
Uchwała nr 11
Prerydium Zarządu Głównego

Polskie go Zw iązku Wędkarskiego
z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia planów działania Komisji ZG PZw

Na podstawie $ 30 pkt 13 Statutu PZw, Prezydium Zaruądu Głównego zatwierdza
plany działania Komisji Zarządu Głównego PZW w kadencji 2O13-l7.

nizy Ziemiecki



Uchwala nr 42
Prezydium Zarządu Głównego

Polskiego Związku Wędkarskiego ł
z dnia 31 sĘcznia 2014 r.

w sprawie zawieszenie w czynnościach Prezesa Zo PZw w olszĘnie

Na podstawie $ 20 ust. 6'Statuiu yzw,Prezydium Zurrądr.Głównego PZW:

s1

Zawiesza kol. Arkadiusza Siemieniukź w pełnieniu funkcji Prezesa Zarządu okręgu
PZW w Olsztynie.

$2

Upowaznia Prezesa oraz WicepTęzesa Zarządu Głównego PZW do powołania _ po
przeprowadzeniu konsultacji z Zarządem okręgtr PZW w olsztynie _ pełnomocnika do
pełnienia funkcji Pręzesa Zarządu okręgu PZW w olsztynie.

$3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjecia.

Zbigńewltsedyński Dionizy Ziemiecki



Uchwała N, Ąb
Prerydium Zarządu Głównego

Polskiego Zw iązku Wędka rskiego
z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie: odwołania trenerów kadr narodowych w kategorii seniorów i juniorów.

Na podstawie $ 31 pkt 2 i $ 63 p.10 Statutu PZW i Uchwały nr 84 ZG PZw z dnia 15 paŹdzierntka
2004 roku, załącznika nr 11 $ l Karty praw i obowiązków trenera kadry narodowej, na wniosek
GKS, Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala:

l. odwołuje się trenerów kadry narodowej

- wędkarstwa muchowego sęniorów

- wędkarstwa spławikowego kobiet

_ wędkarstwa rzutowego juniorów

- Wędkarstwa morskiego z kutrÓw

w dyscyplinie:

- Andrzeja Wawrykę'

- Edmunda Gutkiewicza,

- Zbigntewa MoŚko,

- DionizegoZiemieckiego

Wiceprezes PZW



Uchlvala N, ,[il
Prerydium Zarządu Głównego

Polskiego Zw iązku Wędkarskie go
z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie: powolania trenerów kadr narodowych w Polskim Związku Wędkarskim

Napodstawie $ 3l ust.2 oraz $ 63 p.l0 StatutuPZW i Uch. nr S4ZGPZW zdnta
15 peździem1ka2004 roku, załącznik nr l1 $ 1 Karty praw i obowiązkow trenera kadry
narodowej, na wniosek GKS, Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
uchwala:

, :::,

1. Powołuje się na trenerów

- spławikowa kobiet

- muchowa seniorów

- morska/zkutrów

kadry narodowej w dyscyplinach:

Janusza Czulaka

Marka Walczyka

Bogdana Jaroszka

Jerzego Bajeramorska / brzegowo -p|aŻow a

2. Uchwała wchodzi w z,vcie z dniem podjęcia.

Wicepreze.lzc Pzw
ds. Sportu i Ęłooziezy

nłi,o.łu1LLn,m(?



Uchwała n /5
Prezydium Zarządu Głównego

Polskiego Zw iązku Wędkarskiego
z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie rozszerzenia składu kadry narodowej juniorów w dyscyplinie wędkarstwa
muchowego na2014 r.

Napodstawie $ 3l p.2i $ ó3 pkt 3 i 8 Statutu PZW. zgodnie zpkt2.2,pkt2'3ipkt2.7 ,,Zasad
powoływania kadr narodow)'ch''. na r'rniosek trenera i za akceptacją GKS, Prezydium Zarządu
Główne go Po l skie go Zw' tązku Wędkarski e go uc hwal a :

$l
Rozszerza się skład kadry narodowej juniorów w dyscyplinie wędkarstwa muchowego na20l4 rok
o następujących zawodników:

1. Michał Greszta - okręg PZW Gdańsk
2. Jakub Korczyk - okręg PZW Katowice
3. Tomasz Krzempek - ok'ęg PZW Katowice
4. Szymon Staś - okręg PZW Bielsko Biała
5. Artur Tarasek - ok'ęg PZW Nowy Sącz

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PZW
ez!

s2

--_-/-' t/.
Dionizy Ziemiecki



,:]:i;;

1.
1L.

Uchrvala n, I I
Prerydium Zarządu Głównego

Polskiego Zw iązku Wędkarskiego
z dnia 31 sĘcznia 2014 r.

w sprawie rozszerzenia składu kadry narodowej seniorów w dyscyplinie wędkarstwa
muchowego na 2014 r.

Na podstawie $ 3l p.2 i $ 63 pkt 3 i 8 Statutu PZW, zgodnie z pkt 2.2, pkt 2.3 i pkt 2.7 ,,Zasad
powołylvania kadr narodowych'', na wniosek trenera i za akceptacją GKS, Prezydium Zarządu'
Główne go Po l skie go Związku Wędkarskie go uchwal a :

$1
Rozszerza się skład kadry narodowej seniorów w dyscyplinie wędkarstwa muchowego na2074 rok
o następuj ących zaw'odników :

Robert Tobiasz - okręg PZW Krosno
Kazimterz Szymala - okręg PZW Bielsko Biała

Uchwała wchodzi lv życie z dniem jej podjęcia.

Wicep ZGPZW
ds. Spońu i łodzieĘ

s2

Mi



Uchwała N. l ?
Prerydium Zarządu Głównego

Polskiego Zw iązku Wędkarskiego
z dnia 31 sĘcznia 2014 roku

n' sprawie porł'olania składu Rady Naukowej przy Zarządzie Głównym Polskiego
Związku Wędkarskiego

l. Zgodnie z $ 30. pkt. 22 Starutu. powołuje

l. Prof. dr hab. Tomasz Heese

Ż. Prof. dr hab. Rr'szard Bartel

3. Prof. dr hab. \\'iesłarr'\\'iśniewolski

4. Doc. dr hab. Piotr Hlis'a

5. dr inŻ. Adam Tanski

6. dr inŻ' Marcin Mizieliński

się Radę Naukow'ą w osobach:

przewodniczący

członek

członek

członek

członek

sekretarz

2. Rada Naukowa jest zespołem o charakterze doradczym Zarządu Głównego PZw
w zakresie organizacji ichtiobiologicznych i rybackich badań naukowych na potrzeby
wędkarstwa.

3. Zgodnie z $ 30, pkt. 1l i 13 Statutu PZW zak'res działań i kompetencji Rady Naukowej
określają: Regulamin stanowiący załącznlk do niniejszej Uchwały.



Regulamin RadY Naukowej
przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego

$1.
Rada Naukowa _|est specjalistycznym, merytorycznym organem doradczym Zarządu Głównego w

zakresie organizacji badań naukowych na potrzeby wędkarsko-rybackiej gospodarki w wodach

śródlądorvych.

s2.
Rada składa się z 3 do 5 członków. Pracami Rady kieruje przewodniczący.Przewodniczącego Rady

oraz pozostĄch członków ustala Prezydium ZG PZw. Do Rady zapraszani są uczeni o uznanym

autor},tecie i dorobku naukowym reprezentujący najwaŻniejsze kierunki nauk związanych z działalnością

PZW.
Sekretarzem Rady jest przedstawiciel biura ZG PZw pełniący w pracach Rady funkcję wykonawczą.

s3.
Skład Rady powołany jest na 4 lata. W razie zdekompletowania Rady w trakcie jej trwania, skład

j est uzupełn iany decy zj ą Prezyd ium ZG na wn i osek przew o dni cząc e go Rady.

$4.
Rada moze tworzyć struktury wykonawcze w postaci stale działających grup roboczych i na

potrzeby szczegółowe zespoĘ zZaproszonych ekspertów. Poszczególne grupy robocze winny obejmować w

swych pracach zagadnienia zagospodarowania zbiorników zaporowych, jezior i rzek, hodowli i chowu

materiału zarybieniow ego oraz zarybiania.

ss.
Działalnośó Rady Naukowej i Grup Roboczych opiera się na pracy społecznej.

só.
Rada współpracuje z Pełnomocnikiem ZG PZw ds. ochrony i zagospodarowania wód, składając

relacje zprzebieguprac badawczychi przedstawiając programy rzeczowo - finansowe do zaopiniowania.

MateriĄ te przedkładane są następnie Prezydium Zarządu Głównego PZW.

s7.
Rada odbywa swoje posiedzenia według uznania i potrzeb. w posiedzeniach uczestniczą'.

kierownicy grup roboczych i Pełnomocnik ZG PZW do spraw ochrony i zagospodarowania wód.

s8.
Do zakresu działania i kompetencji Rady Naukowej naleĄ:

1. Pełnienie roli centrum koordynacji potrzeb Związku i mozliwości lch realjzacji przez badania naukowe,

2. Inspirowanie tematyki badawczej zarówno w ścisłym powiązaniu z PZW i w oparciu o jego

dofinansowanie, jak i wpływanie na podejmowanie odpowiednich zadań badawczych w SZerSZym

zakresie, jako zadania podstawowe, ogólno-naukowe finansowane przez państwo.

3' Wskaz},wanie kierunków do kształtowania się Związku zgodnie z przesłankami naukowymi

i pozytywnymi światowymi tendencj ami rozwoj u wędkarstwa śródlądowego.

4. Inicjówanie działań w kierunku zmian i rozwoju regulacji prawnych niezbędnych do prawidłowego

funkc.i onowania wędkarstwa w środowisku naturalnym.

5' Naukowy nadzór merytoryczny nad ustalaniem preferencji badań i ich przebiegu.

6. Koordynowanie badań poprzez powołane zespoły.

7. Wskazywanie sposobów i metod transmisjiwyników badań do praktyki.

8. opiniowanie podziału środkórv finansowych na badania i wnioskowanie nagród za rvy''bitne osiągnięcia

w rozwiązywaniu prob|emów naukowych'
9. Ustalanie składu kolegium redakcyjnego Roczników Narrkowych PZW.
l0' Inicjowanie i udział w organizacji sympozjów i konferencji naukowych.

11. w przypadku oddelegowania. reprezentowanie PZW narniędzynarodowych sympozjach naukorrrch.



Warszawa, dnia 31 lutego Ż0I4 r'

Wniosek
na Prez,vdium Zaruądu Głównego PZw

w dniu 31 lutego Ż0I4 r.

rł spra,*,ie powołania Rad'v Naukowej przy Zaruądzie Głownym PZW na okres od Ż0I4 do

20l^8 r' jakó realizacji celów Związkuwynikających ze statutu PZW ls 29, pkt. 19'

W zrł,iązku z w},gaśnięciem okresu czteroletniej działalności poprzedniej Rady Naukowej

przy ZG PZw, proponuje się przyjąć następujący skład Rady Naukowej na okres Ż0I4 -
2018 r.:

Prof. dr hab. Ryszard Bartel

Prof. dr hab. Tomasz Heese

Prof. dr hab. Wiesław WiŚniewolski

Doc. dr hab. Piotr Hliwa

Dr inŻ. Adam Tanski

Wsz,vscy kandydaci wyrazili zgodę i chec uczestniczenia rł pracach Radr'.

Proponuje się pou'ier4,'ć, prze*,odniczenie Radzie Naukorr'ej profesororł'i Tomaszowi

Heese, natomiast rolę sekretarza, pełniącego rł' pracach Rad1' funkcje rł}'konav'cza -
dr inŻ. Marcinowi Mizielińskiemu.

Pełnomocnlkzc PZw
ds. Zagospodarowania i ochrony wód

Jerzy Musiał

1.

2.

J.

4.

5.



Uchwała ", /8Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego Zw iązku Wędka rskiego

z dnia 3L sĘcznia 2014 r.

w sprawie uchylenia UchwaĘ Okręgowego Zjazdu Delegatów PZw w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie $ 19 ust. 3 Statutu PZw, Prezydium Zarząd Główny PZW uchyla pkt 2
Uchwały okręgowego Zjazdu Delegatów PZW w Gorzowie Wlkp. z dn.25.05.20l3 r.

sprzęcznego z kompetencjami okręgowego zjazdu delegatów zawartymi w $ 42 Statutu PZw.


