
Uchwała Nr 14 
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego 

z dnia 12 grudnia 2009 r. 
 
 

w sprawie Regulaminu centralnego funduszu wspierającego remonty budynków                    
i budowli, stanowiących mienie Związku 

 
 
Na podstawie § 30 pkt. 1, 11 i 21 Statutu PZW, Zarząd Główny Polskiego Związku 
Wędkarskiego, w nawiązaniu do Uchwały ZG nr 114 z dn.12.12.2008 r. w sprawie  
ustanowienia centralnego funduszu wspierającego remonty budynków i budowli, 
stanowiących mienie Związku. 

 
§ 1 

Ustanawia Regulamin centralnego funduszu wspomagającego remonty budynków i budowli, 
stanowiących mienie Związku. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 Skarbnik ZG PZW       Prezes ZG PZW 
 
 Waldemar Gozdek             Eugeniusz Grabowski 
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Regulamin 
funduszu wspomagającego remonty mienia Związku 

 
1. Uzasadnienie tworzenia funduszu 
 
 Na podstawie Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, w brzmieniu uchwalonym 
przez XXV Krajowy Zjazd Delegatów PZW w dn. 9.X.1993 r. oraz art. 336 – 338 i 348   
Kodeksu Cywilnego, Zarząd Główny  PZW przekazał okręgom PZW w posiadanie zaleŜne, 
składniki majątkowe stanowiące własność Związku . 
Obowiązek napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z rzeczy  do 
wysokości uzyskiwanych korzyści obciąŜają posiadacza zaleŜnego. 
 Analiza wykorzystania przez okręgi mienia Związku wskazuje na konieczność 
wzmocnienia działań zapobiegających dekapitalizacji majątku Związku. Niezbędna jest 
równieŜ analiza efektywności i potrzeby utrzymywania niektórych składników mienia 
Związku. W wyniku tej analizy majątek zbędny winien być sprzedany, a środki uzyskane  ze 
sprzedaŜy przeznaczone na remont i modernizację mienia, niezbędnego do wykonywania 
zadań statutowych Związku. Ocenie naleŜy poddać równieŜ zasadność i efektywność 
wydzierŜawiania majątku Związku innym podmiotom. 

Z analizy gospodarowania przez okręgi majątkiem trwałym Związku wynika, Ŝe 
środki finansowe przeznaczane na remonty odtworzeniowe są niewystarczające.  

Aby zapobiec deprecjacji majątku Związku, Zarząd Główny PZW postanawia 
wesprzeć działania okręgów zmierzające do utrzymania majątku w naleŜytym stanie 
technicznym, zapewniającym efektywne i bezpieczne jego uŜytkowanie poprzez stworzenie 
funduszu. 
 
2. Źródła utworzenia i zasilania funduszu 
  
2.1. Środki Zarządu Głównego w wysokości 1,5 mln zł pochodzące z nadwyŜki budŜetowej 
       w minionych okresach. 
2.2. 30% nadwyŜek budŜetowych Zarządu Głównego przyszłych okresów począwszy od   

2009r. 
2.3. 100% środków uzyskanych ze sprzedaŜy zbędnych nieruchomości, stanowiących 

własność Związku pomniejszone o udokumentowane, nie zamortyzowane nakłady 
poniesione przez okręg . 

2.4. 100% środków pochodzących z wydzierŜawionego innym podmiotom mienia Związku 
stanowiącego odrębna całość. 

2.5. 100% środków uzyskanych z kapitalizacji odsetek od wolnych środków funduszu. 
2.6. Inne środki przekazane odrębną uchwała Zarządu Głównego. 
 
3. Zasady finansowania remontów 
 
Aby uzyskać środki z funduszu na realizacje remontów zarząd okręgu powinien złoŜyć do 
biura Zarządu Głównego PZW stosowny wniosek wraz  z wymaganymi załącznikami. 
Wnioski są przyjmowane w dwu etapach. 
 
Etap I. 
Wniosek powinien zawierać|: 
- zakres przewidywanych prac, 
- przewidywany koszt ich wykonania w oparciu o przedmiar robót, 
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 - oświadczenie o zabezpieczeniu pokrycia kosztów ze środków własnych, w tym równieŜ 
uzyskanych z innych źródeł – dotacji, bądź z kredytu, do wysokości nie mniej niŜ 70% pełnej 
wartości robót. 
JeŜeli wstępny wniosek zostanie oceniony pozytywnie, komisja powołana przez Prezydium 
Zarządu Głównego, w porozumieniu z wnioskodawcą ustala termin złoŜenia wniosku 
pełnego, określając wstępnie kwotę dofinansowania z Funduszu. 
 
Etap II.  
Wniosek powinien zawierać: 
- zakres przewidywanych prac w oparciu o dokumentacje techniczną, 
- przewidywany koszt ich wykonania wynikający z kosztorysu inwestorskiego, 
- udokumentowanie zabezpieczenia wymaganych 70% środków własnych. 
 
 Po dokonaniu przez komisję oceny wniosku, ustala się kwotę finansowania z funduszu 
na  realizacje przedsięwzięcia. 
 Ustala się dwa terminy składania wniosków – do dnia 31 stycznia i 30 czerwca roku, 
w którym zamierza się rozpocząć prace remontowe określonego obiektu. 
Wnioski okręgów, które nie uporządkowały dokumentacji prawno-księgowej posiadanego                
i uŜytkowanego majątku trwałego Związku nie będą rozpatrywane. 
 Dodatkowym warunkiem rozpatrzenia wniosku jest przeprowadzenie i przekazanie na  
piśmie analizy stanu i stopnia wykorzystania posiadanego  i uŜytkowanego majątku 
związkowego, zawierającej zestawienia mienia wydzierŜawionego innym podmiotom wraz z 
warunkami dzierŜawy oraz zestawienie zbędnego majątku trwałego z określeniem 
szacunkowym jego wartości rynkowej. 
 Decyzję o udzieleniu pomocy z funduszu i jej wysokości podejmuje Zarząd Główny 
na plenarnym posiedzeniu uwzględniając opinię komisji, powołanej przez Prezydium Zarządu 
oddzielną uchwałą. Pozytywna decyzja Zarządu Głównego o dofinansowaniu z funduszu jest 
zobowiązująca okręg do realizacji remontu. 
 Uruchomienie przyznanych środków z funduszu następuje po protokolarnym odbiorze 
wykonanych robót ze środków własnych w wymiarze nie mniejszym niŜ 70% ogólnej 
wartości robót. 
 Rozliczenie ostateczne finansowania następuje po końcowym odbiorze wykonanych 
robót. 


