
 

Uchwała nr 349/VII/2021 

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego 

z dnia 30 lipca 2021 r. 

 

 

w sprawie: przedłużenia kadencji władz i organów w Polskim Związku Wędkarskim  

 

 

 

Na podstawie § 23 oraz § 30 pkt 3, Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. w związku  

z art.10 pkt 1b, 1c, 1e i 1f ustawy Prawo o stowarzyszeniach - Ustawa z dnia 7.04.1989 Dz.U  

z 2019 poz.713 i z 2020 poz.695, w związku z zaistniałymi nadzwyczajnymi okolicznościami, 

na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) 

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala: 

 

 

§ 1 

 

Przedłuża kadencję władz i organów w Polskim Związku Wędkarskim do XXXII Krajowego 

Zjazdu Delegatów PZW, na którym zostaną wybrane nowe władze i organa Związku. 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz ZG PZW               Prezes ZG PZW 

 

 

    Beata Olejarz                Teodor Rudnik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uchwała nr 350/VII/2021 

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego 

z dnia 30 lipca 2021 r. 

 

 

w sprawie: zwołania XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku 

Wędkarskiego oraz określenia terminów prac przygotowawczych 

 

 

 

Na podstawie § 23 i 25 oraz § 30 pkt 3, Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. w związku  

z art.10 pkt 1b, 1c, 1e i 1f ustawy Prawo o stowarzyszeniach - Ustawa z dnia 7.04.1989 Dz.U  

z 2019 poz.713 i z 2020 poz.695, w związku z zaistniałymi nadzwyczajnymi okolicznościami, 

na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) 

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala: 

 

§ 1 

 

Zwołuje XXXII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego w dniach                

21-24 kwietnia 2022 roku.  

 

§ 2 

 

Określa terminy prac przygotowawczych do XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego 

Związku Wędkarskiego następująco: 

- Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze w Kołach Polskiego Związku Wędkarskiego 

od 1 września do 31 grudnia 2021 roku 

- Okręgowe Zjazdy Delegatów w Okręgach Polskiego Związku Wędkarskiego od 1 stycznia do 

28 lutego 2022 roku 

 

§ 3 

 

W granicach terminów określonych w § 2 Zarządy Okręgów PZW są uprawnione do wyznaczenia 

terminów Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczo-Wyborczych w Kołach PZW i Okręgowych 

Zjazdów Delegatów. 

 

§ 4 

 

Zadania i szczegółowe terminy prac przygotowawczych do XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów 

Polskiego Związku Wędkarskiego określa załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Sekretarz ZG PZW               Prezes ZG PZW 

 

 

    Beata Olejarz                Teodor Rudnik  



 

Załącznik do uchwały ZG PZW nr 350/VII/2021  

                        z dnia 30.07.2021 r.  

  

Zadania i terminy prac przygotowawczych do XXXII KZD PZW  

   

 W celu przygotowania Krajowego Zjazdu Delegatów ustala się, co następuje :  

 

1. Zarządy Kół PZW ustalą, w porozumieniu z zarządami okręgów, terminy walnych 

zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych, które powinny się odbyć do 31 grudnia 2021 

roku.  

1) Zarządy okręgów, w miarę możliwości, zapewnią udział swojego przedstawiciela w 

walnych zgromadzeniach członków kół. 

2) Regulamin wyborczy walnego zgromadzenia  koła musi spełniać wymagania określone 

w § 8 do 11  Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW i Ordynacji wyborczej 

uchwalonej na podstawie Uchwały ZG PZW nr 265/IX/2020 w sprawie: Ordynacji 

wyborczej do władz i organów Polskiego Związku Wędkarskiego 

 

 

2. Okręgowe Zjazdy Delegatów PZW winny się odbyć w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 

2022 roku. 

1) Zarządy okręgów uzgodnią terminy zjazdów z Zarządem Głównym PZW, zachowując 

miesięczny termin wyprzedzenia.  

2) W zjazdach okręgowych, w miarę możliwości, zapewniony będzie udział przedstawiciela 

ZG PZW.  

 

3. W nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty odbycia Okręgowego Zjazdu 

Delegatów należy przesłać do Biura ZG  następujące materiały :  

a) protokół zjazdu,  

b) uchwały zjazdu,  

c) nazwiska delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz zastępców 

delegatów wraz z ankietą wg dołączonego wzoru,  

d) wniosek w formie uchwały OZD o nadanie tytułu Członka Honorowego 

PZW,  

e) wykaz władz i organów Okręgu wg załączonego wzoru.  

Dokumenty wymienione lit. a, b i d powinny być podpisane przez Przewodniczącego 

i Sekretarza Zjazdu.  

 

4. Materiały przygotowane przez ZG PZW dla delegatów na KZD, łącznie z zawiadomieniem 

o miejscu i terminie Zjazdu, zostaną zgodnie z przepisami § 23, ust. 2. Statutu PZW  

przekazane delegatom na 30 dni przed terminem Zjazdu.  

 

5. Liczba delegatów reprezentujących okręgi na KZD, zostanie ustalona w styczniu 2022 r. 

na podstawie sprawozdawczości na dzień 31 grudnia 2021 r., w oparciu o zasady zawarte 

w § 24  Statutu PZW.   



 

(pieczęć Zarządu Okręgu)  

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY  

DELEGATA  

NA XXXII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW PZW / 2022  
  

  
1. Imię i nazwisko..................................................................................................  

2. Data i miejsce urodzenia ...................................................................................  

3. Adres zamieszkania / do korespondencji (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, 

miejscowość)…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

4. Nr telefonu do kontaktu:……………………………………………………………… 

5. PESEL ...............................................................................................................  

6. Imię ojca, imię matki, nazwisko rodowe matki  

............................................................................................................................  

7. Wykształcenie (podstawowe, średnie, wyższe* - kierunek, specjalność)   

............................................................................................................................  

8. Rok wstąpienia do PZW....................................................................................  

9. Dotychczas pełnione funkcje związkowe oraz okres ich pełnienia:  

............................................................................................................ ..................................................................  

............................................................................................................................. .................................................  

......................................................................................................................................... .....................................  

10. Obecnie pełniona funkcja w Związku: ………………………………………………… 

11. Posiadane odznaki PZW i rok ich nadania: ........................................................  

............................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………….  

       ………………………………………………………………………………………………………………….  

 

...........................................................   ...............          .................................  
                  ( podpis Prezesa ZO PZW)              (data)          (podpis Delegata )  

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji celów statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego. 

Oświadczam, że zgodnie z § 16 ust. 7 Statutu PZW nie byłem ukarany prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego karą 

określoną  w ust. 2 pkt 2-4 lub prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego. Nie jestem członkiem innej organizacji 

wędkarskiej działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu PZW. 

 
*) odpowiednie zaznaczyć  



 

(pieczęć Zarządu Okręgu)  

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

ZASTĘPCY DELEGATA 

NA XXXII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW PZW / 2022 

 

  
12. Imię i nazwisko..................................................................................................  

13. Data i miejsce urodzenia ...................................................................................  

14. Adres zamieszkania / do korespondencji (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, 

miejscowość)…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

15. Nr telefonu do kontaktu:……………………………………………………………… 

16. PESEL ...............................................................................................................  

17. Imię ojca, imię matki, nazwisko rodowe matki  

............................................................................................................................  

18. Wykształcenie (podstawowe, średnie, wyższe* - kierunek, specjalność)   

............................................................................................................................  

19. Rok wstąpienia do PZW....................................................................................  

20. Dotychczas pełnione funkcje związkowe oraz okres ich pełnienia:  

.............................................................................................................................................. ................................  

................................................................................................. .............................................................................  

............................................................................................................................. .................................................  

21. Obecnie pełniona funkcja w Związku: ………………………………………………… 

22. Posiadane odznaki PZW i rok ich nadania: ........................................................  

............................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………….  

       ………………………………………………………………………………………………………………….  

 

...........................................................   ...............          .................................  
                  ( podpis Prezesa ZO PZW)              (data)          (podpis Delegata )  

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji celów statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego. 

Oświadczam, że zgodnie z § 16 ust. 7 Statutu PZW nie byłem ukarany prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego karą 

określoną  w ust. 2 pkt 2-4 lub prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego. Nie jestem członkiem innej organizacji 

wędkarskiej działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu PZW. 

*) odpowiednie zaznaczyć  



 

 (wzór)  
(pieczęć Zarządu Okręgu)    

WYKAZ WŁADZ I ORGANÓW OKRĘGU PZW w……………………………….. 

……………………………………….     wybranych na …….  Okręgowym Zjeździe Delegatów PZW  

w dniu ……………………….....  

  

Lp.  Nazwisko i imię  Pełniona funkcja  
Data wstąpienia 

do PZW  Data urodzenia  
Wykształcenie  

Adres zamieszkania  
Numery telefonów  

P  Ś  W  Prywatny  służbowy  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

  

  

  

                    

      

   

                

  

  

  

                    

  

  

  

                    

  

  

  

                    

  

  

  

                    

  

  

  

                    



 

  

  

  

                    

  

  

  

                    

  

  

  

                    

  

  

  

                    

  

  

  

                    

  

  

  

                    

  

   
 Sekretarz Zarządu Okręgu                                       Prezes Zarządu Okręgu  

  
 …………………………………                                                                                                 …………………………………  

 

  
UWAGA:  -  wg  powyższego wzoru należy zestawić również wykaz członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego;  
                   -  rubryki 6-11 należy wypełnić jedynie dla osób pełniących następujące funkcje we władzach lub organach okręgu: prezes, wiceprezesi, skarbnik, sekretarz 

oraz przewodniczący, zastępcy przewodniczącego i sekretarz OKR i OSK  
  

 


