie składki krajorvej na zagospodarorvanie i ochronę lvód

1. Na podstawie $ 30 ust. 9 Statutu PZW oraz na r.vniosek Komisji ds. ochrony i

zagospodarowania wód, Zarząd Głór.ł'n1' PZw postanarr'ia odstąpić od dalszych prac

dotyczących wprowadzenia składki krajowej na zaeospodarowanie i ochronę wód,

stwierdzając brak ekonomicznych mozliwoŚci jej r.vprow'adzenia oTaZ Z uwagi na niezgodność

zprzepisami Ustawy o rybactwie środlądowym.

Ż.Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

?r.ezes Z,G PZW ;
^l- I!. : I

tłt i \
' ! r; ;' ',r ' I

Dionizy Ziemiecki'



Uchwała nr i :
Zarządu Głównego

Polskiego Zw iązku Wędkarskiego

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie lvprowadzenia zmian rv Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb' dotyczących
limitów połowu, wymiarólv i okresórr' ochronnr'ch rr'b

Napodstari'ie 
'\ 

39 p.11 ip.19 Statutu PZ\\'Zarzad Głóunr uchrr'ala. co następuje:

1. \\' Roz.\il ust.1 1 Reculan-iinu Anratorskiego Pt-lłtlrrrr Rr b otrz1'nluje brzmienie:

.. 11. Upra\\nionv do rlbactna u' uzasadnionrcI przrpa.lkacl nra prarvo zaostrzania

lub łagodzenia 11'1'trr|21till'. okresórr' trc1rrorurl ch i 1inlitórr ilościor.rl'ch ryb.

Łagodzenie t1 cłr rr1 nrogtirr nie nroze [&ftlSZcul przepisori L starr ie o r1,-bactwie

śródladorr r'n1 oraz przepisóri rrr danl cłr na.iej podstarr ie."

2. Uchrrała rr'chodzi rr z1cie z dnienr podjęcia.

Członek ZG PZw
a

Jerą'Musiał

-Prezes ZG PZ\\' t

,,ł,/ t. ,i, ,'i t 
l

Dionizl' Ziemiecki



Uchwała nr Ł :
Zarządu Głównego

Polskiego Zw iązku Wędkarskiego
zdnia L9 grudnia 2014r.

w sprawie powołania Komisji ds. pozyskiwania Środków unijnych i współpracy z
samorządami

1' Na podstawie $ 30 ust. 13 Statutu PZw, Zarząd Głowny PZW postanawia

rozwiązac Komisję ds' pozyskiwania środkow unijnych oraz Komisję ds. współpracy z

okręgami i powołać w ich miejsce Komisję ds. pozyskiwania środków unijnych i współpracy

z samorządami, w następującym składzie:

l. Marian Magdziarz - Przewodniczący - okręg opole

2. Marceli Czerwiński - okręg Tarnobrzeg

3. Teodor Rudnik * okręg Słupsk

4. Marek Fęrlin - Polskię Towarzystwo Rybackie

5. Piotr Namysło - Ekspert d/s Współfinansowania organtzai1l

Pozarządowrych

6. Robert Stabiński - Dyrektor GR w Suwałkach

7. Marcin Wiśniewski - okręg Poznan

8. Grzegorz Kidawski - Biuro ZG

2.Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Sekretarz ZG PZW

Marian Magdziarz

prezes ,,grr* l,

| 'r , r r / i
''-łłtrLi,v ,,,

Dionizy Ziemiecki



Uchwala nr ,-' 
t.j

Zarządu Głównego
Pols kiego Zw iązku Wędkarskiego

z dnia 19 grudnia 2014 r.

lv sprarvie zmian rr składzie Komisji Morskiej Zarządu Głównego

1. Na podstarrie ss 30 r:st. 13 Statutu PZW. Zarząd Główny PZW postanawia

dokooptorvać do Komisji \4orskiej Zarzadv Głólrnego kol. Jerzego Szczecińskiego.

2. Uchr.vała rrchodzi rr'Źr'cie z dniem podjecia.

Sekretarz ZG PZW

Marian Magdziarz

.i1\
PrezesŻG Pzw.\

,l'i \
i ',,."i.!' i

Dioniń' Ziemiecki'



Uchwata ". .i::.Zarząclu G łów n e go P ols kie go Zw iązku Węd ka rs kie go
z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie zatw*ierdzenia spralvozdania Głównej Komisji Odznak PZw za2014 r.

Na podstawie $ 30 pkt 12 Statutu PZw, Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego
zatwierdza sprawozdanie Głównej Komisji odznak PZW za 2014 r. oraz przyznane odznaki
honorowe PZw i medale w ilości 2608 , w tym :

1. Złota odznakaPZW z wieńcami
2. ZłotaodznakaPZW
3. Srebrna odznakaPzW
4. Medal ,,Za zasługi w rozwoju wędkarstwa"

Ż09
427

1031
941

2608

,l
-/T'

PrezesZ.(Sekretarz ZG P7,W

Marian MagrJziarz
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!.;

\.
Dionizy



Uchw'ała nr 71

Zarządu Glórr'nego
Polskiego Zw iązku Węd ka rskiego

z dnia 19 grudnia 2011r.

rr' sprarvie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przez okręg Mazowiecki PZw

\a podstawie $ 30 pkt 17), $ 69 ust. 5 i s 71 ust. 2 Statutu PZW uchwala się, co następuje:

1. Zarząd Głowny PZW wyraŻazgodę nazbycie przez okręg Mazowiecki PZW niżej
rrl'nrienionych nieruchomości :

a) zabudowanych działęk - numely ewidencyjne 1143 i Il47 połozonych w gminie Topólka, pow.

Radziejórv Kuj. o łącznej powierzchni 6627 m2, d|a których prowadzona jest księga wieczysta nr

K\\- \\'L 1 tV00021 225 I 9,

b) zabudorvanych działęk numely ewidencyjnę 5l5lr i 5182 połozonych w gminie Topólka, pow.

Radziejów Kuj., o łącznej powierzchni 900 m2, dla ktorych prowadzona jest księga wieczysta nr

K\Ą/ \Ą'L 1 zu00027 I 40 l 9,

c) działki nr ewidencyjny 5l95, położonej w gminie Topólka, pow. Radziejów'Kuj., o powierzchni
477 m2. dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW WL1R/00030I19l1,

d) działki nr ewidencyjny 5/83, połozonej w gminie Topólka, porv. Radzieiow Kuj.' o powierzchni
1._ł4-ł m2. dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW WL1zu0002961718.

). Zarząd Główny nie korzystazprawa pierwokupu r.v/w nieruchomości' zgodnie z $ 69 ust. 6.

3. Zarząd Główny wyraŻa r,ł'olę zbycia działki nr 1lŻ9, połozonej w gminie Topolka, o powierzchni
600 nr2. dla ktorej prowadzona jest księga wiecz1'sta nr KW WLlR/000202I9l5 - stanowiącej
ri1asność Polskiego Zwtązku Wędkarskiego. Srodki uzyskane Zę sprzedaŻy zas1lą Fundusz
remonto\\-\'PZW.

1. Zarzad Główny upowaznia Dionizego Ziemieckiego, prezesa Zarządu Głównego i Zbigniewa
Bedr'ńskiego. wiceprezesa Zarządu Głownego, do udzielenia notarialnego pełnomocnictwa do

zarr'arcia Llmo\vy sprzedaŻy nieruchomości, o której mowa w ust. 3 niniejszej uchwały.
Pełnonlocnictrł'o to określi wartlnki' na jakich umowa sprzedaŻy zostanie zawat1.a'

5. Ucłrrr'ała rvchodzi w zycie z dniem jej podjęcia.

Dionizy ,Ziemiecki
'ą

'{
'. !:!!l , ł'+

Prezes ZGPZW


