
A N K I E T A 
Zarządu  Głównego 

Polskiego Związku Wędkarskiego 
w sprawie młodzieży w jednostkach  

organizacyjnych związku za rok 2017*  

Okręg Polskiego Związku 
Wędkarskiego w : 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej 

w okręgu 
za pracę z młodzieżą 

Funkcja Telefon kontaktowy e-mail 

I.   MŁODZIEŻ / KADRA SZKOLĄCA 

Ilość czynnych 
inspektorów: 

Ilość czynnych 
instruktorów: 

Ogólna liczba 
członków okręgu: 

Ilość członków 
do 16 lat: 

Procent młodzieży do 16 lat w 
stosunku do ogółu członków: 

II. SZKÓŁKI, SZKOLENIA I INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA RZECZ MŁODZIEŻY

Ilość szkoleń i kursów dla młodzieży: Ilość szkółek młodzieżowych całorocznych i okresowych: 

Ilość imprez dla 
młodzieży do 16 lat:  w kołach: w okręgu: łącznie: 

Ilość uczestników imprez 
dla młodzieży do 16 lat:  w kołach: w okręgu: łącznie: 

III. ORGANIZACJA

Jakie działania podjął lub zamierza podjąć okręg aby zwiększyć napływ młodzieży do PZW 
(np. zwolnienie ze składek….. itp.)? Jakich działań(jakiej pomocy) oczekuje okręg w tym 
zakresie ze strony ZG PZW?  

*W ankiecie podawać informacje dotyczące jedynie imprez przygotowanych i przeprowadzonych w środowisku
dzieci i młodzieży. W przypadku imprez sportowych o charakterze mistrzowskim podawać jedynie dane 
dotyczące uczestników z grupy wiekowej do 16 lat. 



IV. FINANSOWANIE / WYDATKI NA MŁODZIEŻ
(wypełniają służby finansowe okręgu) 

Finansowanie / wydatki na młodzież w kołach w roku 2017 

1. Ze środków własnych kół 

2. Ze środków samorządów terytorialnych (gmin, 
powiatów, województwa) 

3. Ze środków sponsorów, zakładów pracy, osób 
fizycznych* 

4. Razem środki wydatkowane w kołach 

Finansowanie / wydatki na młodzież w okręgu (bez kół) w roku 2017 

1. Wielkość gwarantowanego odpisu ze składki 
członkowskiej na fundusz pracy z młodzieżą 

2. Wydatkowanie środków w okręgu na działalność z 
młodzieżą ogółem (bez środków kół) 

W przypadku przeznaczenia środków niższych niż gwarantowane odpisem podać przyczyny: 

ŁĄCZNIE WIELKOŚĆ ŚRODKÓW WYDATKOWANYCH          
W OKRĘGU NA MŁODZIEŻ (WYDATKI KÓŁ + WYDATKI 
OKRĘGU) 

WIELKOŚĆ TYCH ŚRODKÓW W PRZELICZENIU 
NA JEDNEGO CZŁONKA OKRĘGU 

WIELKOŚĆ TYCH ŚRODKÓW W PRZELICZENIU           
NA JEDNEGO CZŁONKA OKRĘGU DO 16 ROKU ŻYCIA 

* w przypadku wsparcia rzeczowego uwzględnić szacunkową finansową wielkość tego
wsparcia 

  Sporządził: Zatwierdził 

Data Imię i nazwisko księgowego Data V-ce Prezes ds. młodzieży, 
 Przewodniczący Komisji ds. młodzieży 

Prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia 31 marca 2018 roku do  Zespołu Sportu i Młodzieży ZG PZW.  
Ankietę należy wypełniać i przesłać elektronicznie na adresy: sportpzw@zgpzw.pl      rdsm.zgpzw@gmail.com



V. WYKAZ CZYNNYCH INSPEKTORÓW : 

L.p. Imię i nazwisko Telefon kontaktowy E - mail 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Sporządził : 
Data Imię i nazwisko Funkcja 

Prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia 31 marca 2018 roku do  Zespołu Sportu i Młodzieży ZG PZW.  
Ankietę należy wypełniać i przesłać elektronicznie na adresy: sportpzw@zgpzw.pl       rdsm.zgpzw@gmail.com

mailto:sport@zgpzw.pl
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