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 L.dz…………/org/2015 

      Zarząd Okręgu 

      Polskiego Związku Wędkarskiego 

      W Poznaniu 

      Ul. Znanieckiego  9 

      60 – 682 Poznań 

 

  Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Lesznie             

na skutek nasilających się działań niezgodnych ze statutem Polskiego Związku 

Wędkarskiego godzących w Nasz Okręg wzywa do natychmiastowego 

zaprzestania tych działań a w szczególności: 

1. Uchylenie uchwały nr 74/2014 Prezydium Zarządu Okręgu PZW                 

w Poznaniu w zakresie pkt. 2 jako niezgodnego ze Statutem PZW. Statut      

w § 14 nakłada na członka PZW w pkt. 8 obowiązek opłacenia składki 

członkowskiej do 30 kwietnia każdego roku. Żaden zapis statutu nie 

zobowiązuje jednak członka PZW do wniesienia składki okręgowej            

w okręgu, w którym członek PZW wniósł składkę członkowską. Uchwała 

Prezydium  Zarządu Okręgu w Poznaniu wymusza zapłatę dwóch  składek 

Okręgowych przez członków naszego Okręgu chcących wędkować tylko 

na wodach Okręgu Poznańskiego. Postepowanie takie ma na celu 

utrudnienie wędkarzom Okręgu Leszczyńskiego dostępu do wybranych 

przez nich wód celem stworzenia sytuacji skłaniającej ich do zmiany 

przynależności  i osłabianie Okręgu Leszczyńskiego, a w efekcie przejęcie 

Okręgu Leszczyńskiego w tym szczególnie posiadanych zasobów.  

2. Zaprzestanie działalności na terenie Okręgu Leszczyńskiego Koła nr 178    

o nazwie Gostyń w Księginkach z adresem Gostyń ul. Ks.F. Olejniczaka 

13/2 Koło to fikcyjnie usytuowano w Księginkach a całą działalność 

statutową prowadzi na terenie naszego Okręgu. Okręg Leszczyński nie 



wyraził na to zgody  i oczekuje uszanowania prawa Związkowego i 

zaprzestania działalności tego Koła na naszym terenie. 

3. Zaprzestania działalności na terenie Okręgu Leszczyńskiego Koła nr 179 

Osieczna w Rakoniewicach z adresem Osieczna ul. Zamkowa 1/2.          

Jest to sytuacja analogiczna do przedstawionej wyżej. Oczekujemy zatem 

jak w pkt. 2 zaprzestania działalności tego Koła na terenie Okręgu Leszno. 

 

Jak wynika z poprzedniej korespondencji rozpoczętej przez Pana Prezesa 

Jerzego Musiała w sprawie połączenia Okręgu Leszczyńskiego z Okręgiem 

Poznańskim dla dobra wędkarzy Okręg Poznański  nie wyraził zgody na 

porozumienie 50/50, nie dał czasu na przeprowadzenie poprawnych konsultacji 

w Kołach Okręgu Leszczyńskiego, wprowadził utrudnienia dla wędkarzy przy 

wykupie składek Okręgowych. 

Jako przedstawiciele jednego regionu Wielkopolskiego chcielibyśmy 

budować ale nie za Waszym przykładem „polskie piekło” tylko porozumienie. 

W myśl zasady „zgoda buduje niezgoda rujnuje” powróćmy                                          

do przestrzegania prawa Związkowego i do rozmów o współpracy                                 

a nie o aneksji za wszelka cenę. 

 

 

Otrzymują: 

- adresat 

- Zarząd Główny PZW w Warszawie 

- a/a 


