
 

Uchwała nr 1/II/2022 

Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie                                                        
z dnia 14 lutego 2022 r. 

 

w sprawie: ukonstytuowania się Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego                       

w Warszawie oraz powołanie rzecznika dyscyplinarnego Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW. 

Na podstawie § 45 ust. 2, § 47 pkt. 26) Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego 

Związku Wędkarskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Na wniosek Prezesa Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW ustalono ośmioosobowe Prezydium,  w skład którego 
wchodzą:  

− prezes ZO Mazowieckiego PZW, kol. Józef Lupa wybrany na VI Zjeździe Delegatów Okręgu Mazowieckiego 

PZW, w Zielonce w dniu 12 lutego 2022 r,  

− pięciu wiceprezesów, 

− sekretarz, 

− skarbnik. 
 

§ 2 

Dokonano wyboru ze składu Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie: 

− kol. Piotr Kołodziejek - wiceprezes ds. organizacyjnych, 

− kol. Roman Pierzchanowski - wiceprezes ds. promocji, 

− kol. Dariusz Ferens - wiceprezes ds. zagospodarowania i ochrony, 

− kol. Dariusz Molendowski - wiceprezes ds. inwestycyjno-schroniskowych, 

− kol. Daniel Sobczak - wiceprezes ds. sportu i młodzieży, 

− kol. Bogdan Penconek -  sekretarz, 

− kol. Radosław Czajkowski – skarbnik. 

 

Prezydium Zarządu Okręgu będzie obradowało pod przewodnictwem kol. Józefa Lupy – Prezesa Zarządu Okręgu 

Mazowieckiego PZW w Warszawie. 
 

§ 3 

Powierzono Prezydium Zarządu Okręgu wybór składów osobowych poszczególnych komisji problemowych 

Zarządu Okręgu. 
 

§ 4 

Na wniosek Prezesa Zarządu powołano rzecznika dyscyplinarnego Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW                         

w Warszawie – kol. Macieja Sławińskiego.  

 

§ 5 

W głosowaniu jawnym jednomyślnie zatwierdzono wniosek prezesa Z.O. Mazowieckiego. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Sekretarz Zarządu OM PZW                  Prezes Zarządu OM PZW 

 

      Bogdan Penconek                                          Józef Lupa 



Uchwała nr 2/II/2022 
Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie                                               

z dnia 14 lutego 2022 r. 
 

 
w sprawie: likwidacji Koła Nr 50 „Metro Warszawskie” 

 
Na podstawie § 47 pkt. 9), § 67 ust. 3 i 5 Statutu PZW z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu ustala  co następuje: 

 
1. Likwiduje się Koło Nr 50 „Metro Warszawskie” - na podstawie § 47 pkt. 9) w związku z § 58 i 60. 
 
2. Zabezpieczenie środków pieniężnych w kasie likwidowanego Koła – środki te powinny zostać 

przekazane do biura Okręgu, a protokół przekazania winien być podpisany przez osobę zdającą                    
i otrzymującą. 

 
3. Zabezpieczenie środków pieniężnych w banku – środki pieniężne zgromadzone na rachunkach 

powinny zostać przekazane na rachunek Okręgu, rachunki bankowe powinny zostać zamknięte, 
posiadane karty bankowe powinny zostać przekazane do biura Okręgu, dostępy do rachunków 
zablokowane. 

 
4. Wszelkie znaki będące w posiadaniu Kół muszą być zdane do biura Okręgu - protokół przekazania 

podpisany przez osobę zdającą i otrzymującą. 
 
5. Majątek Koła winien być zabezpieczony i przekazany do biura Okręgu - protokół przekazania 

podpisany przez osobę zdającą i otrzymującą, komputery zabezpieczone przed możliwością 
ingerencji. 
 

6. Pieczątki likwidowanego Koła oraz dokumentacja organizacyjna i finansowa zostaną przekazane 
protokólarnie do biura Z.O. 

 
7. Karty ewidencyjne członków Koła powinny być przekazane do biura Z.O. 
 
8. Statutowe uprawnienia członków PZW dotychczasowego Koła pozostaną bez zmian. 

 
9. Termin przekazania środków pieniężnych oraz likwidowanego majątku Koła należy przekazać                      

do biura Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie do 22 lutego 2022 r. 
 

 
 
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi biura Okręgu Mazowieckiego PZW. 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Sekretarz OM PZW                            Prezes OM PZW 
 
 Bogdan Penconek                                  Józef Lupa 
 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 3/II/2022 
Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie                                               

z dnia 14 lutego 2022 r. 
 

 
w sprawie: likwidacji Koła Nr 102 Aleksandrów Kujawski 

 
Na podstawie § 47 pkt. 9), § 67 ust. 3 i 5 Statutu PZW z 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu ustala  co następuje: 
 
1. Likwiduje się Koło Nr 102 Aleksandrów Kujawski - na podstawie § 47 pkt. 9) w związku z § 54 ust.5. 

 
2. Zabezpieczenie środków pieniężnych w kasie likwidowanego Koła – środki te powinny zostać 

przekazane do biura terenowego we Włocławku, a protokół przekazania winien być podpisany przez 
osobę zdającą i otrzymującą. 

 
3. Zabezpieczenie środków pieniężnych w banku – środki pieniężne zgromadzone na rachunkach 

powinny zostać przekazane na rachunek Okręgu, rachunki bankowe powinny zostać zamknięte, 
posiadane karty bankowe powinny zostać przekazane do biura terenowego we Włocławku, dostępy 
do rachunków zablokowane. 

 
4. Wszelkie znaki będące w posiadaniu Kół muszą być zdane do biura terenowego we Włocławku- 

protokół przekazania podpisany przez osobę zdającą i otrzymującą. 
 
5. Majątek Koła winien być zabezpieczony i przekazany do biura terenowego we Włocławku - protokół 

przekazania podpisany przez osobę zdającą i otrzymującą, komputery zabezpieczone przed 
możliwością ingerencji. 

 
6. Pieczątki likwidowanego Koła oraz dokumentacja organizacyjna i finansowa zostaną przekazane 

protokólarnie do biura Z.O. 
 
7. Karty ewidencyjne członków Koła powinny być przekazane do biura Z.O. 
 
8. Statutowe uprawnienia członków PZW dotychczasowego Koła pozostaną bez zmian. 
 
9. Termin przekazania środków pieniężnych oraz likwidowanego majątku Koła należy przekazać                      

do biura terenowego Okręgu Mazowieckiego PZW we Włocławku do 22 lutego 2022 r. 
 

 
 
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi biura Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW. 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Sekretarz OM PZW                             Prezes OM PZW 
 
 Bogdan Penconek                                Józef Lupa 
 
 

 

 

 


