
Uchwała ," A'5..'.
Prezvdium Zarządu Głównego

Polskiego Zw iązku Wędkarskiego
z dnia 24 paźćlziernika 2014 r.

w sprawie planu naprawczego okręgu PZW w Koszalinie

Dńałając na podstawie $ 30 pkt 1 1) i 2l ) statutu PZW Pre zydium Zarządu Głównego:

7' Po tozpatrzeniu wy'aza' zgodę na wdrożenie planu napra.rr'czego okęgu PZW rł, Koszalinie,
' zatwierdzonego Uchwałą nr 72/20/2014 Zarządu okręgu PZ\f rr.roizatini".2. Zoboitązuje się Zarząd okęgu PZW w Ko''ulini" do złożenia:

- do dnia 3l.12.2014 r. sprawozdania w części opisorvej z u].konania planu naprarłczego,
- do dnia 31.01.2015 r. sprawozdania w części lrnansoriej z ił1'konania plu.u 

'iup.u*"r"go,- do dnia3l.12.2015 r- sprawozdania w części opisowej ź 
'.1,konania 

planu;uńr;."go,
- do dnia 31.01.2016 r- sprawozdania w części finansowej z u1'konania pl*u ńu|.a.'.r.go.

Sprawozdanie to zostanie poddane ocenie przez Główną Komisję Rerr'izr'jna PZ\\-.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ŚL-^ -}._;t ' ?/- l'?tt'

Zliigniew Sadowski
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Uchwala 
^r.ż.ó-....Prezydium Zarąilu Glównego

Polskiego Zsłiązku Wędka rskiego
z dnia 24 pździernika 2014 n

w sprawie Ręulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników okręgu PZW we
Wmclawiu

Działając na podstawie $ 30 pkt 11) i 2l) Statutu PZw Prezy_dium Zarządu Głównego:

l. Na podstawie $ 19 ust. 3 Statutu PZW:

a) uchyla uchwałę nr 62 Zarządu okęgu PZW wę Wrocławiu z dnia 9.10.2014 r. w sprawie
zatwierdzerlla ''Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników PZW okręgu we

- ,: Wrocławiu'',

b) uchyla Uchwałę nr 84 Prezydium Zarządtl okęgu PZW we wrocławiu z dnia 26.03.2012 r. w
sprawie uchwalenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników okręgu PZW we
Wrocławiu oraz uchyla Uchwałę t 53 Zarządv okręgu PZW wę Wrocławiu z dnia 25.06.2012 r. w
części dotyczącej za*ierdzenta powołanej uchwĄ nr 84 Prezydium ZarzĄl okręgu PZW we
Wrocławiu,

wobec niezgodności powołanych uch*'ał i zat''łierdzon!'ch Regulaminó*'z $ 2 ust' 2 Uchrł'Ą nr
88 Zarządu Głównego PZW z &lla31.05.2008 r. oraz postanorłierriami xpmrł'adzonego ą uchu'dą
Regulaminu.

2. Na podstawie $ 19 ust. 2 Statutu PZW:

a) zobowiązuje się Zarząd okręgu PZW we Wrocławiu do sporządzenia projektu Regulaminu
zatrudniarria i wynagradzarria pracowników okęgu PZW we Wrocławiu o treści zgodnej z
Regrrlaminem zatrudniania i wynagradzanie, uchwalonym Uchwałą nr 88 Zarządv Głównego PZW
z dllrla 3l.05.2008 r. oraz zgodnej z postanowieniami powołanej uchwały - w terminie do dnia
25.11.2014 r.,

b) zobowipuje się Zarząd okręgu PZW we Wrocławiu do stosowania _ do czasu uchwalenia
Regulaminu, o którym mowa pod lit. a) niniejszego uĘpu _ Regulaminu zatrudniania i
wynagradzania - wprowadzonego powołaną uchwałą nr 88 ZG PZw.

3. Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem jej podjęcia.
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Uchwała Nr 47
Prerydium Zarządu Głównego

Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie nadania sztandaru Polskiego Związku Wędkarskiego

Na podstawie $ 30 pkt 1l, w związku z pkt 12
nadaje sztandar PZW dla okręg PZW w Ciechanowie.

Statutu PZW Zarząd Główny PZW

,,-'-TrezesSekretarz ZG PZW
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