
 

 

R E G U L A M I N 
Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego 

w Legnicy 
 

§ 1 
Ukonstytuowanie się Zarządu 

 
1. Zarząd zwołuje pierwsze posiedzenie w celu ukonstytuowania się w ciągu 7 dni od 

dnia wyborów. 
 
2. Na wniosek Prezesa Zarządu  na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera  

spośród swych członków: 
a)  do czterech wiceprezesów, 
b) sekretarza, 
c) skarbnika, 
d) rzecznika dyscyplinarnego 
e) rzecznika prasowego 

§ 2 
Tryb pracy Zarządu 

 
1. Zebrania Zarządu winny odbywać się co najmniej raz na kwartał. W uzasadnionych 

przypadkach mogą odbywać się wspólne posiedzenia Zarządu, Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego z prawem głosu członków tych władz                
i organów. 

 
2. Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu, wraz z materiałami będącymi przedmiotem 

obrad, winny być przesłane wszystkim członkom na 5 dni przed terminem zebrania. 
 
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości ilości głosów, rozstrzyga 
głos przewodniczącego zebrania. 

 
4. Udział w zebraniu jest dla członków Zarządu obowiązkiem statutowym. Nieobecność 

wymaga usprawiedliwienia. 
 
5. Z zebrań Zarządu sporządza się protokół, listę obecności, przebieg dyskusji, 

wnioski zgłoszone do protokółu  oświadczenia, zarządzenia przewodniczącego, 
wyniki głosowania, dokładną treść podjętych uchwał. Protokół podpisuje 
przewodniczący i protokolant.  
Protokół zebrania winien być przesłany, przedstawiony, odczytany (lub uznany za 
odczytany) i przyjęty przez Zarząd na najbliższym zebraniu. 
Podjęte uchwały podaje się do wiadomości członków Zarządu. 
 

§ 3 
Zakres pracy  Zarządu 

 
Do zakresu działania Zarządu należą: 
a) podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych do jego kompetencji; 
b) realizacja zadań statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego; 
c) wydawanie zarządzeń pokontrolnych na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej; 
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d) rozpatrywanie prawidłowości realizacji zadań finansowych; 
e) podejmowanie decyzji wykonawczych w ramach wytycznych i budżetu uchwalonych 

przez Zarząd. 
 

§ 4 
Zakres działania członków Zarządu 

 
1. Członkowie  Zarządu podejmują decyzje i występują na zewnątrz, stosownie do 

otrzymanych pełnomocnictw i wewnętrznego podziału pracy, z zachowaniem 
postanowień Statutu PZW. 

2. Do zakresu działania członków Zarządu należy: 
 

a) Prezes 
- ogólne kierowanie działalnością PZW na terenie Okręgu, 
- reprezentowanie Okręgu PZW na zewnątrz, 
- kierowanie i koordynowanie pracy Zarządu oraz przewodniczenie zebraniom 

Zarządu, 
- podejmowanie decyzji w sprawach nie wymagających uchwały Zarządu w 

porozumieniu z odpowiedzialnym za odnośną dziedzinę działalności członkiem 
Zarządu. 

-  
b)  Wiceprezesi (zgodnie z podziałem pracy dokonanym przez Zarząd) 

- zastępowanie Prezesa, koordynowanie pracy Zarządu w powierzonym 
zakresie działania, nadzór nad pracą komisji działających w tym zakresie 

  Zarząd ustala, kto spośród wiceprezesów jest pierwszym zastępcą Prezesa. 
 

c) Wiceprezes ds. zagospodarowania i zarybiania wód 
- zastępowanie Prezesa w czasie jego nieobecności, 
- reprezentowanie Okręgu na spotkaniach dotyczących gospodarki rybacko-

wędkarskiej, 
- nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem posiadanymi wodami, 
- inicjowanie pozyskiwania nowych wód, 
- inicjowanie zawierania porozumień międzyokręgowych dotyczących dostępu do 

wód i gospodarki rybacko-wędkarskiej, 
- rozpoznawanie charakteru wód i ustalanie niezbędnych wymogów przy 

zarybianiu poszczególnymi gatunkami ryb, 
- nadzór nad gospodarką rybacką w Ośrodku Zarybieniowym Modlikowice w 

zakresie produkcji materiału zarybieniowego, 
- nadzór nad aktualizacją umów dzierżawnych i ich zawieranie na wody nowo 

pozyskane, 
- wnioskowanie o przydzielenie wód kołom, a w przypadkach rażących zaniedbań 

pozbawianie funkcji gospodarza, 
- przygotowanie okresowych ocen dla Zarządu  w zakresie gospodarki rybacko-

wędkarskiej, 
- organizowanie szkoleń w zakresie zagospodarowania i zarybiania wód, 
- inicjowanie opracowania planu pracy Komisji Zagospodarowania i Zarybiania 

Wód. 
Zadania realizuje przez Komisję Zagospodarowania i Zarybiania Wód. 
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d) Wiceprezes ds. ochrony wód 
- kierowanie działaniami w zakresie ochrony wód PZW przed kłusownictwem i 

zanieczyszczeniami, 
- koordynowanie działalności etatowej i społecznej straży rybackiej, 
- przeprowadzanie okresowych ocen efektów działania etatowej i społecznej 

straży rybackiej, 
- wnioskowanie o nadawanie wyróżnień członkom straży rybackiej, 
- współpraca z Państwową Strażą Rybacką, Policją i organizacjami zajmującymi 

się ochroną wód i ekologią, 
- nadzór nad przebiegiem postępowań w sprawach ujawnionych faktów 

kłusownictwa i zanieczyszczeń wód podejmowanych przez Zarząd w trybie 
roszczeniowym, 

- organizowanie szkoleń w zakresie ochrony wód przed kłusownictwem i 
zanieczyszczeniami, 

- inicjowanie opracowania planu pracy Komisji Ochrony Wód. 
Zadania realizuje przez Komisję Ochrony Wód. 

 
e) Wiceprezes ds. sportu 

- programowanie i organizowanie imprez sportowych na szczeblu Okręgu, 
- programowanie i organizowanie wszelkich form wypoczynku i turystyki 

wędkarskiej, 
- organizowanie szkoleń w zakresie sportu i turystyki wędkarskiej, 
- nadzór nad prawidłowym sędziowaniem zawodów wędkarskich, 
- inicjowanie opracowania planu pracy Okręgowego Kapitanatu Sportowego. 
Zadania realizuje poprzez Okręgowy Kapitanat Sportowy. 

 
f) Sekretarz 

- przygotowanie posiedzeń Zarządu, 
- czuwanie nad wykonaniem uchwał Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, 
- nadzór nad rejestrem uchwał i wniosków podejmowanych przez Zarząd  
- opracowywanie z Biurem ZO projektów planu pracy Zarządu , 
- przygotowanie informacji z zebrań sprawozdawczo-wyborczych i sprawozdawczych 

w kołach, 
- przygotowanie dokumentacji z zakresu tworzenia i likwidacji kół . 
 

g) Skarbnik 
- nadzór nad gospodarką finansową Zarządu, 

- nadzór nad opracowaniem preliminarzy budżetowych, sprawozdań finansowych 
oraz rocznych bilansów Zarządu, 

- bieżące kontrolowanie realizacji preliminarza budżetowego Okręgu, 
- proponowanie wysokości okręgowej składki członkowskiej na ochronę i 

zagospodarowanie wód oraz innych składek obowiązujących w Okręgu, 
- reprezentowanie Zarządu wobec władz w wyżej wymienionych sprawach. 

 
h) Pozostali członkowie Zarządu 

- kierowanie pracą lub nadzorowanie pracy powierzonych im odcinków działania 
Zarządu. 

 
3. W ramach Zarządu działają komisje problemowe powoływane i pracujące w trybie 

Uchwały Zarządu Okręgu .  
Komisje stanowią ciało opiniodawczo-doradcze Zarządu. 
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4. Rzecznik dyscyplinarny Zarządu: 
a) dla prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem regulaminu postępowania 

w sprawach przewinień członków PZW, Zarząd powołuje rzecznika; 
b) do zadań rzecznika Zarządu należy w szczególności reprezentowanie Zarządu 

przed Okręgowym Sądem Koleżeńskim oraz rozpatrywanie i nadawanie biegu 
sprawom wniesionym do Zarządu w trybie regulaminu postępowania w 
sprawach przewinień członków PZW; 

c) prowadzenie rejestru wpływających spraw oraz opracowywanie sprawozdań ze 
swojej działalności według odrębnie ustalonych zasad; 

d) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą rzeczników dyscyplinarnych 
zarządów kół oraz analizowanie sprawozdań z ich pracy. 
 

5. Rzecznik prasowy Zarządu: 
Do kompetencji i zadań Rzecznika Prasowego ZO PZW w Legnicy należą w 
szczególności sprawy: 
1) organizowanie wewnętrznej i zewnętrznej informacji 
2) redagowanie sprostowań i replik 
3) organizowanie wywiadów i konferencji prasowych 
4) monitorowanie informacji, wypowiedzi i wywiadów w mediach 
5) koordynowanie wzajemnych stosunków z mediami celem zdobywania korzystnej 

dla ZO PZW opinii ich przedstawicieli 
6) redagowanie i rozpowszechnianie tekstów, sprawozdań, broszur, komunikatów 

związanych z promocją wędkarstwa 
7)  realizacja zadań z zakresu public relations 
8) współpraca wraz z innymi jednostkami i organizacjami przy realizacji działań w 

zakresie popularyzacji wędkarstwa, ekologii i edukacji ekologicznej promującej 
cele statutowe Polskiego Związku Wędkarskiego, w zakresie właściwym dla 
kompetencji Zarządu Okręgu; 

9)  współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami 
działającymi w sferze publicznej, na rzecz promocji celów, priorytetów  i wartości 
wspieranych przez Polski Związek Wędkarski. 

10)  kreowanie wizerunku Polskiego Związku Wędkarskiego poprzez upowszechnianie 
mediach informacji o działalności Okręgu PZW Legnica; 

11) przygotowanie materiałów o charakterze reklamowym z elementami symboliki 
Polskiego Związku Wędkarskiego.  

 
§ 5 

1.Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Okręgu 
PZW w Legnicy. 
 
2.Zmiany treści Regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu PZW w 
Legnicy. 
 
Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Okręgu PZW w Legnicy uchwałą nr 
10/2022 z dnia 25.02.2022 r. 
 
 


