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Uchwala nr 'J 'J

Prerydium Zarządu Głównego
Polskiego Zw iązku Wędkarskiego

z dnia 30 sĘcznia 2015 r.

w sprawie wysokości diet dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego pełniących
funkcje społeczne we władzach i organach statutowych szczebla naczelnego

Na podstawie $ 13 pkt 7 i $ 30 pkt 1i 2 Statutu PZW' uchu'ala się co następuje:

l ' Członkowi Polskiego Zwiękll Wędkarskiego , w1'konującemu społeczne obowiazki
w-vnikaj ące z w1,boru do rłładz i organów szczeb\a naczelnego przysługuje dieta określona
$ l pkt. 2 uchrł.ały X)c( KZD PZW z dnia25.10.2013 r.

2. Ustala się v' 2015 roku uysokość jednej diety dla członkórł' władz Polskiego Zvłiązku
Wędkarskiego w'kwocie 360 zł i organórł' Polskiego Z:wiązku Wędkarskieeo v'kwocie
300 zł.

3. W.vkaz pełnionych finkcji we władzach i organach PZW' upowaŻnionych do
otr4'rn1m'ania diety lub jej wielokrotności, zawiera załacznik nr 1 do niniejszej uchrł'ał1'.

4. Podstawę do wypłacenia diety lub jej wielokrotności' stanorł'i naleŻ}te u1'kon1'wanie
obowiązków wynikających z pełnionej społecznie funkcji oraz uczestnictwo \Ą'
posiedzeniach władz lub organów związku szezebla naczelnego. potwierdzone na liście
obecności. W uzasadnionych przypadkach nieobecność może byÓ usprawiedlirviona'

5. W1płata diet następuje w miesiącu lub kwartale, w którym powstało uprawnienie.

6. Przyznanie i wypłacenie w dniu posiedzenia diety rłyklucza' za rł1'jątkiem zrł'rotu kosŻóił.
podróży i noclegu' w-vpłatę innych naleŻności z tytułu podróŻy słuŹborłvch n a obszarze
kraju

7. Koszty podróży zv.racane są według cen biletów komunikacji publicznej lub stawki
kilometrowej określonej, w poleceniu w1'jazdu słuŻbowego przy uŻyciu własnego środka
lokomocji' przy zachowaniu dogodności w czasie i racionalności kosztów danego
przejazdtt.

8. Uchwała wchodzi u,życie z dniem podjęcia' ł

PZW

owski



Załącznik nr l do Uchwały nr
ZG PZW z dnta 30.01.2015 r.

Wykaz funkcji
we władzach i organach szczebla naczelnego,

uprawnionych do otrą'm1.wania diet

eh-\

Lp. Pełniona fuŃcja
Przysługująca dieta i jej krotność

W okresie
miesiecznvm

W okresie
kwartalnym

I P rezes Zarzadu Głórłne go 13 39

2.

Wiceprezes Zarządl Głórłne go
Sekretarz Zatzadu Głórł-nego
Skarbnik Zarzadu Głórł'nego
Pełnomocnik Zarządll Głórłrrego
ds.
ochronf i zagospodarowania
wód

12

J.
Członek Preąvdium Zanadv'
Głóunego

1.5 6

4.
Członek Zarządu Głównego-
Przewodniczący Komisji ds.
młodziezy

1.5 6

). C złonek ZarząÓl Głóu'ne go 1.5

6.

Przewodniczący Głównei
Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Głównego Sądu
KoleŻeńskiego

4 12

7.

Z - c a pr zew o dniczące go i
Sekretarz GKR
Z-ca Przew odnlczącego i
Sekretarz GSK

2 6

8. Członek Prezydium GKR 1,5 4.5

9.
Członek GKR
Cz-łonek GSK 1.5



Uchwała 
", 

..:,].(......

Prezydium zanądu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie Nadzwyczajnego okręgowego Zjazdu Delegatów we Wrocławiu

Na podstawie 5 19 ust' 3 statutu PZW uchwala się, co następuje:

1. Uchyla się uchwałę nr 82 z dnia 2o.1I.2o74 r.Zarządu okręgu PZW we Wrocławiu.
2. Uchyla się uchwałę nr 88 z dnia 15.12.2074 r. Zarządu okręgu PzW We Wrocławiu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz ZG PZW

Maria4-!ógdziarz

Jrezes Zd PZW

,'ił/lłŁ" -,
Eitinizy Ziemiecki



Uchwala ", 1'Y
Prerydium Zarządu Clównelo PZW

z dnia 30 sĘcznia 2015 r:

rv sprawie uchylenia uchwaĘ nr 82/2014 Zarządu okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. z dnia
22.11.2014 r. w sprawie zatrzym}rvania i cofania zezrvoleń na uprawianie amatorskiego
połowu rytl

Na podstau'ie par. l9 ust. 3 Statutu PZW uchwala się. co następuje:

1 . Prezydium Zarządu Głórłnego PZW uchyla uchwałę nr 82/20 1 4 Zarządu okręgu PZW w
Gorzou'ie Wlkp. z dnia 22.11.2014 r. w sprawie zatrzvmYrvania i cofania zezwoleń na
uprarł'ianie amatorskiego połowu ryb, jako niezgodną z uStawą o rybactwie śródlądowym.

2. Uchrvała wchodzi rł' życie z dniem jej podjęcia.

,1

Dionizllpemiecki '
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PrezesZGPZW



Uchwala nr 58
Prezydium Zarządu Głównego PZW

z dnia 30 sĘcznia 2015 r.

w sprawie wyboru komisji konkursowej w konkursie na stanowisko redaktora naczelnego
czasopisma''Wiadomości Wędkarskie''

Na podstawie par. 30 pkt 1) i l1) Statutu PZW uchwala się, co następuje:

1. Prezydium Zarządl Głównego PZW wybiera, w głosowaniu jawnym, spośród swego grona

komisję, której zadaniem będzie wybór redaktora naczelnego wydawnictwa 
',Wiadomości

Wędkarskie" - w skladzie następującym:

- wiceprezes ds. organizacyjnych i promocji Zbigniew Bedyński,

- wiceprezes ds. spot1u i młodzieŻy Mirosław Iwański,

- członek Prezydium ZG Jerzy Musiał

- dyrektor biura ZG Przemysław Mielcarski

Zasady i tryb przeprowadzenia wyboru komisja określi własną uchwałą.

Uchwała wchodzi w Życie z dniem jej podjęcia.

2.
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MarianMagdziarT
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Sekrłlial*z-?ńP7'W

Eionizv,Żłemiecki '_'/v/ /
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Prezes"ZG PZ\l , /



Uchwala n. 5 !
Prerydium Zarządu Glórvnego PZW

z dnia 30 stycznia 2015 r.

do udzielenia okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego pelnomocnichva do
reprezentowania Polskiego Zw iązku Wędkarskiego

Na podstawie $ 30 pkt 23) w zlv. z $ 7l ust.2 Stat uPZWuchwalasię, co następuje:

1. Prezydium Zarządtt Głównego PoIskiego Zrviązku \\'ędkarskiego rv Warszawię upoważnia okęg
Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą ri' opolu do ll1'stąpienia do Bankrt Gospodarstwa
Krajowego w Warszarr'ie z q'nioskiem o rr1raŻenie z{:odr'na rr1'kreślenie z księgi rvieczystej KW
nr oP 1P/00003302i -ł, prorvadzonej przez Sad Rejontlil1 rr, I'rudniktt dla nieruchomości
obejmrrjącej działkę nr err'id. 49_ł 3 o polrierzchni 5.1j88 ha - hipoteki unloirrrej zw1'kłej na kwotę
7,60 zł.

2. Uchwała rvchodzi rł'Ź1'cie z dnienl podjecia.



Uchwala ", 6 O
Prezydium Zarządu Glórvnego PZW

z dnia 30 sĘcznia 2015 r.

do udzielenia okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego pelnomocnictwa do
reprezentowania Polskiego Zw iązku Wędkarskiego

Na podstawie $ 30 pkt 23) w zw. z $ 7l ust' 2 statutu PZW uchwala się, co następuje:

1. Prezydium Zarządtt Głórvnego Polskiego Związktt Wędkarskiego w Warszawie upoważnia okręg
Polskiego Związktt Wędkarskiego w Radomirt do reprezentowania Polskiego Związku
Wędkarskiego w Warszawie rv postępowanitt o założente ksiąg wieczystych dla loka]i rrżytkowych
nr 35 i 36' położonych w Radomiu przy ulicy Zacisze nr 5, należących do zasobów Spółdzielni
Mieszkaniowej''Śródmieście'' rł' Radomiu.

2. Uchwała wchodzi rv Żl,cie z dnieni podjęcia'

Zbignielv Sałlorvski

Skańnik ZG PZ\\'I ,.1
l//
a/ł/

Zicmictki

utL\
,.GPZW



Uchwała n 6 l
Prerydium Zarządll Głównego PZW

z dnia 30 stycznia 2015 r.

do udzie|enia okręgov'i Polskiego Zv'iązku Wędkarskiego pełnomocnictrl'a do
reprezentowania Polskiego Związku Wędkarskiego

Na podstawie $ 30 pkt 23) w zw. z $ 7l ust. 2 Statutu PZ\\/ uchrł'ala się' co następuje:

1. Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Zu,iązku Wedkarskiego w Warszawie uporłażnia okręg
Polskiego związku Wędkarskiego rł'Krośnie do reprezentorł'ania Polskiego ZwiązĘy Wędkarskiego
w \ł/arszarł'ie \Ąi postępowaniu przed Sądem Rejonorr1'm lł' .]aśle o uzgodnienie niżej rł'skazanych
treści ksiąg wieczystych ze stanem rzecz1rr'istr m nr K\ł' KS1J/00053506/5 oraz nr KW
K51t000t41922919.

Pełnomocnictwo niniejsze obejmuje złoŻenie poz\^,rJ oraz udział rł' postepo'ił'aniu przed Sądem rł'
obu instancjach.

2. Uchwała wchodzi lł' Ącie z dniem podjęcia'



Uchwala ,, ó t
Prerydium Zarządu Głównego PZW

z dnia 30 sĘcznia 2015 r.

do udzielenia okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego pelnomocnictwa do
reprezentowania Polskiego Zw iązku Wędkarskiego

Na podstawie $ 30 pkt 23) w zw. z $ 71 ust. 2 Statutu PZW uchwala się, co następuje:

l. Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie upoważnia okręg
Polskiego Związku Wędkarskiego lv Elblągu do reprezentowania Polskiego Związku Wędkarskiego
w Warszawię przed Sądem Rejonolłym rv Kwidzynie w sprawie o uzgodnienie treści księgi
wieczystej nr KW nr GDlV00027855l8 z rzeczylvistym stanem prawnym - w zakresie' który
pełnomocnik uzna za celowy.

2. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.



Uchwała ", 69
Prerydium Zarządll Glównego PZW

z dnia 30 sĘcznia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Na podstawie $ 69 ust. 5 i 6 Statutu PZW uchwala się, co następuje:

1. Prezydium Zarządu Głórł'nego PZW rł'yraża zgodę na zbycie przez
Górze budynku garaŹo\\'ego. połoŻonego w Zielonej Górze przy ulicy
numerzę ewidencyjnym 29ll3 i ośrr'iadcza. Że nle zamietza korzystaó
nieruchomości.

2. Uchwała wchodzi rr'Ż1'cie z dniem jej podjecia.

okręg PZW w Zielonej
Kukułczej, na działce o
z prawa pierwokupu tej

!i"-iJru
nutĄ

Zbigniew Sadolł'ski
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Prezes ZG PZ)W



Uchu'ała n' (q lt

Prezydium Zarządtl Głół'nego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 30 stycznia 2015 r.

n sprawie zatwierdzenia opraco}T'anego przez MSiT ,,Testu zgodności z zasadami dobrego
zarządzania" jako załącznika do konkursu na dofinansorł'anie zadań ze środkórv budżetu
państrł,a na 2015 rok.

Na podstarł'ie $ 7 p.10 i p.20 i $ 31 p.2 Statutu PZW Prezydium Zarządu Głównego Polskiego
Związku Wedkarski e go uchrł'ala:

.s1

Zatwierdza załącznik do umo\Ę': ..Test zgodności z zasadanti dobrego zarządzartla" stano\Ą'iąc}'

element dokumentacji końcowej niezbednej do umorrr na dofinansorł'anie zadań ze środków
budżetu państwa w ramach ,.Programu ll'spierania sportó\\ nieoiimpijskich poprzez dofinansolł'anie
przygoto\Ą'ania zawodnikórł' do udziału rł e rr'spółzarł'odnictrr'ie międz1,narodorł1'm lł' 201 5 roku'

rql

,,Test zgodności z zasadarni dobrego zarządzania'' Stano\^'i Załącznik do niniej szej uchr.ł'ał1'.

s3
Uchwała wchodzi w Życie z dniem jej podjęcia.

Wice
ds. Spoń łodzieĘ

Miro DionĘ Ziemi



Uchrł'ała n bŚ
Prerydium Zarządll Głównego Polskiego Zw'iązku Wędkarskiego

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprav'ie nadania Ętułu Inspektora SzkoIenia Mlodziery Wędkarskiej

Na podstawie $ 31 p. 2 Statutu PZw. na rłniosek Rady ds. N'IłodzieŻy ZG PZw , Prezydium
Zarząd,l Głównego Po1skiego Zw'iĄz.Ę11 \\'ędkarskiego uchwala:

s1

Nadaje tytuł Inspektora Szko1enia lvfłodziezy s'ędkarskiej następującym członkom PZW:

1 . Edił'ard Bemaszerł'ski

2. Krzysztof Czusz

3. Stanisław Prega

4. Piotr Zollner

5. Robeń Zollner

6. Cezary Wieczorek

7. Dariusz Jasiński

8. Włodzimierz Gołębierł'ski

9. Piotr KrzyŻak

10' Robeń Kowalcą'k

11. Zbigniew Turek

Uchrł'ała wchodzi w życie z dniem jej podjecia.

okręg PZ\Ą' Tamobrzeg

Okreg PZSI Tamobrzeg

Okreg PZ\\' Tamobrzeg

okręg PZ\\' Tamobrzeg

Okreg PZW Tamobrzeg

okręg Mazowiecki PZW

okręg Mazowiecki PZW

okręg Mazowiecki PZW

okręg Mazowiecki PZW

Okeg Mazowiecki PZW

okręg Mazowiecki PZ\\/
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Uchwała Nr ó6
Prerydium Zarządu Głównego

Polskiego Zw iązku Wędkarskiego
z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie zwiększenia limitu odznak na 2015 r. w związku z jubileuszem óSJecia
powstania PoIskiego Związkll Wędkarskiego

Na podstawie $ 30 pkt 12 Statutu PZW Zarząd Główny PZW postanawia zwiększyó
jednorazowo limit odznak w 2015 roku do wysokości 3 %o.

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjecia.

I' 'r
,-'--rrezes&rzw I

\r'l'WIVI'\
Diónizy Ziemiecki

Sekretarz ZG PZW


