
Uchwała nr 67
Prezydium Zarządu Głórvnego

Polskiego Zw iązku Wędkarskiego
z dnia28.02.2015 r.

Na zasadzie $ 19 ust.3 Statutu PZW, w związku z rozdz. IY ust.5 Uchwały XXVI KZD PZW z dnia26'10'1997 r. oraz w związku z postanowieniami XXX KZD PZw z dnia 24-25.iO.2O13 r. załnieszczonymipod lit. D. rozdz. II oraz w związku z Uchwałą nr 1O3 ZG PZW z dnia 27.O9.2OO8 r. uchwala się, co
następuje;

5 1

l' Uchyla się ust.4 w załączniku nr 3 do Uchł'ały nr 39l2O14 Zarząduokręgu PZW w Gorzowie Wlkp.z dnia 25 .09.2014 r.

2.

J.

4.

8.

Uchyla się akapit czrvarty w'rozdziale ..D_ane uzupełniaj ące,' w załączn]ku do Uchwały nr 67/ŻO14
Zarządu okęgu PZW w Lublinie z dnia 18.09.201ł r.

Uchyla się rozdział I Uchwał1' nt 9l/467ll2Ol4 Zarząduokęgu PZW w olsztynie z dnia 13.12.2014

Uchyla się załączntk nr 1 do Uchrvały nr 7Ż/2014 Zarządu okręgu PZW w Tamowie z dnia26.11.2014 r.

Uchyla się Uchwałę nr 63/14 z dnia25.O9.2014 r. Zarząduokręgu PZW w Poznaniu.

Uchyla się pkt.3.1. Uchwały nr 612014 Zarządu okęgu PZW w Przemyślu z dnia 16.10.2014 t.

!9n1l1 :ie pkt.9. załącznika nr 5 do Uchwały nt 26/2014 Zarządtl okręgu PZW w Radomiu z dnia04.10.2014 r.

Uchyla się postanowienia interpretacyjne zamieszczone w pkt.I-III Uchwały nr 42l2O.t4 Zauąduokęgu PZW w Rzeszowie z dnia30.1ó.2014 r.

Uchwała wchodzi w Życie z dniem jej podjęcia.

5.

6.

7.

$2
Zobowiązu1e się Zarządy okęgów wymienionych w $ 1 niniejszej uchwały, do dostosowania

'Jostanowień zawartych w uchylonych uchwaiach, oo ouowiązując..1 * l"r'tlń ż'"iązku Wędkarskimzasady równego traktowania członków PZW i nie stosowania *ob". ńi.ł' p.;k'yk lńk;y.inacyjnych _ lł'terminie do 31.03.2015 r.

$3

Uzasadnienie

Postanowienia uchylonych uchwał są niezgodne _ tak w wyrazie podmiotowyrn, jak i przedmioto\\a m _ Zobowiązująca w PZW zasadą równego iraktorłania czlonków przez jednostki ,.r.""#'ż,,ir)'i". 
'r1

szczególności dotyczy to różnicowanii ulg we wnoszeniu składek ok.ęgowy"t'' * ,,or,inłu t';;1;*",.wnoszących te składki w okręgach innych rriz okręgi macierzyste tych czTonków. l.uttyti takie nie daja siepogodzić z integralnością Polskiegó Związku'"Wędka*ii.g"i l;ń";;;;.;;]).'nL o.u, zasadamiwynikającymi Z ustawy o stowarzyszeniach i Siatutu PżW.



Uchwala nr ( t

Prerydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie wyrażenia woli organizacji Mistrzostw świata kobiet w wędkarstwie spławikowym _

Polska 2017.

Na podstawie $ 30 pkt 16, $ 3 l ust. 2 Statutu PZW , na wniosek Prezydium Głównego Kapitanatu
Sportowego, Prezydium Zarądu Głórłnego Polskiego Związktt Wędkarskiego uchwala:

sl
Postanawia wystąpić z wnioskiem do FIPSed o prąvznanie Polsce organizacji Mistrzostw świata
kobiet w wędkarstwie spławikowym *' 20l 7 roku.

Uchwała wchodzi w Życie z dniem jej podjęcia.
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Uchwała nr
Prerydium Zarządll Glównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 2S lutego 2015 r.

w sprawie uzupełnienia skladu kadr narodowych w dyscyplinach wędkarskich na 20-l5 r.

Na nodsrawie $ 3l p.2 i 6 ó3 pkt 3 i 8 Statutu PZW. zgodnie z pkt Ż.2- pkt 2'3 i pkt 2'7 "Zasad
bo*'oiv"uniu kidr naiodorłłch".'na rvniosek trenera i za akceptacją GKS. Prezydium Zarządu clównego
Polskiógo Związku Wędkarskiego uchwala:

$1
Powołuje się do kadry narodowej seniorów w dyscyplinie wędkarstwa podlodowego na 20l 5 r.

następującego zawodnika:

1. Zbigniew Maciejewski - okręg PZW Białystok

Uchwała wchodzi w Życie z dniem jej podjęcia.
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Uchwała Nr
.(

Prezydium Zarząda Glównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 2S lutego 2015 roku

w sprawie ustalenia składu reprezentacji Polski na mistrzostwa świata seniorów
w wędkarstwie podlodowym - Finlandia 2015 r.

Na podstawie $3 1 p' 2' $ 7 p. 10 i $ 63 p. 3 Statutu PZW, na wniosek Głównego Kapitanatu
Sportowego, Prezydium Zarządtl Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala:

$l
Skład reprezentacji na mistrzostwa świata seniorów w wędkarstwie podlodowym - 20l5.l. Robert Florczak - zawodnik
2. Marcin Kostera
3. Dariusz Jankowski
4. Tomasz Nysztal
5. Bugusław Murzyn

- zawodnik
- zawodnik
- zawodnik
- zawodnik

7.

8.
9.

6. Zbigniew Maciejewski - zawodnik

KrzysńofZal<rzewski - trener/zawodnik
Arhrr Szczygieł _ II trener/kierowca
Piotr Kowalewski - kierownik

$2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



lrt

Uchwała nr 71
Prerydium Zatzątltl Głównego

Polskiego Zw iązku Węd ka rskiego
z dnia 28 lutego 2015 r.

w sprawie wyrażenia woli organizacji Mistrzostw Świata weteranów w wędkarstwie
rzutowym w 2017 roku

Na podstawie $ 31 p. 2 Statutu PZW. na wniosek Zarządu okręgu PZW w Poznaniu,
Prezydium Zarządu Główne go Polskiego Związklt Wędkarskie go uchwala:

$l
Postanawia wystąpić z wnioskiem do iCSF o przyznanie Polsce organizacji Mistrzostw
Swiata weteranów w wędkarstwie rzuto\\ym rł.2017 roku ze wskazaniem na rozegranie ich w
okręgu PZW Poznań.

s2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podięcia.
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Uchwala nr 72
Prerydium Zarząłlu Głórvnego

Polskiego Zw iązkll Wędkarskiego
z dnia 28 lutego 2015 r.

w sprawie modyfikacji warunków zbycia nieruchomości budynkowej w Zielonej Górze

Prezydium Zarządu Głównego PZW - na podstawie $ 30 pkt 17) w zw. z { 31 ust. 2 Statutu
Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala, co następuje:

1. Modyfikuje się zasady sprzed'aŻy nieruchomości, określone w ust. 2 uchwały nr 58 Zarządu
Głór.l'nego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 27 września 20l4 r. w taki sposób, Że:

a) cenę sprzedazy zmniejsza się o kwotę 8.000'00 zł _ do kwoty 226.000 zł.

b) u-vsokość zadatku ustala się na kwotę 30.000,00 zł. a wysokośó lat ustala się na kwotę 98.000'00
zl każda.

c) zabezpieczenie płatności cęny przęz Kupującego w postaci hipoteki umownej Zastępuję Się
pralł'em Sprzedającego odstąpienia od umowy na zasadzie art. 492 kc w terminie do dr-ria

31.08'20l6 r' - w przypadku uchybienia przez Kupującego terminowi zapłaty którejkolwiek z rat. a
nadto Kupujący w umowie sprzedaŻy podda się egzekucji ceny Z Samego aktu - na zasadzie art.7'/1
S 1 pkt 4) kpc.

2. Pozostałe warunki sprzedaŻy, okeślone powołana uchwałą nie ulegają zmianie.

3. Uchwała chodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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