
 

  
  
  
  
  
  

                          

UCHWAŁA nr  1/07/2021                                    

Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze 

z dnia 08.07.2021 r.  

  

  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu   

PZW Okręgu w Zielonej Górze na II półrocze 2021 r.  

  

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

Zarząd Okręgu PZW w Zielonej Górze   

uchwala:  

  

  

§ 1  

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze zatwierdza plan pracy Zarządu 

Okręgu PZW w Zielonej Górze na II półrocze 2021 r.  

§ 2  

Plan pracy stanowi załącznik do uchwały.  

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

§ 4  

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu.  

§ 5  

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW nr 97                                                         

z dnia 25.01.2013 r.  

  

    Sekretarz                       Prezes  

   

         Robert Jędrysiak            Mirosław Kamiński  

  

  

  



 

  
  
  
  
  
  

                                                                                 Załącznik do uchwały nr     1/07/2021 z dnia 08.072021 r.  

  

  

 
  

  

  

  

  

POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGU – dnia 8 lipca 2021 r. ( czwartek ), godz. 15.00  
  

1. Informacja z działalności przewodniczących komisji i dyrektora biura w okresie  między 

posiedzeniami ZO.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ZO.  

3. Przyjęcie Planu Pracy na II półrocze  

4. Przyjęcie ordynacji wyborczej dla kół Okręgu PZW w Zielonej Górze  

5. Przyjęcie materiałów na Walne Zgromadzenia Kół.  

6. Informacja z przebiegu sprzedaży znaków i druków wartościowych przez skarbników kół PZW 

7. Wolne wnioski  

  

  

 POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGU - dnia 7 września (wtorek) , godz. 16.00  

  

1. Informacja z działalności przewodniczących komisji i dyrektora w okresie między 

posiedzeniami ZO  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ZO.  

3. Zatwierdzenie korekty budżetu na 2021 rok  

4. uchwalenie terminu Kampanii sprawozdawczo-wyborczej kół PZW oraz XXIX Okręgowego 

Zjazdu Delegatów  

5. Analiza porozumień międzyokręgowych  

6. Projekt założeń budżetowych na 2022 rok  

7. Wolne wnioski  

  

  

PLAN PRACY   

ZARZĄDU  OK RĘGU PZ W  W  ZIELO NE J GÓRZE   

NA I I   PÓŁROCZE 202 1   ROKU   



 

  
  
  
  
  
  

  
   

POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGU - dnia 9 listopada (wtorek), godz. 16.00  
  
  

1. Informacja z działalności przewodniczących komisji i dyrektora w okresie między 

posiedzeniami ZO  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ZO  

3. Przyjęcie założeń budżetowych na 2022 rok  

4. Uchwalenie wysokości składki na ochronę i zagospodarowanie wód na 2022 rok  

5. Zatwierdzenie planu pracy na I półrocze 2022 roku   

6. Podsumowanie rozliczenia Skarbników Kół ze sprzedaży znaków i druków wartościowych oraz 

zezwoleń okresowych   

7. Wolne wnioski  

  

  

POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGU - dnia 17 grudnia (piątek), godz. 15.00  
  
  

1. Informacja z działalności przewodniczących komisji i dyrektora w okresie między 

posiedzeniami ZO  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ZO  

3. Przyjęcie kalendarza imprez Okręgowych i regulaminów sportu na 2022 rok   

4. Inwestycje Okręgu PZW w 2021 roku   

5. Przyjęcie planu obsługi Walnych Zgromadzeń Kół na rok 2022.   

6. Podsumowanie kadencji 2017-2020 – uroczysta kolacja z przedstawicielami władz, organów  

i pracowników biura.   

7. Wolne wnioski  

  

  

Podane terminy mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.  

  
  
  
  
                       



 

  
  
  
  
  
  

UCHWAŁA nr 2/07/2021  

Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze 

z dnia 08.07.2021 r.  

  

  

w sprawie zatwierdzenia Ordynacji Wyborczej dla kół na kadencję 2021 - 2024  
Na podstawie § 47 pkt 4 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., 

Zarząd Okręgu PZW w Zielonej Górze   

uchwala:  

  

§ 1  
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze zatwierdza Ordynację Wyborczą 

dla kół PZW na kadencję 2021-2024.  

§ 2 

Ordynacja stanowi załącznik do uchwały.  

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

§ 4  

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu.  

§ 5  

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW nr 97                                                          

z dnia 25.01.2013 r.  

  

    Sekretarz                       Prezes     

         

 Robert Jędrysiak            Mirosław Kamiński  

  

  

 

 

 

  

  

  



 

  
  
  
  
  
  

                                                                                                          Załącznik do Uchwały nr 2/07/2021  
                                                                                                                       ZO PZW z dnia 08.07.2021 r.  

  

ORDYNACJA WYBORCZA  

dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję 2021-2024  

  

ROOZDZIAŁ I  
Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła  

§ 1  
Walne zgromadzenie koła zwołuje zarząd koła w terminie kampanii, uchwalonej przez Zarząd 

Okręgu.  W Walnym Zgromadzeniu koła uczestniczą:  

1. z głosem decydującym – wszyscy członkowie koła (delegaci sekcji)  

2. z głosem doradczym -  członkowie – uczestnicy i osoby zaproszone.  

Uczestnicy potwierdzają podpisem na liście obecności swój udział w Walnym Zgromadzeniu Koła.  

§ 2  
Walne Zgromadzenie Koła jest władne do podejmowania uchwał w terminie pierwszym, przy 

obecności ½ uprawnionych do głosowania, lub w terminie drugim, bez względu na liczbę 

członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Koła.  

§ 3  
Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego porządku obrad na podstawie propozycji 

przedstawionej przez Zarząd Koła zgodnie z zasadami przeprowadzania Walnych Zgromadzeń, po 

zatwierdzeniu przez zgromadzenie.  

ROZDZIAŁ II 
Ukonstytuowanie się Walnego Zgromadzenia Koła  

§ 4 
Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Koła, po czym proponuje wybór Przewodniczącego 

Zgromadzenia, /zastępcy/ i sekretarza. Wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.  

§ 5 
1. Po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Prezes Zarządu Koła przekazuje mu 

dalsze prowadzenie obrad.  

2. Zgromadzenie w głosowaniu jawnym uchwala – na podstawie projektu opracowanego przez 

zarząd – porządek obrad.  



 

  
  
  
  
  
  

3. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybory komisji: mandatowej, wyborczej, 
skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków – w składzie liczbowym zależnym od potrzeb i liczby 
uczestników zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawia imienne kandydatury 
w ilości równej wybieralnych komisji. Uczestnicy zgromadzenia mogą zgłosić dodatkowo jedną 
kandydaturę do każdej komisji. Wybory komisji odbywają się w sposób jawny zwykłą 
większością głosów. Zabrania się łączenia komisji.  

4. Wybrane komisje konstytuują się w czasie ustalonym przez przewodniczącego zgromadzenia, 

wybierając spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Uchwały komisji zapadają zwykłą 

większością głosów. Z obrad sporządza się protokół. Przewodniczący Komisji składa 

Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności. Wnioski i protokół przekazuje przewodniczącemu 

obrad.  

  

5. Zadania Komisji:  

a) Komisja Mandatowa:  

 ustala ilość uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Koła z głosem 

decydującym na podstawie okazania legitymacji członkowskiej wraz z opłaconymi 

wymaganymi składkami członkowskimi za 2021 rok.  

 stwierdza czy walne zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w sprawach 

umieszczonych w porządku obrad.  

 o wynikach swych ustaleń Komisja informuje Walne Zgromadzenie.  

b) Komisja Uchwał i Wniosków  

 zbiera i ewidencjonuje wnioski i postulaty zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu w 

oparciu o przedstawione przez ustępujące władze materiały oraz dyskusję,  

przedstawia uczestnikom zgromadzenia projekty uchwał.  

c) Komisja Wyborcza  

 proponuje Walnemu Zgromadzeniu listy kandydatów do władz i organów koła w ilości 

ustalonej przez Walne Zgromadzenie wraz z uzasadnieniem.  

d) Komisja Skrutacyjna  

 przygotowuje listy do głosowania  

 przeprowadza głosowania  

 sporządza protokół i ogłasza wyniki wyborów  

 Uwaga! w pracach Komisji Skrutacyjnej nie może uczestniczyć kandydat do władz i 

organów Związku.  

 

 



 

  
  
  
  
  
  

ROZDZIAŁ III 
Tok obrad Walnego Zgromadzenia  

§ 6 
1. Przewodniczący prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem 

obrad i czuwa nad powagą zgromadzenia. Przewodniczący może zwrócić uwagę uczestnikom 

zgromadzenia, jeżeli nie przestrzegają ogólnie przyjętych zasad zachowania i przemawiania, 

udzielić im ostrzeżenia lub odebrać głos.  

2. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad przedstawia wyznaczony referent. Dyskusję 

podejmuje się zgodnie z porządkiem obrad.  

3. Uczestnicy Zgromadzenia, którzy chcą zabrać głos, zgłaszają ten fakt przewodniczącemu 

poprzez podniesienie ręki, lub na specjalnie do tego przygotowanych kartach zgłoszenia do 

dyskusji.  

4. W dyskusji nad tą samą sprawą mówca nie może zabierać głosu więcej niż dwa razy. Długość 

wystąpień określa przewodniczący na początku dyskusji.  

§ 7 
1. Zgłoszone w toku dyskusji wnioski uczestników Walnego Zgromadzenia Przewodniczący 

przyjmuje i  

przekazuje do Komisji Uchwał i Wniosków lub poddaje pod głosowanie.  

2. Nie mogą być przyjęte pod obrady wnioski sprzeczne z przepisami prawa i Statutu PZW.  

§ 8  

Przewodniczący obrad lub komisji poddaje pod głosowanie wnioski w kolejności ich zgłoszenia.  

§ 9 
1. Zgłoszone w toku obrad wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie:  

 ograniczenia czasu przemówień,  

 ograniczenia i zamknięcia liczby dyskutantów,  

 przerwania dyskusji,  

 przerw w obradach,  

 zamknięcia listy kandydatów do komisji Walnego Zgromadzenia, władz i organów Koła oraz 

delegatów na Zjazd Okręgowy.  

2. Wnioski formalne mogą być zgłoszone poza kolejnością obrad.  

3. Po wpłynięciu wniosku formalnego przewodniczący przerywa tok obrad, udziela głosu 

zgłaszającemu wniosek i jednemu z ewentualnych przeciwników wniosku, po czym poddaje 

wnioski pod głosowanie.  

4. Po zarządzeniu głosowania przewodniczący nie przyjmuje żadnych wniosków formalnych 

dotyczących przegłosowanej sprawy.  

 



 

  
  
  
  
  
  

ROZDZIAŁ IV 

Wybory  

§ 10  

Ustalenia ogólne 

1. Wybory do władz i organów Polskiego Związku Wędkarskiego odbywają się:  

 w kołach – na sprawozdawczo – wyborczym Walnym Zgromadzeniu Koła.  

 w okręgach -  na Okręgowym Zjeździe Delegatów  

 na szczeblu centralnym – na Krajowym Zjeździe Delegatów  

2. Statutowym prawem członka Związku jest czynne i bierne prawo wyborcze.  

3. Członek traci bierne prawo wyborcze gdy:  

 jest członkiem innej organizacji wędkarskiej  

 nie otrzymał absolutorium, będąc we władzach ustępującego Zarządu  

 został ukarany zgodnie z § 16 ust. 6 Statutu PZW  

4. Po upływie kadencji działalność władz i organów Związku podlega ocenie i głosowaniu jawnym 

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi Koła. Nie dopuszcza się do 

głosowania imiennego dla poszczególnych członków władz lub organów koła.   

5. Członkowie, którzy na podstawie § 13 p. 9 Statutu PZW zmienili przynależność do koła po 

wyborach do władz i organów tego koła, nie mogą uczestniczyć w wyborach do władz i organów 

nowego koła w tej kampanii wyborczej.  

6. Członkowie ustępujących zarządów Związku, które nie otrzymały absolutorium, nie mogą 

kandydować do władz i organów Związku danego i wyższego szczebla organizacyjnego w 

najbliższej kadencji.  

§ 11  

Wybór Prezesa Koła 
1. Przed przystąpieniem do wyborów Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu 

Przewodniczącemu Komisji Wyborczej.  

2. Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawia Walnemu Zgromadzeniu, ustalonego przez 

Komisję Wyborczą kandydata (kandydatów) na Prezesa Koła.  

3. Uczestnicy Zgromadzenia mogą składać dodatkowe kandydatury.  

4. Każda podawana kandydatura powinna być odpowiednio umotywowana.  

5. Do umieszczenia na liście potrzebna jest zgoda kandydata, wyrażona przez niego bezpośrednio 

na Walnym Zgromadzeniu, lub w przypadku usprawiedliwionej nieobecności przesłanej na 

Walne Zgromadzenie deklaracji na piśmie.  

6. Po odczytaniu list kandydatów zgłoszonych przez komisję wyborczą i uczestników, 

Przewodniczący Zgromadzenia zwraca się z zapytaniem, czy nie wnoszą uwag do zgłoszonych 

kandydatów, po czym ogłasza, że lista kandydatów jest zamknięta i przekazuje ją do Komisji 



 

  
  
  
  
  
  

Skrutacyjnej. Po dokonaniu tych czynności Przewodniczący Zgromadzenia zarządza 

głosowanie.  

7. Wybory Prezesa Koła dokonuje się w głosowaniu tajnym, chyba że większość członków 

Walnego Zgromadzenia opowie się za głosowaniem jawnym.  

8. Wybranym prezesem koła zostaje kandydat, który w wyniku głosowania uzyska bezwzględną 

większość głosów. W przypadku nie uzyskania bezwzględnej większości głosów, zarządza się 

drugą turę wyborów, w której uczestniczą dwaj kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ilość 

głosów. Prezesem koła zostaje w tym przypadku kandydat, który otrzymał większą liczbę 

głosów.  

9. Kandydaci na Prezesa Koła, którzy nie zostali wybrani, mogą kandydować do pozostałych władz 

i organów koła.  

§ 12  
Wybór pozostałych członków Zarządu Koła oraz Delegatów na Zjazd Okręgowy. 

  

1. Przed przystąpieniem do wyborów Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu 

Przewodniczącemu Komisji Wyborczej.  

2. Po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej, ułożonych alfabetycznie list 

kandydatów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się z zapytaniem do 

zgromadzonych, czy nie wnoszą sprzeciwu lub uwag do zgłoszonych kandydatów.  

3. Listy sporządzone przez Komisję Wyborczą obejmują:  

 do Zarządu Koła 5-15 osób  

 do Komisji Rewizyjnej 3-7 osób  

 do Sądu Koleżeńskiego 3-11 osób    

 Delegatów na zjazd okręgowy:  

 do 250 członków – 1 delegat + taką samą liczbę zastępców  

 do 500 członków – 2 delegatów + taką samą liczbę zastępców  

 powyżej 500 członków – 3 + taką samą liczbę zastępców wg stanu liczby 

członków na dzień 31 grudnia 2020 roku.  

4. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą zgłaszać inne kandydatury dla poszczególnych władz 

i organów.  

5. Każda kandydatura powinna być przedstawiona wraz z uzasadnieniem.  

6. Po ustaleniu liczby kandydatów, uzyskaniu przez nich zgody wyrażonej przez nich bezpośrednio 

na Walnym Zgromadzeniu, lub w przypadku usprawiedliwionej nieobecności przesłanej na 

Walne Zgromadzenie deklaracji na piśmie oraz wysłuchaniu głosów uczestników Walnego 

Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia zamyka listę kandydatów i przekazuje ją do 

Komisji Skrutacyjnej. Po zakończeniu tych czynności Przewodniczący Zgromadzenia zarządza 

głosowanie.  



 

  
  
  
  
  
  

7. Wyboru władz i organów Koła przeprowadza Komisja Skrutacyjna. Walne Zgromadzenie 

dokonuje wyboru w głosowaniu tajnym, chyba, że większość członków Walnego Zgromadzenia 

opowie się za głosowaniem jawnym.  

8. W przypadku głosowania tajnego dopisywanie nie zgłoszonych wcześniej kandydatur lub 

pozostawienie na karcie więcej kandydatów niż przewiduje ordynacja wyborcza powoduje 

unieważnienie oddanego głosu.  

9. Skreślenie większej ilości kandydatów niż wybierana, nie powoduje unieważnienia karty 

wyborczej.  

10. Wybranymi są kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów.  

11. W przypadku równej ilości głosów dla dwóch lub więcej kandydatów na ostatnie miejsce 

mandatowe przeprowadza się dodatkowe głosowanie wśród tych kandydatów.  

12. Mandat delegata na Zjazd Okręgowy zachowuje ważność w okresie kadencji między Zjazdami.  

13. Mandat delegata wygasa w przypadku rezygnacji, ukarania zgodnie z § 16 ust. 6 Statutu PZW 

oraz w przypadku śmierci.  

14. Wakujący mandat przejmuje zastępca delegata.  

§ 13 
Wyniki głosowania ogłasza na Walnym Zgromadzeniu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. 

Przewodniczący Komisji stwierdza czy wybory zostały dokonane zgodnie z wymogami Statutu i 

niniejszego regulaminu.  

§ 14 

Ukonstytuowania się Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego powinno się 

odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów.  

ROZDZIAŁ V  

Zamknięciu i dokumentacja Walnego Zgromadzenia  

§ 15  

Jeśli porządek obrad Walnego Zgromadzenia został wyczerpany Przewodniczący ogłasza jego 

zamknięcie.  

§ 16 
1. Z przebiegu obrad sporządza się protokół. Protokół powinien odzwierciedlać wiernie i możliwie 

dokładnie przebieg Walnego Zgromadzenia,  

2. Do protokołu powinna być dołączona kompletna dokumentacja.  

3. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządzony przez Sekretarza Zgromadzenia podpisują: 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz Sekretarza Zgromadzenia. Powinien on być 

przesłany do Okręgu w terminie 14 dni.  



 

  
  
  
  
  
  

   

§ 17 
1. Zgłoszone protesty dotyczące nieprawidłowości w przeprowadzonych wyborach do władz i 

organów rozstrzyga Walne Zgromadzenie Koła. Wobec nieprawidłowości zgłoszonych po 

zamknięciu Walnego Zgromadzenia Koła, stanowisko zajmuje Zarząd Okręgu.  

2. W sprawach nie uregulowanych z niniejszej Ordynacji mają zastosowanie postanowienia 

Ordynacji uchwalonej przez ZG PZW nr 265/IX/2020 z dnia 19.09.2020 roku i Statutu PZW.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  
  
  
  
  

UCHWAŁA nr 3/07/2021 

Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze z 

dnia 08.07.2021 r.  

  

  

w sprawie powołania osób upoważnionych do obsługi WZK w kołach PZW  

Na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., Zarząd 

Okręgu PZW w Zielonej Górze   

uchwala:  

  

§ 1  

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze upoważnia do obsługi WZK  w 

kołach:  

- wszystkich członków Zarządu Okręgu  

- Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej  

- Przewodniczącego Okręgowego Sądu Koleżeńskiego  

- Rzecznika Dyscyplinarnego  

- Dyrektora Biura   

- Koordynatora SSR  

  

§ 2  

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

§ 3  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura.  

§ 4  

Uchwała  przeznaczona  do  publikacji  zgodnie  z  uchwałą  Prezydium 

 ZG  PZW  nr  97  z dnia 25.01.2013 r.  

  

    Sekretarz                       Prezes  

   

         Robert Jędrysiak            Mirosław Kamiński  



 

  
  
  
  
  
  

UCHWAŁA nr  4/07/2021  

Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze z 
dnia 08.07.2021 r.  

   

w sprawie powołania Komisji odbioru budowy Stanicy SSR w Krośnie Odrzańskim  
Na podstawie § 46 pkt 3 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., Zarząd 

Okręgu PZW w Zielonej Górze   

uchwala:  

  

§ 1 
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze powołuje Komisję do odbioru 

budowy Stanicy SSR w Krośnie Odrzańskim w składzie:  

1. Kol. Zdzisław Kowalski – Przewodniczący  

2. Kol. Mirosław Cyra  

3. Kol. Czesław Kołodziejczak  

4. Kol. Jerzy Sałek  

Z udziałem:      

- Ryszard Jakuszyk - Inspektor Nadzoru   

- AMS-BUD Michał Sobierajski - Wykonawca  

 

§ 2 
Komisja dokona odbioru budowy Stanicy w Krośnie Odrzańskim w terminie uzgodnionym z 

wykonawcą.   

§ 3  

Uchwała podjęta w dniu 08.07.2021 r. z mocą obowiązującą od  dnia 18.06.2021 r..  

§ 4  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura.  

§ 5 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW nr 97                                                          

z dnia 25.01.2013 r.  

     Sekretarz                       Prezes     

         

 Robert Jędrysiak            Mirosław Kamiński    


