UCHWAŁA
XXXI Okręgow ego Zjazdu Delegatów
Okręgu Polskieg o Związku Węd ka rskiego
z dnia 25 czerwca2OL7 r.
w sprawie: kierunków i zasad dzialania Okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego w Katowicach w latach 2OL7 - 2O2O

Ąazd przyjmuje oceny i wnioski zawarte w

przedłożonych
sprawozdaniach: Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego
Sądu Koleżeńskiegb z ich działalnościw okresie XXX kadencji.
Na podstawie § 24 pkt 2 Statutu PZW Ąazd uchwala następujące kierunki
i zasady działalnościOkręgu Polskiego Zwlązku Wędkarskiego w Katowicach,
stanowiące jego program na XXX| kadencję 2OI7 -2020.

l.
t.

W DzlEDzlNlE oRGANIZACYJNEJ
Przyjmuje

się za priorytet wszelkie działania otwierające i

promujące
powszechny dostęp do uprawiania hobby wędkarskiego wraz
z przynależnościądo naszego Okręgu, a w szczególności dzieci i młodzieży.
W związku z powyższym Zlazd zobowiązuje:
1)

Zarząd Okręgu poprzez Komisję Młodzieżową do zawierania porozumień
ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, ogniwami Ligi Ochrony Przyrody
i pIacówkami oświatowymipoprzez tworzenie szerokiej sieci szkółek
i warsztatów wędkarskich. Szkolenia młodzieżyz zakresu podstawowych
umiejętności wędkarskich. Prowadzenia nieodpłatnych egzaminów

uprawniających

do

uzyskania karty wędkarskiej. Kształtowania ich

świadomość
lepszego rozumienia problemów środowiska oraz
wykształcenia postaw przyjmowania odpowiedziaIności za obecny
i przyszły stan środowiska.

2)

Do wzmacniania kadry instruktorów i inspektorów wędkarstwa poprzez
nabywanie dodatkowych uprawnień wychowawców placówek
wypoczynku dzieci i młodziezy. Pozyskiwanie nowych członków PZW
o wykształceniu pedagogicznym mającym predyspozycje do pracy
z dziećmi i młodzieżą.

3)

Do opracowania materiałów szkoleniowych na podstawie dostępnej

literatury dla szkółek wędkarskich oraz w ramach prowadzonych zawodów
wędkarskich organizować konkursy i quizy z wiedzy wędkarskiej
iekologicznej.
4) Komisje młodzieżowedo uwzględniania w swoich planach pracy wszelkich
form współpra cy z różnymi organizacjami społecznymi i związkowymi oraz
stowarzyszeniami oświatowymi i kulturalnymi zarówno w sferze
sportowego połowu ryb i dziedziny ochrony przyrody. Przedsięwzięcia te
powinny sprzyjać pozyskiwaniu nowych sympatyków i miłośników
wędkarstwa jako przyszłych cztonków 7wiązku i organizatorów pracy
z młodzieżą.
5) Do promowania wędkarstwa rzutowego i PZW na zawodach
organizowanych w halach sportowych i stadionach poprzez zapraszanie
młodziezy szkolnej na te imprezy.
2.

Poprzez Komisję Promocji i Mediów ważnym zagadnieniem staje się
potrzeba wypracowania efektywnego systemu przekazywania informacji
do mediów, w tym do serwisów internetowych prowadzonych przez Zarząd
Główny, Zarząd Okręgu i zarządy kół oraz prasy lokalnej o pracy związkowej,
dokonaniach i osiągnięciach wędkarskich, które należy cyklicznie kierować
do szerokiej rzeszy naszych wędkarzy i sympatyków mobilizując ich tym
samym do aktywnej współpracy z Okręgiem i kołami. W tej dziedzinie
członkom komisji ds. promocji i mediów na szczeblu Okręgu i rejonów nalezy
przydzielić zadania rzecznika prasowego, każdemu w swoim zakresie terenu
działania, a w kołach osoby odpowiedzialne za promowanie wędkarstwa
i utrzymywanie kontaktów z prasą lokalną.
W zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych za istotne zadanie
Zjazd uznaje działania w zakresie umacnianie roli i pozycji kół, poprzez:

1) Aktywne włączanie się kół w działalnośćlokalnych samorządów. Wspólne
organizowanie różnego rodzaju festynów i imprez sportowych,
prezentowanie w nich dorobku i osiągnięć koła w każdej dziedzinie swojej

działalności,awszczególnościwgospodarcerybacko-wędkarskiej,
sporcie i rekreacji.

2) Większą integrację kół w ramach współpracy rejonowej w zakresie
gospodarki rybacko-wędkarskiej, organizacyjnej, pracy z młodzieżą,
sportu i rekreacji oraz sprawniejszy obieg informacji pomiędzy Okręgiem,
a kotami z wykorzystaniem sprzętu komputerowego jakie koła w kadencji
2013 - 20t6 r. zostały przez Okręg wyposażone.

3) Wzmacnianie finansowo kół w zakresie prowadzonych inwestycji
i kapitalnych remontów oraz rozbudowy infrastruktury nad wodami.
Wzmacnianie finansowe uzależnia się od posiadania prawa własności
uzytkowanych nieruchomości lub ich długoterminowych dzierżaw, nie
krótszych niż 10 lat.
4) Publikować w środkach masowego przekazu oraz na własnych stronach
internetowych więcej niz do tej pory wiedzy o pracy kół, łowiskach,
zarybieniu, walce z kłusownictwem, doskonaleniu organizacji pracy
i osiągnięciach wynikających z pożytecznej współpracy z lokalnymi
samorządami, instytucjami oraz państwowymi i prywatnymi zakładami
pracy.

4.

Zarząd Okręgu dokona przeglądu uchwał utrudniających swobodne

wędkowanie, które nie obowiązują na wszystkich otwartych wodach oraz
przystosuje je zgodnie z obowiązującym w Związku Regulaminem
amatorskiego połowu ryb. Wszelkie inne zmiany mogą być jedynie
wprowadzane raz na okres kadencji, a dotyczyć one mogą jedynie wymiarów
ochronnych i ilościowych ryb, metod wędkowania oraz wywożenia przynęt

i

ll.
1.

zanęt.

GosPoDARKA RYBACKo_WEDKARSKA
Podstawowym zadaniem w zakresie gospodarki rybacko-wędkarskiej jest
prowadzenie zgodnie z prawem racjonalnej gospodarki zasobami
wodnymi. W związku z tym Zjazd zobowiązujeZarząd Okręgu:
1)

Poprzez Komisję gospodarczą przeprowadzić analizę dotychczasowej

polityki zarybieniowej pod kątem efektywności zarybiania.

Na
podstawie wyników analizy opracować i wdrożyć plan zarybień na lata

20t7-2020.

2)

Op'racować nowy system upraszczający rejestracje połowów
wędkarskich do niezbędnego minimum, tak by wędkarz miąt pełną
informację o warunkach połowu na danym akwenie i utrzymywany
przez okres kadencji. Zmiany warunków potowu mogą być
dokonywane jedynie w wyjątkowych przypadkach.

3)

4|

Prowadzić stałą edukację na rzecz rzetelnego wypełniania rejestru
połowu ryb.
Do podjęcia bardziej skutecznych działań ochrony rybostanu przed
przefawianiem i nadmiernie rozwiniętą populacją ptactwa wodnego

oraz zwierzyny drapieżnej żywiącej się rybami.

5)

6)
7)
8)
9)

10)

11)

t2\

13)

lll.

Nawiązać współpracę z Górnośląskim Kołem Ornitologicznym
w zakresie dzlałań zmierzających przede wszystkim do ograniczenia
rozrodu kormoranów.
Na wodach górskich okręgu wprowadzić obowiązek używania haków
bezzadziorowych.
Do likwidacji stanowisk wędkarskich oraz ich tworzenia wyłącznie dla
działaczy kół i okręgu na towiskach otwartych i specjalnych.
Dla stałego korzystania z wód należy dążyćdo wykupu gruntów pod
wodami tam gdzie jest to możliwe w ramach posiadanych środków.
Dokonać ana!izy dotychczasowej ochrony naszych wód przed
kłusownictwem i podjąć działania reformujące dotychczasową pracę
ssR.
Kontynuować współpracę z zagranicznymi organizacjami wędkarskimi
w zakresie ujednolicenia gospodarki rybacko-wędkarskiej na wodach
granicznych.
Do podjęcia działań zmierzających do utworzenia na terenie działania
Okręgu reprezentacyjnego łowiska karpiowego dla coraz bardziej
rozwijającej się dynamicznie dyscypliny sportowego połowu karpia.
Rozważyć utworzenie łowiska okazów suma dla wędkarzy
poszukujących tego typu łowisk nie tylko w kraju, ale i poza ich
granicami.
W miarę możliwościtworzyć w rejonach co najmniej jedno łowisko
No Kill.

W DzlEDzlNIE BUDZETU oKREGU

W

ramach racjonalizacji wydatków finansowych Ąazd ustala

co

następuje:
1,,

2.

Uchwalanie wysokości składki członkowskiej okręgowej na ochronę
i zagospodarowanie wód powinien wynikać ze stanu członkowskiego
osiągniętego w roku poprzedzającym nowy rok sprawozdawczy
skorygowanego o zaistniałe tendencje spadku Iub wzrostu tego stanu.
Ukształtowaniu się stanu członkowskiego uprawnionego do korzystania
ze znizek w składce. Zakresu, rodzaju i charakteru uzytkowanych wód,

spodziewanej presji wędkarskiej, kalkulacji kosztów użytkowania tych wód.
Wielkośćzaplanowanych środków na poszczególne zadania i rodzaje
wydatków, powinien być dostosowany do realnych potrzeb, umożliwiającej
utrzymanie samodzielności finansowej i prawidtowe wywiązywanie się
z obowiązków statutowych wobec członków Związku.

Przychody statutowe pochodzące ze składki członkowskiej na ochronę
i zagospodarowanie wód podlegają przeznaczeniu na finansowanie kosztów
gospodarowania na wodach i jej ochronie oraz płac z pochodnymi
pracowników zatrudnionych w obsłudze i nadzorze gospodarki rybackowędkarskiej. Częśćtej składki przenosi się do tych kół, którym przekazano
w użytkowanie częśćotwartych wód Okręgu.
4. Środki uzyskane z prowadzonych stanic i przystani wędkarskich, ośrodka
wędkarsko-wypoczynkowego Bezchlebie, łowisk specjalnych przeznaczac
wyłącznie na modernizację i podnoszenia ich standardów.
5. Wspomagać finansowo koła jedynie w zakresie zadań inwestycyjnych nie
mających wpływu na roczne wyniki sprawozdania finansowego Okręgu i kół.
6. W preliminarzach budzetowych kół ekwiwalent za pracę na rzecz koła należy
określić,na jakie cele jest on przeznaczany inwestycje, remonty,
infrastruktura nad zbiornikami, prace porządkowe utrzymujące czystość
wokół siedzib, akwenów oraz przeznaczane na działania zgodne
z postanowieniami statutu PZW.
7. Zniżkiw sktadkach członkowskich na ochro.nę i zagospodarowanie wód mogą
dotycz,yć tyfko mężczyzn, którzr1 ukończy,li 65 lat z udokumentowanym 25
letnim stażem członkostwa w pzw.
3.

B.

9.

Fin,ansowanle przez Qkręg sportu wyczynowego na terenie krajowrlm nroże
dołyczyć tylko jednej reprezentaeji w poszczególnej dy,scrlplinie sportu
wędkarskiego"

Komisja finansowa na podstawie obowtązujących przepisó,w, w Ęm
uprawnień do korrtroli finansowej kół, opracuje wytyczne w zakresie
przestrzegania dyseyplint1 finansowej Okręgu i kół.

DZ|AŁALNoŚć KoNTRoLNA KoMtsJt REWlzYlNYcH

lV.
1,.

Zjazd zobowiązuje Okręgową Komisję Rewizyjną i komisje rewizyjne koł do
prowadzenia systematycznej kontroli stanu gospodarki finansowej i realizacji
uchwał zarządow dotyczących finansowania ich działalności
z uwzględnieniem przede wszystkim:

1) Prawidłowośćdokumentowania

i

rozliczania

statutowych.
2) Miesięcznr7ch kontroli raportów finansowych kót

-

się z

przychodów

bankowych i kasowych
w: zakresie zgodnościudokumentowanych środków pieniężnych
ze środkami pozostającymi w kasie koła, sprzedaży znaków
wartościowych z listami wptat, utrzymanie pogotowia kasowego

na koniec każdego miesiąca nie większego niż zostat zatwierdzony
uchwałą ZO.

3) Rzetelnośći

celowośćdokumentowania wydatków

szczególnie

na rekreacje, imprezy sportowe izarybienie.

4) Prawidłowośćgospodarowania majątkiem ogólnozwiązkowym
i okręgowym oraz wtaściwegozabezpieczenia majątku przed
zniszczeniem i kradzieżą.
5) Przebieg realizacji budżetu iewentualne przyczyny rozbieżnościpomiędzy
preliminarzem przychodów i wydatków, a faktyczną ich realizacją.
2. W ramach bieżącej współpracy Zarządu Okręgu i zarządów kół obowiązane
są do wskazywania komisjom rewizyjnym obszarów zagrożeń w powyzszych
dziedzinach i podejmowania niezwłocznych kontroli.
3. Okręgowa Komisja Rewizyjna i komisje rewizyjne kół obowiązane są do
informowania co najmniej dwa razy w roku o rezultatach swych dzlałań
kontrolnych z jednoczesną prezentacją wniosków pokontrolnych.

V.

PozosTAŁE USTALENlA

1,. Okręgowy Zjazd Delegatów

:

1) Zobowiązuje Zarząd Okręgu do uchylenia, podjętych na walnych
zgromadzeniach kół, tych uchwał bądź ich fragmentów, których
postanowienia są sprzeczne ze statutem PZW i treściąniniejszej uchwały.
2) Zobowiązuje władze i organy Okręgu i kót do dokonywania okresowych
analiz i ocen w zakresie przebiegu wdrażania w życie jej postanowień.

2. Wszystkie wnioski złożone do Prezydium Ąazdu zostaną wykorzystane jako
materiały pomocnicze do niniejszej uchwały programowej i przekazane

wg

kompetencji władzom, organom

i komisjom

problemowym

do wykorzystania w działalnościZwiązku.
3. Zobowiązuje delegatów Okręgu PZW w Katowicach na XXXI Krajowy Ąazd
Delegatów do zgłoszenia następujących wniosków wyłonionych w trakcie
dyskusji:

1) Wystąpić poprzezZG do MRIRW o skrócenie okresu ochronnego na połów
suma z 30 czerwca na 31 maja.
2) Wprowadzić do regulaminu amatorskiego połowu ryb:

górskich w kraju,

RAPR

3)

4)

5)
6)

7\

Zniżki w składkach krajowych mogą dotyczyć tylko mężczr7zn, którzy
ukończyli 65 lat z udokumentowanym 25 letnia,stażem członkostwa
w PZW.
Zakazuje się wprowadzania wszelkich ograniczeń do ordr7nacji wyborczej,
na każdym szczeblu, nie mających odniesienia do postanowień statutu
PZW, dotyczących biernego iczynnego prawa wyborczego członków PZW.
Ustalić procentowy odpis ze sktadki krajowej na promocję Związku na
szczeblu lokalnym i krajowym.
Dostosować wr7sokośćsktadki członkowskiej do realnych potrzeb
działalnościorganizacyjnej, sportowej i młodzieżowej, co zapobiegnie w
okr,ęgach do nadmiernego podnoszenia składki członkowskiej na ochronę
i zagospodarowanie wód i wykorzystywaniu jej do uzupełniania potrzeb
kosztów działalnościorganizacyjnej, sportowej i młodzieżowej.
Wystąpić poprzez ZG do władz ustawodawczych w sprawie rozwiązania
problemu kormoranów, które wyrządzająznaczne szkody wśród pogłowia
ryb.

Sekretarze Zjazdu:
Kot. Janusz

olszewski

kol. Mirosław winiarski
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