
ZARZĄDZENIE Nr 2/P/2019  

Pełnomocnika Zarządu Głównego PZW  

na czas zawieszenia ZO PZW we Wrocławiu  

z dnia 08.11.2019 r.  

 

w sprawie: powołania zespołów roboczych przy  

zawieszeniu prac komisji problemowych. 

 

Na podstawie § 47 pkt 1 i 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.  

zarządzam co następuje:  

 

    § 1  

Na okres zawieszenia komisji problemowych określony Zarządzeniem  

Nr 1/P/2019 z dnia 08.11.2019 r powołuję następujące zespoły robocze przy 

Pełnomocniku ZG PZW : 

 

1. Zespół finansowo – inwestycyjny w składzie: Roman Olma (przewodniczący), 

Krzysztof Wawer(Sekretarz), Arkadiusz Dudek (Członek); zespół przejmuje 

kompetencje Komisji finansowej i Komisji inwestycyjnej. 

 

2. Zespół ds. organizacyjnych w składzie: Andrzej Miałkowski (Przewodniczący), 

Karol Wszołek (Sekretarz), Arkadiusz Dudek(Członek); 

zespół przejmuje kompetencje Komisji ds. organizacyjnych i Komisji odznaki. 

 

3. Zespół ds. zagospodarowania wód w składzie: Krzysztof Wawer (przewodniczący), 

Dagomir Stojko (sekretarz), Marek Olczyk (Członek); 

zespół przejmuje kompetencje Komisji ds. zagospodarowania wód. 

. 

4. Zespół ds. ochrony wód w składzie: Adam Kocik (przewodniczący), Mariusz 



Twardy (sekretarz), Wojciech Odożyński (Członek – koordynator ochrony wód); 

zespół przejmuje kompetencje Komisji ds. ochrony wód. 

 

5. Zespół ds. sportu w składzie Roman Olma (Przewodniczący), Tadeusz Olechnowicz 

(sekretarz), Łukasz Panas (członek), Leszek Wawerczyk (Członek); 

zespół przejmuje kompetencje Komisji ds. sportu i Komisji morskiej. 

 

6. Zespół ds. Młodzieży w składzie: Karol Wszołek (Przewodniczący), Rafał 

Chwaliński (sekretarz), Mirosław Czewrzyk (Członek), Mirosław Lech (Członek); 

zespół przejmuje kompetencje komisji ds. młodzieży. 

 

   § 2 

Polecam przydzielenie następujących pracowników biura zarządu do obsługi zespołów 

roboczych: 

p. Anna Mazur – do obsługi zespołu ds. finansowo – inwestycyjnych; 

p. Ewa Żuk – do obsługi zespołu ds. organizacyjnych; 

p. Mieczysław Matura – do obsługi zespołu ds. zagospodarowania wód; 

p. Mariusz Mazur – do obsługi zespołu ds. ochrony wód; 

p. Katarzyna Szwed – do obsługi zespołu ds. sportu; 

p. Bogumiła Kryszałowicz – do obsługi zespołu ds. młodzieży; 

 

    § 3 

Wykonanie zarządzenia w zakresie określonym w § 2  powierzam dyrektorowi biura ZO. 

Stosowne polecenia należy wydać z zachowaniem śladu rewizyjnego (czyt.: w formie 

pisemnej) do dnia 06.11.2019 r. 

§ 4  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

 

      Pełnomocnik Zarządu Głównego 

 

       Dariusz Garncarek 
 


