
 

Uchwała nr 63/2017 

 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 27.10.2017 r. 
 
 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 108 „Dzibice”  
 
 

Na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. 

oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego  z dnia 01.07.2006 r. 
 

 Zarząd Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala: 
 

§ 1 
 

Zatwierdza regulamin łowiska licencyjnego nr 108 „Dzibice” położonego w gminie Kroczyce, 

powiat Zawiercie, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 66 Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Zawiercie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz wzór zezwolenia i rejestru, 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Upoważnia zarząd koła – gospodarza łowiska licencyjnego do dostosowania regulaminu 

łowiska do potrzeb w zakresie: 

1. Ustalania wysokości opłat licencyjnych, 

2. Ustalania limitów połowu ryb, 

3. Ustalania wymiarów i okresów ochronnych, przy przestrzeganiu zapisów ustawy               

o rybactwie   śródlądowym, i przepisach na jej podstawie wydanych, 

4. Miejsca i czasu pobierania opłat. 

O wszystkich zmianach gospodarz łowiska jest zobowiązany powiadomić Zarząd Okręgu. 

 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Koła PZW nr 66 Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Zawiercie. 
 

 § 4 

 

 Z dniem 31.12.2017 r. traci moc uchwała nr 44/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

 z dnia 23.09.2015 r. 
                                                                                      

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  01.01.2018 r. 
 
 
 

                  Wiceprezes ZO ds. Gospodarczych                                                Prezes ZO                                                                                                           
 

                                Edward Totoń                                                              Mirosław Iwański 
                                                                                                                       

 

 

 



 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 63/2017 

                                                                                                           Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

                                                                                                           z dnia 27.10.2017 r. 

 

                                                               

Regulamin łowiska licencyjnego nr 108 „Dzibice” 

 

 
I       Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska: 

 

Łowisko licencyjne nr 108 „Dzibice” o pow. 11,84 ha stanowią stawy: Duży i Mały. 

Łowisko zlokalizowane jest w gminie Kroczyce, powiat Zawiercie (zjazd w Kroczycach                  

z drogi  nr 78 w ul. Batalionów Chłopskich a następnie ul. Wierzbową w kierunku m. Dzibice). 

Łowisko jest typu mieszanego. 

 

II     Gospodarz łowiska: 

 
Gospodarzem łowiska licencyjnego nr 108 „Dzibice” jest Koło PZW nr 66 Spółdzielnia 

Mieszkaniowa Zawiercie z siedzibą w Zawierciu, ul. Mostowa 1. 

        

III   Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 

 

1. Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą 

członkowską,  po wykupieniu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na zbiorniku nr 

108 Dzibice” na dany rok kalendarzowy.  

2. Ogranicza się ilość wędkujących na w/w łowisku do 85 osób. 

3. Decyzję o wydaniu zezwolenia podejmuje zarząd koła zgodnie z umową użyczenia (§ 2 

pkt. 3 umowy użyczenia).     

4. Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa. Po złowieniu ryby i włożeniu jej do siatki 

należy natychmiast wpisać ją do rejestru połowu, przed ponownym zarzuceniem wędki do 

wody. 

5. Rejestr złowionych ryb oraz instrukcja jego prowadzenia znajduje się w Zezwoleniu.     

6. Wędkowanie na łowisku dozwolone jest wyłącznie z brzegu. 

7. Na łowisku obowiązuje zakaz wywożenia zanęt i przynęt wszelkimi metodami. 

8. Wędkarz ma obowiązek utrzymać swoje stanowisko w czystości bez względu na stan jaki 

zastał przed rozpoczęciem wędkowania. 

9. Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia wody                     

w uzasadnionych przypadkach oraz na czas zarybień i organizowania zawodów 

wędkarskich (terminy zamknięcia łowiska będą podane w siedzibie koła, na tablicy 

ogłoszeń na łowisku i stronie internetowej koła www.pzwzawiercie.pl)  

10. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby 

wymienione w RAPR. Kontrolujący ma prawo do zatrzymania pojazdu na terenie 

zbiorników wchodzących w skład łowiska licencyjnego nr 108 „Dzibice” i skontrolować 

rejestr oraz ilość złowionych ryb. 

11. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska licencyjnego nr 108 Dzibice może 

spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania, a także 

odmowę jego sprzedaży w roku następnym. 

 

IV Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie: 

 

1. Zezwolenie można zakupić w siedzibie Koła nr 66 SM Zawiercie w Zawierciu przy                   

ul. Mostowej 1 jn.: 

 w miesiącach od stycznia do końca maja w każdy czwartek w godz. 16:00-18:00 

 w pozostałych miesiącach – w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 16:00-18:00. 



 

2. Wysokość opłaty za Zezwolenie wynosi : 

 260,00 zł opłata normalna dla członka PZW upoważniająca do połowu 40 szt. łącznie 

następujących gatunków ryb: karp, amur, lin, szczupak, sandacz, sum. 

 130,00 zł opłata dla członka uczestnika PZW upoważniająca do połowu 40 szt. łącznie 

następujących gatunków ryb: karp, amur, lin, szczupak, sandacz, sum.  

3. Koło nie prowadzi sprzedaży zezwoleń okresowych. 

4. Istnieje możliwość wykupienia następnego Zezwolenia po wykorzystaniu limitu i zdaniu    

poprzedniego Zezwolenia. 

     

V Godziny otwarcia łowiska: 

 

Wędkowanie na łowisku licencyjnym nr 108 „Dzibice” dozwolone jest j.n.: 

 zbiornik „Duży” - w miesiącach od stycznia do końca maja 2 dni w tygodniu oraz 

niedziele i święta od świtu do zmierzchu, 

 w czerwcu 2 dni w tygodniu oraz niedziele i święta również w porze nocnej, 

 od lipca codziennie i przez całą dobę. 

Dopuszcza się połów z lodu codziennie od świtu do zmierzchu. 

 zbiornik „Mały” – codziennie od świtu do zmierzchu. 

       

VI Postanowienia szczegółowe: 

 

1. W danym dniu połów ryb dozwolony jest wyłącznie na jednym wybranym zbiorniku.  

2.  Wprowadza się wymiary ochronne ryb: 

 amur   do 40 cm, 

 leszcz  do 30 cm. 

3. Wymiary ochronne pozostałych ryb – zgodnie z RAPR. 

4. Obowiązują następujące dobowe (0:00-24:00) limity ilościowe ryb do zabrania łącznie              

z obu łowisk: 

 karp, amur                    – łącznie 2 szt. 

 lin                                 – 4 szt. 

 karaś                             – 4 szt. 

 szczupak, sandacz        – łącznie 2 szt. 

 leszcz                            – 4 szt. 

 jaź                                 – 2 szt. 

 sum                               – 1 szt. 

5. Łączny limit dobowy w/w gatunków na obu zbiornikach – 10 szt. 

6. Złowienie limitu dobowego karpia, amura, szczupaka, sandacza (łącznie 2 szt.) kończy 

wędkowanie w danym dniu.   

7. Limity pozostałych ryb zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR). 

8. Obowiązuje okres ochronny dla leszcza w okresie od 01 stycznia do 30 maja.  

9. Okresy ochronne pozostałych gatunków ryb – zgodnie z RAPR. 

10. Wędkowanie na zb. „Małym” dozwolone jest tylko na jedną wędkę metodą spławikową 

przy czym obciążenie zestawu nie może przekraczać wyporności spławika lub metodą 

spinningową. 

11. Połów ryb na żywca, martwą rybkę lub jej części dozwolony jest od 01 czerwca. 

 

VII W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy                  

zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez 

Zarząd Główny PZW. 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 r. 

 
 



 
Załącznik nr 2 do uchwały nr 63/2017 

                                                                                                           Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

                                                                                                          z dnia 27.10.2017 r. 

 

 
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

Koło PZW Nr 66 Spółdzielnia Mieszkaniowa Zawiercie 

 

 
                           Zezwolenie Nr ………….. 
Na amatorski połów ryb wędką na zbiorniku licencyjnym 

                              nr 108 Dzibice 

 

 

 

Nazwisko …………………………………………… 

 

Imię …………………………………………………. 

 

Nr karty wędkarskiej ……………………………….. 

                                                

Zezwolenie ważne  na rok ………………………….. 
 

 

 
 

 

 

 

 

      Hologram                                        Pieczęć i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wzór rejestru połowów: 

 
                                    Instrukcja wypełniania rejestru 

 

1. Po przybyciu na łowisko wędkarz zobowiązany jest wypełnić rubryki: 

    data, nazwa zbiornika i godzinę rozpoczęcia wędkowania. 

2. Rejestrację prowadzi się dla następujących gatunków ryb: 

     karp **       symbol gatunku   -  01      

    lin**                                        -  02 

     karaś                                        -  03 

     szczupak**                             -  04 

     sandacz**                               -  05 

     amur**                                    -  06 

     sum**                                     -  07 

     leszcz                                      -  08 

     jaź                                           -  09 

     inne                                         -  10 

3. Po złowieniu ryby należy wpisać w rubryce „gatunek ryby” jej symbol oraz 

    uzupełnić rubrykę „ilość sztuk” np. 1+1(dla ryb limitowanych) dla pozostałych 

    pionowymi kreskami. 

4. Łączny roczny limit gatunków ryb oznaczonych (**) wynosi 40 szt. 

5. Niezwłocznie po zakończeniu wędkowania należy uzupełnić rubrykę „suma 

    ryb limitowanych narastająco” . 

6. Rubryki niewypełnione podlegają przekreśleniu. 
 
Data Nazwa 

zbiornika 

Godzina  

rozpoczęcia 

wędkowania 

Gatunek 

ryby 

Ilość Suma ryb 

Limitowanych 

narastająco 

 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

     

 

 

 



 

Uchwała nr 64/2017 

 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 27.10.2017 r. 

 

 

w sprawie: rozdzielenia łowiska licencyjnego nr 115 „Długi i Szklarnia” na łowisko 

licencyjne Długi nr 115 i łowisko ogólnodostępne Szklarnia nr 104 oraz zatwierdzenia 

zmian w regulaminie łowiska licencyjnego Długi nr 115   

 

 

Na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. 

oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego  z dnia 01.07.2006 r. 

 

 Zarząd Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala: 

 

§ 1 

 

Wyodrębnia z łowiska licencyjnego nr 115 „Długi i Szklarnia” łowisko „Szklarnia”                          

o powierzchni 0,35 ha, które z dniem 01.01.2018 r. staje się łowiskiem ogólnodostępnym, 

które” wchodzi w skład zbiorników nr 104 „Ciągowice”. 

§ 2 

 

Tworzy łowisko licencyjne typu mieszanego nr 115 „Długi” o powierzchni 1,02 ha, położone 

w gminie Ciągowice, powiat Zawiercie, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 66 SM 

Zawiercie. 

§ 3 

 

Zatwierdza regulamin łowiska licencyjnego nr 115 „Długi”, stanowiący załącznik nr 1                     

do niniejszej uchwały oraz wzór zezwolenia i rejestru, stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

§ 4 

 

Upoważnia zarząd koła – gospodarza łowiska licencyjnego do dostosowania regulaminu 

łowiska do potrzeb w zakresie: 

1. Ustalania wysokości opłat licencyjnych, 

2. Ustalania limitów połowu ryb, 

3. Ustalania wymiarów i okresów ochronnych, przy przestrzeganiu zapisów ustawy                       

o rybactwie   śródlądowym, i przepisach na jej podstawie wydanych, 

4. Miejsca i czasu pobierania opłat. 

O wszystkich zmianach gospodarz łowiska jest zobowiązany powiadomić Zarząd Okręgu. 

 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Koła PZW nr 66 Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Zawiercie. 

 § 6 

 

 Z dniem 31.12.2017 r. traci moc uchwała nr 45/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

 z dnia 23.09.2015 r. 

                                                                                      

 

 

 



 

 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  01.01.2018 r. 

 

 

 

                  Wiceprezes ZO ds. Gospodarczych                                                Prezes ZO                                                                                                           

 

                                Edward Totoń                                                             Mirosław Iwański 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 64/2017 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 27.10.2017 r. 

 

 

Regulamin łowiska licencyjnego nr 115 „Długi”  

 

 
I Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska: 

 

Łowisko licencyjne nr 115 „Długi” o pow. 1,02 ha zlokalizowane jest w gminie 

Ciągowice, powiat Zawiercie (zjazd w Ciągowicach z drogi wojewódzkiej nr 796 w ul. Nadziei 

a następnie ok.1200 m ul. Sienkiewicza). 

Łowisko jest typu mieszanego. 

 

II Gospodarz łowiska: 

 
Gospodarzem łowiska licencyjnego nr 115 „Długi” jest Koło PZW nr 66 Spółdzielnia 

Mieszkaniowa Zawiercie z siedzibą w Zawierciu, ul. Mostowa 1. 

        

III Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 

 

1. Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą 

członkowską,  po wykupieniu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na zbiorniku 

Długi nr 115” na dany rok kalendarzowy.   

2. Ogranicza się ilość wędkujących na w/w łowisku do 55 osób. 

3. Decyzję o wydaniu zezwolenia podejmuje zarząd koła zgodnie z umową użyczenia (§ 2 

pkt.3 umowy użyczenia) 

4. Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa. Po złowieniu ryby i włożeniu jej do siatki 

należy natychmiast wpisać ją do rejestru połowu, przed ponownym zarzuceniem wędki do 

wody. 

5. Rejestr złowionych ryb oraz instrukcja jego prowadzenia znajduje się w Zezwoleniu. 

6. Wędkowanie na łowisku dozwolone jest wyłącznie z brzegu. 

7. Na łowisku obowiązuje zakaz wywożenia zanęt i przynęt wszelkimi metodami. 

8. Wędkarz ma obowiązek utrzymać swoje stanowisko w czystości bez względu na stan jaki 

zastał przed rozpoczęciem wędkowania. 

9. Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia wody                  

w uzasadnionych przypadkach oraz na czas zarybień i organizowania zawodów 

wędkarskich (terminy zamknięcia łowiska będą podane w siedzibie koła, na tablicy 

ogłoszeń na łowisku i stronie internetowej koła www.pzwzawiercie.pl)  

10. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby 

wymienione w RAPR. Kontrolujący ma prawo do zatrzymania pojazdu na terenie zbiornika 

i skontrolować rejestr oraz ilość złowionych ryb. 

11. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska licencyjnego nr 115 „Długi” może 

spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania, a także 

odmowę jego sprzedaży w roku następnym. 

 

 

IV Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie: 

1. Zezwolenie można zakupić w siedzibie Koła nr 66 SM Zawiercie w Zawierciu przy                  

ul. Mostowej 1 jn.: 



 

 w miesiącach od stycznia do końca maja w każdy czwartek w godz. 16:00-18:00 

 w pozostałych miesiącach – w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 16:00-18:00. 

2. Wysokość opłaty za Zezwolenie wynosi: 

 160,00 zł opłata normalna dla członka PZW upoważniająca do połowu 40 szt. łącznie 

następujących gatunków ryb: karp, amur, lin, szczupak, sandacz, sum. 

 80,00 zł opłata dla członka uczestnika PZW upoważniająca do połowu 40 szt. łącznie 

następujących gatunków ryb: karp, amur, lin, szczupak, sandacz, sum. 

3. Koło nie prowadzi sprzedaży zezwoleń okresowych. 

4. Istnieje możliwość wykupienia następnego Zezwolenia po wykorzystaniu limitu i zdaniu    

poprzedniego Zezwolenia. 

     

V Godziny otwarcia łowiska: 

 

Łowisko licencyjne nr 115 „Długi” jest łowiskiem całorocznym i całodobowym. 

       

VI Postanowienia szczegółowe: 

 

1. Wprowadza się wymiary ochronne ryb: 

 amur   do 40 cm, 

 leszcz  do 30 cm 

2. Wymiary ochronne pozostałych ryb – zgodnie z RAPR. 

3. Obowiązują następujące dobowe (0:00-24:00) limity ilościowe ryb do zabrania łącznie               

z obu łowisk: 

 karp, amur                    – łącznie 2 szt. 

 lin                                 – 4 szt. 

 karaś                             – 4 szt. 

 szczupak, sandacz        – łącznie 2 szt. 

 leszcz                           – 4 szt. 

 jaź                                 – 5 szt. 

 sum                               – 1 szt. 

4. Łączny limit dobowy w/w gatunków wynosi 10 szt. 

5. Złowienie limitu dobowego ryb gat. karp, amur, szczupak, sandacz (łącznie 2 szt.) kończy 

wędkowanie w danym dniu. 

6. Limity pozostałych ryb zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR). 

7. Obowiązuje okres ochronny dla leszcza w okresie od 01 stycznia do 30 maja. 

8. Okresy ochronne pozostałych gatunków ryb – zgodnie z RAPR. 

 

VII W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy                  

zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez 

Zarząd Główny PZW. 

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 r. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 64/2017 

                                                                                                                  Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

                                                                                                                 z dnia 27.10.2017 r. 

 
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

Koło PZW Nr 66 Spółdzielnia Mieszkaniowa Zawiercie 

 

 
                           Zezwolenie Nr ………….. 
Na amatorski połów ryb wędką na zbiorniku licencyjnym 

                              nr 115 Długi 

 

 

 

Nazwisko …………………………………………… 

 

Imię …………………………………………………. 

 

Nr karty wędkarskiej ……………………………….. 

                                                

Zezwolenie ważne  na rok ………………………….. 
 

 

 
 

 

 

 

 

      Hologram                                        Pieczęć i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wzór rejestru połowów: 

 
                                    Instrukcja wypełniania rejestru 

 

1. Po przybyciu na łowisko wędkarz zobowiązany jest wypełnić rubryki: 

    data, nazwa zbiornika i godzinę rozpoczęcia wędkowania. 

2. Rejestrację prowadzi się dla następujących gatunków ryb: 

     karp **       symbol gatunku   -  01      

    lin**                                        -  02 

     karaś                                        -  03 

     szczupak**                             -  04 

     sandacz**                               -  05 

     amur**                                    -  06 

     sum**                                     -  07 

     leszcz                                      -  08 

     jaź                                           -  09 

     inne                                         -  10 

3. Po złowieniu ryby należy wpisać w rubryce „gatunek ryby” jej symbol oraz 

    uzupełnić rubrykę „ilość sztuk” np. 1+1(dla ryb limitowanych) dla pozostałych 

    pionowymi kreskami. 

4. Łączny roczny limit gatunków ryb oznaczonych (**) wynosi 40 szt. 

5. Niezwłocznie po zakończeniu wędkowania należy uzupełnić rubrykę „suma 

    ryb limitowanych narastająco” . 

6. Rubryki niewypełnione podlegają przekreśleniu. 
 
         Data 

 

 

Godzina  

rozpoczęcia 

wędkowania 

Gatunek ryby Ilość Suma ryb 

Limitowanych 

narastająco 

 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
 

 

 



 

 

Uchwała nr 65/2017 

 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 27.10.2017 r. 

 

w sprawie:  podziału składek członkowskich na 2018 rok 

 
 

Na podstawie § 47 pkt 2 i 10  Statutu PZW z dn. 15.03.2017 r., uchwały ZG nr 190 z dn. 

26.08.2017 r. w sprawie składki członkowskiej na 2018 r. i uchwały ZG nr 191 z dn. 

26.08.2017 r. w sprawie założeń do opracowania budżetu na 2018 r. 

 

 Zarząd Okręgu PZW Katowice 

uchwala: 

 

§ 1 

 

Ustanowiona przez ZG na 2018 r. składka członkowska będąca w dyspozycji ZO wraz                   

z ulgami  podlega następującemu podziałowi: 

 

1. 10% odprowadza się do ZG na działalność władz i organów krajowych Zarządu 

2. 90% stanowi fundusz w dyspozycji okręgu z przeznaczeniem na działalność jego władz   

i organów. 

§ 2 

 

Składkę członkowską w wysokości 90% przypadającą okręgowi dzieli się następująco: 

 4% przeznacza się na fundusz diet dla władz i organów Okręgu,  

 minimum 3,5 % przeznacza się na realizację programu edukacji ekologicznej                                         

w środowisku dzieci i młodzieży, 

 Okręg  45% - 55% (w tym minimum 15 % na sport), 

 Koło   45% - 55% (w tym do 5% fundusz diet). 

 

§ 3 

 

Podział składki członkowskiej dla kół na 2019 rok dokonuje się w oparciu o kryteria oceny ich 

działalności stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

        

            Skarbnik ZO                     Prezes ZO 

             Robert Sito                         Mirosław Iwański 
 

 

 

 

 
 



 
Załącznik do uchwały nr 65/2017 

                                                                                                                   Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

                                                                                                                   z dnia 27.10.2017 r.     

 

Kryteria oceny działalności kół od 2018 r. 

 
I. Finansowe 

1. Terminowe rozliczanie się i składanie raportów finansowych 
oraz uczestnictwa do szkoleniach                                         - 1 pkt 

2. Terminowe rozliczanie się ze znaków wartościowych    - 1 pkt 
3. Terminowe przedstawienie preliminarza budżetowego na 2017 r.  - 1 pkt 

 
II. Organizacyjne 

1. Terminowe dostarczenie protokołu z walnego zgromadzenia koła  - 1 pkt 
2. Terminowe dostarczenie sprawozdania z działalności 

            Sądu Koleżeńskiego Koła oraz uczestnictwa do szkoleniach   - 1 pkt 

3. Terminowe dostarczenie sprawozdania z działalności 
            Rzecznika Dyscyplinarnego oraz uczestnictwa do szkoleniach   - 1 pkt 

4. Terminowe dostarczenie sprawozdania z działalności Kom. Rew. Kół   
oraz uczestnictwa do szkoleniach                                                                           - 1 pkt 

5. Terminowa realizacja uchwał ZO i ZG                              - 1 pkt  
6. Udział Prezesów Kół lub przedstawicieli w posiedzeniach Rejonów 

             przynajmniej dwa razy w roku       - 1 pkt  

7. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Koła    - 1 pkt   

8. Prowadzenie i aktualizacja elektronicznych kartotek członków Kół  - 1 pkt 
      do oceny działalności kół za 2017 r. zalicza się dokumentację ujętą  

w punktach od 1-5 za 2016 r.   

 
III. Sportowe 

1. Organizowanie Mistrzostw Koła                                                         - 1 pkt 
2. Udział w Mistrzostwach Okręgu                                                          - 1 pkt 

 
IV. Młodzieżowe 

1. Organizowanie zawodów z okazji Dnia Dziecka                              - 1 pkt   
2. Udział w konkursie Młodzieżowe Koło Roku     - 1 pkt 
3. Udział w Mistrzostwach Okręgowych lub zawodach Rejonowych  

 kadetów         - 1 pkt 
 

V. Gospodarka Rybacko-Wędkarska 
1. Składanie prawidłowo wypełnionych rejestrów połowów w ilości  

  co najmniej 80% wykupionych składek okręgowych, pomniejszone  
  o ilość składek nowoprzyjętych w terminie do 30 czerwca   - 1 pkt 

2. Prowadzenie gospodarki rybacko-wędkarskiej na wodach otwartych       - 1 pkt  
3. Terminowe dostarczenie sprawozdania z kół posiadających SSR   - 1 pkt 

  

Łącznie:                                                                                                  19 pkt 

 
Ocena działalności 

1. uzyskanie 14 pkt uprawnia koło do otrzymania 55% odpisu ze składki członkowskiej, będącej           

w dyspozycji Zarządu Okręgu,  
2. koła, które uzyskają mniej niż 14 pkt uprawnione są do odpisu w wysokości 45 %. 

3. wykaz kół, którym przysługuje odpis 55 % lub 45 % zostanie przesłany do kół.   
4. działalność kół, które uzyskają mniej niż 10 pkt, wg w/w kryteriów, będzie poddana przez 

Zarząd Okręgu szczegółowej analizie co do ich dalszego funkcjonowania. 
5. wszelkie reklamacje w sprawie punktacji przyjmowane są do 15.grudnia każdego roku. 

 



 

 

Uchwała nr 66/2017 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 27.10.2017 r. 

 

w sprawie: uchwalenia okręgowych składek członkowskich na ochronę                                        

i zagospodarowanie wód  na rok 2018 

 

Na podstawie § 47 pkt 8 Statutu PZW z dn. 15.03.2017 r.  

 

Zarząd Okręgu PZW w Katowicach  

uchwala: 

 

§1 

1. Wysokość obowiązującej w 2018 roku okręgowej składki członkowskiej na ochronę       

i zagospodarowanie wód oraz opłat dla niezrzeszonych określa tabela stanowiąca 

załącznik nr 1. 

2. Zakres i zasady stosowania ulg oraz zwolnień w składkach zawiera załącznik nr 2. 

 

§2 

 

1. Prawo do korzystania z części wpływów z okręgowej składki członkowskiej na ochronę       

i zagospodarowanie wód mają te koła, które są opiekunami wód stojących 

ogólnodostępnych nie będących w obwodach rybackich. Środki te uruchamiane są 

wówczas, gdy przedłożony przez koło preliminarz budżetowy obejmujący te wpływy, 

zostanie pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd  Okręgu. 

2. Szczegółowe zasady przyznawania odpisu z okręgowej składki członkowskiej na 

ochronę i zagospodarowanie wód określa uchwała nr 42/2006 Zarządu Okręgu                      

w sprawie założeń do  opracowania podziału funduszu na zarybienie. Podział odpisu 

przyznanego dla kół należy do zarządów kół z tym, że do rozliczenia dokonywanego                   

w Zarządzie Okręgu przyjmuje się dolną kwotę na zarybienie. 

     3.   Wysokość odpisu na zarybienie i fundusz diet określa załącznik nr 3 do uchwały. 

 

§3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO. 

 

§4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

        Skarbnik ZO                       Prezes ZO 

 

         Robert Sito                 Mirosław Iwański



   

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 66/2017  

                                                                                                             Zarządu Okręgu PZW w Katowicach  

                                                                                                                            z dnia 27.10.2017 r. 

                                                                        
Tabela okręgowej składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód  

na 2018 rok 
 

l.p. Rodzaj składki wartość 

 

1. 

Okręgowa składka członkowska (roczna) na ochronę i zagospodarowanie wód 

uprawniająca do wędkowania na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW          

w Katowicach 

zł 

 a) Podstawowa 125,00 

b) Ulgowa (20%): 

-     odznaczeni „Odznaką Okręgową”  

100,00 

c) Ulgowa (50%):  

-      młodzież  szkolna, studenci  do 24 lat, 

-      odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, 

-      kobiety od 60 roku życia, 

-      mężczyźni od  65 roku życia z udokumentowanym  25 letnim stażem 

członkostwa  od momentu wstąpienia  do PZW  

62,50 

d) Ulgowa uczestnika 75% (uprawnia do wędkowania na wodach 

ogólnodostępnych całego kraju) 

-      członek uczestnik do lat 16 

31,25 

e) Nowo wstępujący członek uczestnik do lat 16  0,00 

f) zezwolenia dla współmałżonka  0,00   

  2.  Opłata roczna dla niezrzeszonych 340,00 

3. Składki okresowe 

 a) Dla członków PZW                         - 1 dzień 25,00 

                                                           - 3 dni 45,00 

                                                           - 7 dni 65,00 

                                                           - 14 dni 80,00 

 
b) 

 
Opłaty dla niezrzeszonych             - 1 dzień                                      

 
50,00 

   - 3 dni 80,00 

   - 7 dni 120,00 

    - 14 dni 150,00 

4. Opłata egzaminacyjna  

   a) Podstawowa  30,00 

b) egzaminy są nieodpłatne: 

- w szkółkach wędkarskich,                               

- młodzież na podstawie ważnej legitymacji szkolnej 

zwolniony 

c)          Studenci do lat 24 20,00 

d) Kobiety bez względu na wiek zwolnione 



   

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 66/2017 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 27.10.2017 r. 
 

 

Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w okręgowych składkach członkowskich  

na ochronę i zagospodarowanie wód w 2018 r. 

 

1. Do   obniżonych  o  50%  składek   w   wysokości  62,50 zł na  wody  ogólnodostępne 

uprawnieni są:  

a) młodzież ucząca się od 16 do 24 roku życia, 

b) odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, 

c) kobiety od 60 roku życia, decyduje rok w którym osoba ukończy określony wiek. 

d) mężczyźni od 65 roku życia, decyduje rok w którym osoba ukończy określony wiek, 

z udokumentowanym 25 letnim stażem członkostwa  od momentu wstąpienia do PZW. 

2. Do obniżonych o 75 %  składek w wysokości 31,25 zł na wody ogólnodostępne 

uprawnieni są członkowie uczestnicy do lat 16.  

3. Do obniżonych o 20 % składek w wysokości 100,00 zł na wody ogólnodostępne 

uprawnieni są członkowie PZW odznaczeni „Odznaką Okręgową". 

4. Z wnoszenia okręgowych składek członkowskich zwolnieni są członkowie: 

a) honorowi PZW,  

b) odznaczeni  złotą odznaką PZW z wieńcami, 

c) nowo wstępujący członek uczestnik do lat 16, 

d) zezwolenia dla współmałżonka. 

5. Ulgami i zwolnieniami nie są objęte składki okresowe. 

6. Inne ulgi mogą być stosowane w sytuacjach szczególnych w zależności od decyzji Koła, 

Okręgu.  

Skutki tych ulg bezpośrednio obciążają budżet Koła lub Okręgu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



   

 

  

Załącznik nr 3 do uchwały nr 66/2017  

                                                                                                                  Zarządu Okręgu PZW w Katowicach  

                                                                                                                  z dnia 27.10.2017 r. 

 

 

Podział części okręgowej składki członkowskiej pozostającej w kołach w 2018 r.                             

z przeznaczeniem na zarybienie wód stojących ogólnodostępnych i fundusz diet 

 

 

Lp. 

      

 Rodzaj składki 

 

Okręg 

Koło 

 Dla kół na wody          

stojące              

ogólnodostępne 

1. 

 

 

Składka podstawowa       

            125,00 zł 

 

101,00 zł 

 

              24,00 zł 

zarybienie 

fundusz diet 

(5% z pełnej składki) 

 

 

 17,75 zł – 20,25 zł 

   3,75 zł – 6,25 zł 

 2. 

 

Składka ulgowa 20%  

odznaczenie okręgowe 

           100,00 zł 

       

80,80 zł 

 

              19,20 zł 

zarybienie 

fundusz diet 

(5% z pełnej składki) 

 

 

   14,20 zł – 16,20 zł 

     3,00 zł – 5,00 zł 

3. 

 

 

Składka ulgowa 50% 

              62,50 zł  

           

50,50 zł 

 

             12,00 zł 

zarybienie 

fundusz diet 

(5% z pełnej składki) 

 

    8,87 zł – 10,12 zł 

    1,88 zł – 3,13 zł 

4. 

 

 

Składka członka     

uczestnika 

               31,25 zł 

            

25,25 zł 

 

               6,00 zł 

zarybienie 

fundusz diet 

(5% z pełnej składki) 

 

 

    4,44 zł – 5,06 zł 

    0,94 zł – 1, 56 zł 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



   

 

Uchwała nr 67/2017 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 27.10.2017 r. 

 

w sprawie: dofinansowania inwestycji w Kole PZW nr 3 Bytom 

 

Na podstawie § 47 pkt 7, 10 i 19 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., 

w związku z uchwałą nr 3/2010 Zarządu Okręgu z dn. 04.02.2010 r. 

 

Zarząd Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala: 

 

§1 

Postanawia dofinansować inwestycję remontu elewacji zewnętrznej budynków na stanicy 

wędkarskiej w Przeczycach w Kole nr 3 Bytom w wysokości do 21.000,00 zł poniesionych 

kosztów na podstawie przedstawionych faktur. 

 

§2 

Postanawia dofinansować inwestycję wykonania instalacji elektrycznej na wydzielonym 

terenie stanicy wędkarskiej w Przeczycach Koła nr 3 Bytom w wysokości do kwoty 20.000,00 

zł na podstawie przedstawionych faktur.  

 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO. 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r. 

 

 

 

Skarbnik ZO               Prezes ZO 

 

 Robert Sito          Mirosław Iwański 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



   

 

Uchwała nr 68/2017 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 27.10.2017 r. 

 

w sprawie: dofinansowania inwestycji w Kole PZW nr 32 Lędziny 

Na podstawie § 47 pkt 7, 10 i 19 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., 

w związku z uchwałą nr 3/2010 Zarządu Okręgu z dn. 04.02.2010 r. 

 

Zarząd Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala: 

 

§1 

Postanawia dofinansować inwestycję kompleksowego remontu budynku rybaczówki w Kole 

nr 32 Lędziny w wysokości do 50 % poniesionych kosztów jednak nie więcej niż do kwoty 

21.000,00 zł na podstawie przedstawionych faktur. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r. 

 

 

Skarbnik ZO               Prezes ZO 

 Robert Sito         Mirosław Iwański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Uchwała nr 69/2017 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 27.10.2017 r. 

 

w sprawie: udzielenia pożyczki dla Koła nr 69 Huta Bankowa 

 

Na podstawie § 47 pkt 10 i 19 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. 

 

Zarząd Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala: 

 

 

§ 1 

 

Udziela Kołu PZW nr 69 Huta Bankowa pożyczki w wysokości 8.500,00 zł na rozliczenie 

umowy realizacji zadania publicznego, zawartej w dniu 03.03.2017 r. z Gminą Dąbrowa 

Górnicza. Pożyczka zostanie zwrócona  w  jednej racie  do 31 maja 2018 r. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura ZO. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 Skarbnik ZO        Prezes ZO 

 

 Robert Sito                        Mirosław Iwański 
 


