
Uchrvala N, \L
Zarządu Głównego Polskiego Zw iązku Wędkarskiego

z dnia 28 marca 2015 r.

rv sprarr'ie budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2015 r.

Na podstarvie $ 30, pkt 8 Statutu PZW:

1. Uchwala się budzet Polskiego Związku Wędkarskiego wykazujący :

po Stronie przychodów
po stronie kosztów

2. Zatwięrdza się budzety jednostkowe:

po stronie przychodów kwotą
po stronie kosztórł' krvotą

Skarbnik ZC PZW

l) ZarząduGłównego PZw, zamykającego się:
po stronie przychodów kwotą
po stronie kosztów kwotą

165.87l.524,89 zł
162'535.7]9,69 zł

5.70l.206"00 zł
5.641.568.20 zł

6.600.000.00 zł
6.-ł17.000.00 zł

2) Gospodarstwa Rybackiego PZW w Sulvałkach. zamykającego się:

3) Redakcji PZW..Wiadomości \\;edkarskie''. zam1'kającego się :

po stronie przychodórr' krrota 2.743.700.00 zł
po stronie kosztórr' k\\ ota 2.69Ż.356.00 zł

3. Zobowiązuje się wszystkie jednostki PZ\\' do przestrzegarria zasad przeznaczenia
składki na cele określone rł'uchrł'ale XXX KZD PZW (rozdz.D.I ust.3 i 9)

4' Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

Prezes z<i łzw}
l .ł ri;łi \
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Dionizy ZiemieckiSa



Uchwała Nr 73
Zarządu Głównego

Polskiego Zw iązku Wędkarskie go
z dnia 28 marca 2015 r.

w'sprarvie uchrvał Prezydium Zarządu Głównego PZw

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

1. Zatwierdza uchwały Prezydium ZG PZw nr od 55 do 72.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz ZG PZW Prezes ZG PZW
A .-l-1

t/ ; i .,

Mńian$gdziarz Dionizy Ziemiecki
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Uchwała nr l 'i

Zarządu G łórv n e go P o ls ki e go Zlv iązku W ęd ka rs ki e go

z dnia 28.03.2015 r.

w sprarvie zatrvierdzenia Regulaminu Amatorskiego Połorr u R}'b

Na podstarvie $ 30 p.11 Statutu PZ\\' Zarzad Głórrnr'uchrrala sie. co następuje:

t. Zarząd Główny zatwiet dza nowy Re gulamin Amatorskie go P ołorłu R1'b.

Uchwała wchodzi w Życie z dniem 01 .01 .2016 r.2.

Jerz

Prezes 7S PZW'
!
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Dionin' Ziemieckil
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Uchwała nr l V

Zarządu G łów n e go Po l s ki e go Zw iązku Węd ka rs kie go

z dnia 28.03.2015 r.

w sprawie wprorvadzenia zmian zapisórł'rv zenvoleniach na amatorski połów ryb

Na podstarł'ie $ 30 p.l l Statutu PZW Zarząd Głórvn1, uchwala się, co następuje:

1. Do treści zezwoleń na amatorski połów ryb, udzielanych przez okręgi PZw,
wprowadza się zapis następującej treści:

.. W przypadku stwierdzenia naruszenia pIzez osobę posiadająca niniejsze zezwo\enie,
przepisów o amatorskim połowie ryb wydający zezwo\ęnie może je cofnąć

o świadczeniem doręczonym j e go po siad aczow |'"

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stosuje się do zezwolęn wydanych od
01.01.2016 r.

I
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Prezes zćł pzw ,l
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{i'utiii)
uiońĘ Ziemiecki



Uchrvała Nr +6
Zarządu Głównego Polskiego Zw iązku Wędkarskiego

z dnia 28 marca 2015 r.

ry sprarr'ie zasad zatrudniania oraz regulaminórv rvynagradzania

Na podstawie $ 30. pkt 11 .21 i24 Statutu PZW Zarząd Głórł'ny :

$1.

Wprow'adza następujące zasady postępowania w sprawach zatrudniania pracowników :

1.l. Zaułięranie i roz:wiązywanie umowy o pracę z osobami, o których mowa w $ 30, pkt24 Statutu

oraz z dyrektorem GR Suwałki, wymaga podjęcia uchwały przez Zarząd Główny. Umowy te

zawiera i rozwiązuje oraz wykonuje _ w imieniu Zarządu Głównego- w stosunku do wyżej

wskazanych osób -wszelkie czynności z za\<resu stosuŃu pracy - Prezes Zarządu Głównego.

7.2. Zawarcie, zmiana i rozwiązanie umowy o pracę z dyrektorem Biura ZG PZw i redaktorem

naczelnym '''W'W,', wymaga wniosku PrezesaZG. Dokonywanie tych czynności w stosunku do

zastępcy dyrektora Biura , głównego księgowego' dyrektora GR PZW w Suwałkach oraz

. zastępcy redaktora naczelnego i sekretarza Redakcji WW wymaga wniosku odpowiednio-

dyrektora Biura ZG PZW i redaktora naczelnego WW.

2.7. Zawarcie, zmiana i rozwiązanie umowy o pracę z osobami, o których mowa w p. 46 pkt 25

Statutu, wymaga podjęcia uchwały pruez Zarząd okręgu. Umowy tę zawierai rozwiązuję oraz

wykonuje _ w imieniu Zarządu okręgu- w stosunku do wyżej wymienionych osób' wszelkie
czynności zzak<resu stosunku pracy- Prezes Zarządu okręgu.

2.2. Zawarcie, zmiana i rozwiązante umowy o pracę z dyrektorem biura Zo wymaga

wniosku Prezesa Zo. Dokonywanie tych czynności z Zastępcą dyrektora Biura Zo PZw i
głównym księgowym oraz Z dyrektorem i głórvnym księgowym jednostki gospodarczej r,v

strukturze zarząduokręgu, wymaga wniosku dyrektora Biura Zo PZw.

3. Zawieranię i rozwiązywanie umów o pracę Z pracownikami niewymienionymi w ustępach

poprzedzających oraz pozostałe czynności z zabesu prawa pracy' podejmują dyrektorzy biur
Zarządow, odpowiedniego szczeb|a.

$2.

1. Ustala w nawiązaniu do art. 772 Kodeksu pIacy Regulamin vłynagradzania pracownikórv

Biura Zarządu Głownego PZw i jednostek gospodarczych podległych Zarządow_i

Głównemu, stanowiący załącznlk Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zobowiązu1e Zarządy okręgow do podjęcia uchwał o ustaleniu, stosownie do postanorrień
art. 772 $ 1 Kodeksu pracy' regulaminów wynagradzania pracowników biur i jednostek

gospodarczyclr. W regulaminach tych okręgi PZw zobowiązane Są urr-zglednit'
postanorł'ienia Re-sulaminu, o ktor1'm mowa w ust.1.



Zasady wynagradzania oraz przyznawanie innych świadczeń określonych niniejszym
regulaminem stosuje się do pracowników jednostek organizacyjnych PZW wszystkich
szczebli.

Stawki wynagrodzeń za prace oraz zasadr' tch przy,znar.ł'ania określone są w nizej
wymienionych tabelach :

tabeli stawek rłvnagrodzenia zasadniczego (załacznik nr 1).
tabeli stawek dodatku funkc1jne-uo (załacznik ru ]).
tabeli stanowisk prac\'. \\a'magan\ch kualit-ikacji oraz srau'ek
pracowników Biura ZG PZ..ff(załacznik nr 3).

rr vnagro dzenia zasadn iczego

tabeli stanowisk prac}'' \ł}'magan}'ch krialifikacji oraz starr'ek lrr'nagrodzenia zasadniczego
pracowników okręgu PZW (załącznik nr.ł).
tabeli stanowisk pracy, wyma-san)'ch krlalifikacji oraz stau'ek nrnagrodzenia zasadniczego
pracowników redakcji ''WIWI'! (załącznik nr 5 ).

Zasady vqlnagradzania pracownikórł' rv Gospodarstrr'ie Rr backinr PZW w Suwałkach
reguluje oddzielna uchwała Zarządu Głórł'neso PZ\\'.

$3.

Traci moc uchwałaNr 88 Zarządu Głórłnego PZ\\' z dnia ]1 nlaja ]008 r. rr,sprawie zatrudnianiai
wynagradzania pracowników Polskiego Zri'iazkrr \\'edkarskiego oraz wszelkie inne akty
wewnętrzne PZW, regulujące zatrudniarrie i rr'r nagradzanie pracori'nikórr' PZW.

sł.
Uchwała wchodzi w Życie z dnienr podjecia. a uchrł'alonr' niniejszą uchwałą regulamin
w1'nagradzania wchodzi w Życie zgodnie Z art.77, 5\ 6 Kodeksu prac\' po upł1.rł,ie dwóch tygodni od
daty podania go do wiadomości pracorrnikom'

1
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Uchrvała nr J i

Zarządu Głów n e go P o ls kie go Zw iązku Węd ka rs kie go
z dnia 28 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia Polskich Przepisórł' AnĘdopingowych

Na podstawie $ 30 p.1. p.2 i
Sportow-e go . Zarząd Głórrnl

Ustala się. ze u-prorradzenie
2014 r. opraco\\'anvch przez
Art1'kułu 1.. do Regulaminu
podczas naj blizszeg o Ąazdu

:q 63 p. 11 Statutu PZw, na wniosek Głównego Kapitanatu
Polskiego Zlliazku Wędkarskiego uchwala co następuje:

$r.
P o l ski c h Przep i són Ant1'dopin gowych z dnia 23 puŹdziemtka
Konrisje do Zlla|czania Dopingu w Sporcie, w szczególności ich
D 1's c r' p l i narne 

-qo 
P o l s ki e go Zll' i ązku Wędkarskiego nastąpi

Delegatórr Zrr'iazku od dnia podjęcia uchwały'

$2.
Polskie Przepis1'Ant1'dopingo\\'e. o któr1'ch mo\\'a \\' $ 1 Stanolxlazałącznik do niniejszej
uchu'ałr-.

Uchrł'ała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

-Prezes ZC PZW

$3.

Wicepfęzes
ds. Sportu {ilgłoa'iezyi\
Mirosłąw i*\n.r.iL;C

Dionizv Ziemiecki



Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały wynika min. zzapisu art.43. ust 6 ustawy z dnia25 czerwca

2010 r. o sporcie (Dz. U. 127, poz. B57 z późn. zm.), stanowiącego, iż:,,Podmioty
ptowadzące działa|ność sportoW4, w szczegolności polskie związkt sportowe' rca|izują

odpowiedzialność dyscyplinamą za stosowanie dopingu rł, sporcie w zakresie określonym w

ich regulaminach."

Przepisy Antydopingowe' podobnie jak przepisy dotyczące współzawodnictwa, są przepisami

sportowymi określającymi u,arunki, w jakich uprawiany jest sport. Sportowcy' personel

pomocniczy Sportowców i inne osoby akceptują te przepisy jako warunek uczestnictwa i są
nimi związane. Te właściwe dla sportu przepisy i procedury, mające na celu egzekwowanie

zasad antydopingowych w skali globalnej i w ujednolicony sposób, mają odrębny charakter i

dlatego nie powinny być uwarunkowane ani ograniczane jakimikolwiek krajowymi

wymogami czy standardami prawnymi stosowanymi w postępowaniu karnym lub w sprawach

zw iązany ch z zatrudnieniem.

Zastosowanie niniejszych Przepisów Antydopingowych w odniesieniu do członków wynika z

'oborviązków członków polskich związków sportowych lub z obowiązków uczestników

związanychzichzgodąna uprawianie danej dyscypliny sportu zgodnie z jej regułami.

Uchwalenie Polskich Przepisów Antydopingowych wynika między innymi z tręści

międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie LNESCO przyjętej w ParyŻu

dnia 19 paździemika2005 r.

Przyjęcie Polskich Przepisów Antydopingowych ma na celu zblizenie polskiego systemu

antydopingowego' w szczególności regulacji antydopingowych Polskich Związków

Sportowych, do regulacji Światowej Agencji Antydopingowej. Wprowadzenie takiego

rozwiązania pozwoli na osiągnięcie zgodno ści zę Swiatowym Programem Antydopingowym

realizowanym pruez Światową Agencję Antydopingową.

Głównymi priorytetami jest dostosowanie antydopingowych przepisów dyscyplinarnych

obowiązujących w polskich związkach sportowych do przepisów znowelizowanego

Swiatowego Kodeksu Antydopingowego.

Załącznik:
P ol skie Przepisy AnĘdopingow e



Uchwała N, Yl
Zarządu Głównego

Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 28 marca 2015 r.

rv sprawie Nadzrvyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZw

Na podstawie $ 26 ust. 1 StatutuPZW, uchwala się' co następuje:

l. Zwołuje się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZW nadz.27 czętwca2015 r.

Przedmiotem Zjazdubędzie podjęcie uchwały o odwołaniu dwóch członków Zarządu

Głównego PZw.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

,i;Ą!," l!
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Dtoińzy Ziemiecki


