Uchwała nr 35/2019
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 04.04.2019 r.
w sprawie: wprowadzenia jednolitych zaświadczeń o zdanym egzaminie
na kartę wędkarską w kołach
Na podstawie § 48 ust. 2 w związku z § 47 pkt 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
uchwala:
§1
Zatwierdza jednolity druk zaświadczenia o zdanym egzaminie na kartę wędkarską w kołach,
stanowiący załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza zarządom kół.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§4
Traci moc uchwała nr 19/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia
23.03.2017 r.

Wiceprezes ZO ds. Organizacyjnych
Janusz Olszewski

Prezes ZO
Mirosław Iwański

Załącznik nr 1 do uchwały nr 35/2019
Prezydium ZO PZW w Katowicach
z dnia 04.04.2019 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
w Katowicach Koło PZW nr .................................

ZAŚWIADCZENIE Nr
........../......../20........r.
o zdanym egzaminie na Kartę wędkarską
I.

Dane ogólne :
1. Imię i nazwisko .................................................................................................................
2. Data urodzenia ..................................................................................................................
3. Adres zamieszkania ...........................................................................................................

II.

Decyzja :

Komisja egzaminacyjna Koła PZW nr ….. „….....................................” powołana przez
Prezydium Zarządu Okręgu/Zarząd Okręgu PZW w Katowicach* w dniu …...................... r.
stwierdza, że Kol.: ......................................................................................................................
uzyskał na egzaminie ocenę pozytywną, uprawniającą do wydania Karty wędkarskiej
oraz wniósł opłatę egzaminacyjną w wysokości ............................ zł
słownie .......................................................................................................................................

………….................……………………

.............…………………………………

Podpis członka Komisji Egzaminacyjnej

Podpis i pieczęć imienna
przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej

…............................, dnia .....................
* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do uchwały nr 35/2019
Prezydium ZO PZW w Katowicach
z dnia 04.04.2019 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
w Katowicach Koło PZW nr .................................

ZAŚWIADCZENIE Nr ........../...../20........r.
o zdanym egzaminie na Kartę Wędkarską

Komisja Egzaminacyjna Koła PZW nr
…….....................………………………….....................
potwierdza, że :
Kol. ................................................................................................................................
Data urodzenia
........................................................................................................................................
zamieszkały
........................................................................................................................................
zdał egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb
z wynikiem pozytywnym.

………….................……………………

.............…………………………………

Podpis członka Komisji Egzaminacyjnej

Podpis i pieczęć imienna
przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej

…............................, dnia .....................

