
Uchwała N. 8 }
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 29 maja 2015 r.

n' sprawie zatwierdzenia lącznego sprawozdania finansowego Polskiego ZvtiązkuWędkarskiego i sprawozdań jednostńorł7ch, wchodzących w skład sira,nozdanialąe,nąo, za 20|4 r.

. . Po zapoznaruu się z kompletem sprawozdań finansowych, opinią i raportem biegłegorewideną anallzą opisową działalności finansowej oraz opinii cio-*.;'roń.ji ń"*i'i;*:,
na podstawie $ 30, pkt.7 statutu PZw uchwala się, co następuje :

1. Zatwierdza się sprawozdanie łączne Polskiego Związku Wędkarskiego obejmujące
działalność Zarządu Głównego PZW, Gospoóarstwa Rybackiego pzfr w Suwaikach
i Redakcji PZW ,,Wiadomości Wędkarskie'', zamykające się :

sumą bilansową
wynikiem dodatnim netto

wtym:
a) jednostkowe sprawozdanie finansowe ZarząduGłównego PZW

z sumą bilansową
wynikiem dodatnim netto

b) jednostkowe sprawozdanie finansowe
z sumą bilansową

Gospodarstwa Rybackiego pZW

26.564.037,8l zł
463-590,72 zł

19.028.274,04 zł
l55.354.62 z'ł

5'543.763,50 zł
276.900,77 zł

2.147.400,2l zł
31.335,33 zł

627.979,34 zł
- 264.628,61 zł

92.822,58 zł

7.4l7 .41 zł

wynikiem dodatnim netto

c) jednostkowe sprawozdanie finansowe Redakcji pZW ,,WW-
z sumą bilansową
wynikiem dodatnim netto

2. Wynik finansowy w rachunku łącznym przeznaczyÓ na:
_ zwiększenie funduszu statutowego podstawowego o kwotę
- zmniejszenie statutowego funduszu remontowego o kwotę
- nviększenie fimduszu statutowego dz. sportowio kwotę
- nagrody i składki ZUS dla pracowników Redakcj i z zysku

w działalności gospodarczej

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

v-ce PyqeS,zz/Pzw
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Uchwała x, 8h
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie przekazania rysku z działalności Gospodarstwa Rybackiego PZW w
Suwałkach za 20|4 rok

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

l. Ustala się, że z zysku osiągniętego przez Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach
w roku obrachunkowym 2014 przeznacza się kwotę 48.352,26 zł na działalnośó
statutową PZW _ prowadzoną przez Zarząd Główny PZW.

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

v-ce Prezes z#zvl
z,syiffyA



Uchwala Nr 8{
Zarządll Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie przyjęcia zbiorczego sprawozdania finansowego
Polskiego Związku Wędkarskiego za 2014 r.

Po zapoznaniu się z kompletem formularzy składających się na zbiorcze sprawozdanie
finansowe PZW, alalizą 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 2014 r., zamykające się :

sumą bilansową
dodatnim wynikiem fi nansowym

202.875.158'10 zł
8.960.990,19 zł

oraz oceny i wnioski wynikające z treści ula|izy opisowej sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w Ącie z dniem podjęcia.

V-ce Pr t Pre
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Uchwała *" a6
ZarząlJlt Glównego

Polskiego Zvł iązku Wędkarskiego
z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie uchwał Prezydium Zarządu Glównego PZW

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

Zatwierdza uchwały Prezydium ZG PZw w od73 do 76.

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

1.

2.

-Prezes,żG PZw ,1
'./lr".r,ti.
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ucnwala Nr 6 {
Zarządll Glównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie ustalenia składu reprezentacji Polski juniorów na Mistrzostwa świata
juniorów w wędkarstwie muchowym - UsA 2015

Na podstawie $ 30 pkt 16, $ 7 p. 10 i $ 63 p. 3 statutu PZw, na wniosek Głównego Kapitanatu
Sportowego, Zarząd Główny Polskiego Zvńapktl Wędkarskiego uchwala:

Skład reprezentacji na Mistrzostwa świata juniorów w wędkarstwie muchowym

l. Filip Kuras zawodnik
Ż. Bartłomiej Zając zawodnik
3. Dawid Kowalski zawodnik
4. Kacper Rudzki zawodnik
5. Szymon Konieczny zawodnik
6. Dariusz ordzowiały zawodnik rezerwowy
7 . Andtzej Wnękowicz trener
8. Adam Wnękowicz kierownik

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ęrezes'pG PZW
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Uchwala N. &g
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie ustalenia składu reprezentacji Polski na Klubowe Mistrzostwa świata
w wędkarstwie splawikowym - Slowacja 2015

Na podstawie $30 pkt 16, $ 7 p. l0 i $ 63 p. 3 statutu PZW, na wniosek Głównego Kapitanatu
Sportowego, Zarząd Główny Polskiego Zwięku Wędkarskiego uchwala:

Skład reprezentacji na Klubowe Mistrzostwa świata w wędkarstwie spławikowym

l,.GrzegorzMazurczak zawodnik
2. Wiktor Walczak zawodnik
3. Wojciech Kamiński zawodnik
4. Adam Niemiec zawodnik
5. Michał Łębkowski zawodnik
ó. Mateusz Turek zawodnik
7. Tadeusz Zalewski trener
8' Jarosław Smorczewski II trener
9. Sławomir Strąg kierownik

Uchwała wchodzi w Życie z dniem jej podjęcia.

Wiceprezes ZG PZW
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Uchwala n. 89
Zarządll Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie ustalenia skladu reprezentacji Polski seniorów na Mistrzostwa Europy
w wędkarstwie spławikowym - Bialoruś 2015

Na podstawie $30 pkt 1ó, $ 7 p. 10 i $ 63 p. 3 Statutu PZW, na wniosek Głównego Kapitanatu

Sportowego, Zarząd Główny Polskiego Związktl Wędkarskiego uchwala:

Skład reprezentacji na Mistrzostwa Europy seniorów w wędkarstwie spławikowym

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

Uchwała wchodzi w Życie z dniem jej podjęcia.

'lłl iceprezeyź.G PzW

{i',ł
Zbigni& Bedyński
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Uchwała N. 99
Zarządu Głównego Polskiego Z-wiązku Wędkarskiego

z dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie ustalenia składu reprezentacji Polski seniorów na Mistrzostwa Świata
seniorów w wędkarstwie muchowym - Bośnia i Hercegowina 2015

Na podstawie s30 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

1 . Piotr Armatys
2' Grzegorz Gołoftt
3. Mariusz Szlachetka
4. Piotr Marchewka
5. Marek Walczyk
6. Antoni Bogdan
7 , Andrzej Wnękowicz

zawodnik
zawodnik
zawodnik
zawodnik
zawodnik/trener
zawodnik rezerwowy
kierownik

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wiceprezes ZG PZW
/-

Zbig4iew Bedyński
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I]chwała x, 91
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: odpisu na okręgowe fundusze spońu ze składki członkowskiej pozostającej
w dysporycji okręgów PZW

Na podstawie $1' $6 i $7 p.10, 11,1Ż i 13 Statutu PZw, na wniosek Głównego Kapitanatu
Sportowego, Zarząd Główny Polskiego ZwiEzku Wędkarskiego uchwala:

$1

Wprowadza się w okręgach minimalny 15% odpis na okręgowe fundusze sportu ze składki
członkowskiej pozostaj ącej w dyspozycj i okręgów.

$2

Wykonanie uchwały powierza się zarządom okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego.

$3

Uchwała wchodzi w Życie z dniem 1.01.2016 r.

Prezes'ZG PZW
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Uchwala Nr I Z
ZarząłIu Glównego

Polskiego Zlł iązkll Wędkarskie go
z rJnia 29 maia 2015 r.

w sprawie wyrażania woli zbycia nieruchomości

Na podstawie $ 30 pkt 17 i s 69 pkt 2 i $ 71 ust. 1 i 2 Statutu PZW" Zarząd Głowny
PZW:

l . Wyrża rł,olę zb1'cia stanorviącej rvłasność Polskiego Zwiękl Wędkarskiego,
nieruchomości tj. działki nr erł'. 266ll. o pow. 0'01 m2 oraz257l5, o pow. 0,01' położonej \Ą'

m. Bratian. gm. Norve N4iasto Lubarvskie, dla której Sąd Rejonowy w Iławie, IX
Zamiejscorr1' W'vdział Ksiąg \\'iecz1'st1'ch z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim
prorr'adzi księge rviecz1'stą nr K\\']l695.

2' \\'artość sprzedażr nieruchomości należy' ustalić na podstawie operatu szacunkowego
rzeczozna\\c\' majątkorr'ego. Srodki uzyskane ze sprzedaŻy zasilą centralny fundusz
remonto\\1 PZ\\I.

'1' Do złozenia ri'imieniu Polskiego Zviiązku Wędkarskiego oślł'iadczenia woli lub udzielenra
pełnonrocnictrr a do złoŻenia oświadczenia woli upraw-ria prezesa Zarządu Głórvnego
Dionizego Ziemieckiego i wiceprezesa Zarządu Głóvrnego Zbignierva Bedy'ńskiego.

_ł. Lchrr'ała rrchodzi rr Życie z dniem jej podjęcia.

Irezes {fr PZW
i,:, ./
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Dionizy Ziemiecki
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t'ct.*nlu nr '9.ł
Zarządu Glórr'nego Polskiego Zrr'iązku Wędkarskiego

z clnia 29 maja 2015 r.

rr sprał ie zafir ierdzenia odznak honoros l'ch PZ\\' z okazj i jubileuszu 65,lecia PZW

\a podsta'rvie s\ 30 pkt 12 Statutu PZW. Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego
zatrr'ierdza poz111lnie zaopiniorvane przez Główną Komisję odznak PZW wnioski na odznaki
honororr'e PZW dla członkóił' Zarządu Głównego' Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego
Sadu Koleżeńskiego w związku z jubileuszem 65.lecia PZW:

l. Zarząd Główny:
- Heliniak Więsław /Zo Rzęszów/ - złota odznaka PZW z wieńcami
- Dworczak Kazimierz /Poznań - złota odznaka PZW
- Szubieraiski Wojciech /okręg Mazowiecki/ - złota odznaka PZW
- I-ewandorł'ski Marek Zo KoszalirV - srebrna odznaka PZW

2. Główna Komisja Rewizyjna:
- Biegan Adam lZo Krakód
- Rogalewicz Grzegorz IZO Szczecin/
- Winiarski Mirosław /Zo Katowice/

3. Głórvny Sąd KoleŻeński:
- Hołubek \\litold /Zo Torur/

_ złota odznaka PZW z wieńcamt
- zlota odztraka PZW z rł ieńcarni
- zlota odznaka Pl W z wiericam i

- zlote odznrke P7\\ z rr ieńcemi

Wiceprezes ZGPZ\\ Prezes Z{l PZIV'

'- /,1, tt ,/

Zbigńew 'Be dyński Dionizr' Ziemiecki



Uchwala nr 9,1

Zarządu Glównego Polskiego Związktl Wędkarskiego
z rJnia 29 maja 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia odznak honorowych PZW

Na podstawie $ 30 pkt 12 Statutu PZW. Zarząd Głóri'nr' Polskiego Zlr,iązku Wędkarskiego
Zatwierdza pozytyrr'nie zaopiniorł'ane przez Głórl'na Konrisje odznak PZW wnioski na odznaki
honorowe PZW nadesłane przez niŻeJ rłymienione okregi z limitu na 20l 5 r.:

1. Zo Poznań
medal ,.Za zasługi w rozrł.oj u lvędkarstrr,a

2. Zo Rzeszów
meda| ..Za zasługi w rozwoju lvędkarstrr'a

3. okręg Nadnotecki PZW
nredal ,'Za zasługi w rozrł'oju wędkarstlva"

4' okręg Słupsk
medal '.Za zasługi w rozwoju wędkarst$'a"

5. okręg Gorzórv Wlkp.
medal ,Za zasługi w rozwoju wędkarstrł.a"

6. okręg Zamość
medal ''Za zasługi w rozwo ju wędkarstwa"

7. okręg Konin
rnedal .,Za zasługi rł, rozrvoju wędkafst$'a"

8' okręg Szczecin
nredal '.Za zasługi w rozwoju wędkarstwa"

9. Okreg Krosno
medal ..Za zasługi rł' rozrvoju wędkarstł.a''

l0. okręg Lublin
medal ..Za zasługi rr, rozlr,oju wędkarstlva''

Wiceprczes ZG I'ZW

Zbignielv Bedyński

104 szt.
66 szt.
28 szt.
32 szt.
3 6 szt.
28 szt.
23 szt.
22 szt.
55 szt.
55 szt.
Ż6 szt.
26 szt.
35 szt.
9 szt.

45 szt.
23 szt.
21 szt.
51 szt.
58 szt.
40 szt.

Imienna lista stanowi zalącznik do sprawozdania Głównej Komisji odznak PZW'

Prezes ZG PZ)W

Dionizv Ziemiecki



Uchwała nr 95
Zarządu Głównego PZW
z dnia 29 maia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznego głosorvania uchwal Zarządu Glównego

Na podstawie s 30 pkt l l Statutu PZW Zarząd Główny PZW uchwala, co następuje:

$l
Wprowadza się elektroniczny system głosowania uchwał Zarządu Głównego PZW na zasadach
określonych w ,'Regulaminie . ..''' stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

$2
Uchwała niniejsza wchodzi w Życie z dniem je.j podjęcia

Wiceprezes ZG PZW

Zbignielv Bcdyński

Prezes ZG PZW

Dioniry Ziemiecki



Regula min Głosowań Elektronicznych

Zarządu Glównego PZW

$1

Regulamin Głosorvań Eiektronicmych określa zasady głosowań przy użyciu technik łącznoścl
clektrclnicznej o których no\va w $ 30 Statutu PZW. z rvy.ją&iem spmw osoborłych.

ś2

(iłosoł'anie elektroniczne może być zarządzone rv sprawach pilnych, łlóre nie mogą czekać

na rozstrzygltiięcie do kolejnego p osiedzenia Złrządu Głównego PZW.

ś]
(iłosowanie ma charakter jawny.

\+

1 . (iłosorł'anie elektroniczne za.rądzaPrezes Zarz'ądu Cłównego lub upowaŻniony przez

niego członek Ptezydium, nvany dalej Prowadząc-vm głosowanie - przesyłając członkom

Zirrządu Cłównego projekt uchwały oraz udzielając im 3 - dniowego terminu na zgłaszanie

urvag dtr treści projektu uch''łały.

1. thvagi do projektu uchrvały zgłoszone po upłyrł,ie terminu' rvskazanego'w ust. 1, nie będą

przez Prorvadząoego głosowanie rozpatr}nvane. Zgłoszone uwagi Prowadzący głosowanie

przcs1ła pozostał}m członkom Zarządu Głównego i urvagi te urrzględnia - odpowietlnio

znlienia]ąc treść projektu uchwały lub odmarł'ia ich urvzględnicnia- infonnujac o swojej

dec;zji członków Zarzątlu Głównego nic później niż w terminie 3 dni od uf1łru terminu

okrcślonego w ust. 1.

ś5
'l'elmin głosowania Prowadzący głosowanie ustala letmin glosowania według swego uznania

_ po ,'łyczcrpanit] tl}'bu postęporvania okrcślonego W l '+ 
_ inforrnu.iąc o nim członków

Ziirządu Głównego.

sr-

]. (ihsorvanie oclb}.rva się ptlplzez umicszczenie pzez głosującego pod tekstem projektu

ucll''rałv słólv: "głosuję za pojęcicnl uchrvał,v" lub ''głosLtję przeciwko podjęciu uchwały'' lub

"$stt.l}n]uię się ocl głosu''. 'I'reść uchrvał-v :.1"1LI/ 7' ?e strvierdzeniem sposobu głosowania

przes1łala jest rr' dniu głosorlania Prorvadząccmu głosorlanie'



]' Ciłosowanie nad projektem uchwały odb1'lva się tylko jeden raz. Zmiana oddanego głosu

oraz jakiekolu'ick uwagi głosującego co do motywów określonego sposobu glosowania -

zamieszczone na glclsowanym tekście uchwały są niedopuszczalne i nie wywołuj ą żadnego

skutku-

r\7

NajpóŹniej 4 dni po zarządzeniu głosorłania' prowadzący głosowanie przekazuje do

rviatjcurości członków Zarądu Głównego PZW rłrynik głosowania wraz z lisą uczesfuików

głosowania' za*'ierającą informację o imierrnie oddanych głosach

{8

Członkowię Zarządu Głównego PZW mają prawo w1'słać srł'ój głos tylko raz,

ltiedopuszczallle jcst poprawianie pienr'otnie lvr słanego głosu. oddanie ponownego głosu

przcz głosującego będzie skutkowaó uniewżnieniem.jego głosu.

\e

P:'orvadzac1 głosorvanie ma obowiązek przedstarł'ić informację o rłynikach głosowań

e 1cktrrlniczn,"-'ch rllr najb1iższy'm posiedzeniu Zarządu Głórłnego PZw a protokolant umieśció

te informacje \\'plotokolc z. zebrania. W przipadku glosu przecilłnego głosujący mają prawo

zgłoszenia na piśmie do protokołu z tego posiedzenia VOTUNI SEPAŁĄrUM wraz z

Lrzasadnieniem.

.s 111

\\,szelkic czi'nności opisane rv ninicisz1'nl Regulanlinic dokonyrvane są drogą elektroniczną'

.Ś 11

Regrrllrnli n rł chrldzi rr' ż1''c ie z dniem uc1-lrł'alenia.



Uchwala 
^, 

.....!ś........
Zarząrlu Glówncgo PZW
z łJnia 29 maja 20l5 r.

Na podstawie Ą 28 ust. 2 Statutu PZW - wobec zdekompletowania skła<tu Prezydiun Zarz'ądtl
Glrirvnego PZW oraz r.vobec złoŻonego przez Prezesa Żarządu Głównego wniosku - Z";r;:1_
GŁ'llvnv PZW:

W\'bicla Ze slvcgo składu: $ l

a) Jerzego Musiala - do pełnienia funkcji Sekrctarz a Zarządu Głównego PZW.
b) Mllriana Ludwiltorvskiego - do pełnienia l'unkcji Skarbnika Zarząd-u Cł(lwncgo PZW'

UzLl1lclnia skład Prezr'dium ZG o osobę Krzysztofa Krysteckicgo.

(]chirala niniejsza rvchodzi w ż'y,cie zdn iem.je.j |?ru_,r"," Załącznikiemdo niniejszcj uchwaly
ic:lt rrniosek Prezesa Zarz.ądv Cilćlr'vnego lzw o ttorym n.,oruo * Ą 28 ust. z s,"i"i,''pzw. 

..

Preze*ltc pzw
.t . ,:,

'.. lł li'
Dioniry Ziemiecki

\Niceprezes ZG PZIW

Zbignióiv',BedYliski



Uchrvala.....L...
Zarząłlu Glórvne go

Polskiego Związkll Wędkarskiego
z łJnia 29 maja 2015 r.

napodstawie"li30pktll)rr'zr.viazkuz$16ust.6StatutuPZWuclrrvalasię.conastępuje:

sl
Zoborviazrrje się: Przelr'odniczącego Głórvrrei Konlisji Rcrr'izrjne.j. Przerr odniczacego Główrrego
Sadu KoleŻeriskiego oraz Zarz.ądy okręgór'v Polskiego Zrriazku \\'ędkarskiego do uzyskania od
członkórv ich właclz i organów pisenrnych inlbrnlacji o ich rriekaralności pralvomocnvmi wyrokanri
sadri* porvszcchn-vclt.

'|crtllitl tla z'łrlŻęnie informacji przez osoby zobol'iązane okrcśia się na.ł5 drri od daty niniejsze.j
ltc hlr alr ' t 'ch1'bienie 1etnu te rminolvi stanowić będzie rr 1 kroczenie d1'sc1 piinarrrc. ścigane i karane
llll zirslti]ach określorr1''ch rv $ l4 pkt l ) i \\ l6 tlst' 2 Statuttl PZ\\'.

s2

Zarzlid1 Okr,''gLlrl PZ\\ illfbrnacjc. o któr''_clr mo\\a w N 1 dotyczącc członkórv ich rł]adz i
orgallilu - pl'ze kazLlia -/er'zaclorr'i (llórr'ncmu rv terminie do dnia 3 1 '07.20l _5 r.

$3

Zarząclr rrładz i organtiri' zobcxr iązane sa rv prz1'padku potrvierdzenia Się l-akttl karalności
(rr rozulrrieniu r\ I(l ust.6 Statrrttr) zoborviazanc sa poclj4ć rvszelkie clzialania przcrriclziane
przcpisallli pl'aua i ninie'jszcgo s;tittultl rr celu przr'',r'rócenia stanu zgoc1lrelo Z pra\\,el]l.

{'{

I chlrala ninie.isza rr'chtlrlzi rr'Żr,cic z dnicnl ic'j polr.ziccia'

Wiceprczcs ZG PZW

Zbignidrr' l]cdvńslii

Prezcs ZG PZ\\'

l)ionizr Zicmie cki


