Uchwała nr 12/2019
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 21.03.2019r.
w sprawie : zatwierdzenia wytycznych dla Komisji Odznak ZO w Katowicach
Na podstawie § 47 pkt.11 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r.
Zarząd Okręgu PZW w Katowicach
uchwala :
§1
Zatwierdza wytyczne dla Komisji Odznak Zarządu Okręgu PZW w Katowicach oraz
punktację przy typowaniu na ,,Członka Honorowego PZW'' zgodnie z załącznikiem do
niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Komisji Odznak ZO.
§3
Traci moc uchwała ZO nr 71/2015 z dnia 17.12.2015r.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.04.2019r.

Sekretarz ZO

Prezes ZO

Mirosław Winiarski

Mirosław Iwański

Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2019
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 21.03.2019 r.

WYTYCZNE
dla Komisji Odznak Zarządu Okręgu Katowice
opracowane na podstawie Regulaminu nadawania odznak honorowych i okolicznościowych
PZW wprowadzonego uchwałą ZG PZW nr 66 z dnia 21.09.2018 r., uchwałą nr 2/2003
ZO PZW w Katowicach z dnia 13.02.2003r. w sprawie nadania odznaki ,,Za zasługi
w rozwoju wędkarstwa w Okręgu Katowickim” i uchwały nr 20/2003 ZO PZW
w Katowicach z dnia 29.05.2003r. w sprawie nadania odznaki honorowej
,,Senior wędkarstwa”:
1. Weryfikacje nadsyłanych wniosków należy prowadzić zgodnie z regulaminem nadawania
odznak honorowych i okolicznościowych PZW.
2. Wnioski o przyznanie odznak honorowych i okolicznościowych PZW, oraz wnioski o
nadanie tytułu „Członek Honorowy PZW” muszą być złożone przez koła do Komisji
Odznak w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca, zaś wnioski o nadanie odznaki „Za
zasługi w rozwoju wędkarstwa w Okręgu Katowickim” oraz listy imienne o nadanie
odznaki honorowej „ Senior wędkarstwa” do 15 maja.
Wnioski złożone po tych terminach nie będą rozpatrywane.
3. Wszystkie koła mogą nadsyłać tylko po jednym wniosku do weryfikacji na odznaczenia
krajowe.
Koła, które wystąpią z większą ilością wniosków na odznaczenia krajowe, pozbawione
zostaną możliwości uzyskania odznaczeń krajowych w danym roku .
Wnioski o nadanie odznak sporządzone w Kołach powinny być rozpatrywane na
wspólnym posiedzeniu Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
Rezerwa odznaczeń , która pozostaje w danym roku jest do dyspozycji OKO po
zatwierdzeniu przez ZO.
4. Przy weryfikacji i opiniowaniu wniosków Komisja kierować się będzie następującymi
zasadami:
a) w przypadku wniosków o nadanie tytułu „ Członek Honorowy PZW” ustala się limit
ilościowy wg regulaminu nadawania tytułu „Członek Honorowy PZW” punkt 7a.
Oprócz tego Okręgowa Komisja Odznak kierowała się będzie szczególnymi
zasługami kandydata dla PZW oraz jego stroną etyczno – moralną, zaś w przypadku
tytułu „Członek Honorowy PZW” punktacją stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały. W przypadku tych samych zasług ( tej samej ilości pkt.) o pierwszeństwie
otrzymania tytułu „ Członek Honorowy PZW” zdecydują w kolejności:
 rok nadania odznaczenia honorowego złota odznaka PZW z wieńcami
 staż pracy w PZW
b) koła obchodzące jubileusze 25, 50, i 75 lat działalności mogą się ubiegać o większą
ilość odznak krajowych.
Przy weryfikacji tych wniosków Komisja uwzględni możliwości Okręgu wynikające
z całościowej puli odznak przyznanych Okręgowi przez Zarząd Główny.
5. Wnioski o nadanie odznak członkom Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
Okręgowego Sądu Koleżeńskiego działających przy Zarządzie Okręgu przedstawiają:
 Prezes ZO,
 Przewodniczący OKR, OSK po zaciągnięciu opinii ZO, OKR i OSK.

6.

Wnioski o nadanie odznak dla prezesów zarządów kół, przewodniczących komisji
rewizyjnej kół i sądów koleżeńskich kół sporządzane są przez władze i organy Okręgu,
przy zasięgnięciu opinii właściwego opiekuna rejonu.
Wnioski sporządzane są z wykorzystaniem danych zgromadzonych w ankietach
personalnych prowadzonych w Kołach.

Wszystkie wnioski niezgodne z regulaminem i wytycznymi oraz posiadające braki formalne
będą zwracane do wnioskodawcy celem ich uzupełnienia i ponownego rozpatrzenia przez
władze i organy koła w terminie 14 dni od daty otrzymanego zwrotu.
Wniosek przesłany do Komisji Odznaki z przekroczeniem terminu lub zawierający ponownie
braki we wniosku nie będzie rozpatrywany.
Tracą moc wytyczne z dnia 17 grudnia 2015 r.
Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 1.04.2019 r.

Sekretarz
Okręgowej Komisji Odznak

Andrzej Jania

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Odznak

Andrzej Szczęsny

Załącznik nr 2 do uchwały nr 12/2019
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 21.03.2019 r.

Punktacja przy typowaniu na „CZŁONKA HONOROWEGO PZW”
za każdy rok działalności
Zarząd

Punkty

Komisja Rewizyjna

Punkty

Sąd Koleżeński

Punkty

Komisje problemowe

Punkty

-

-

SEKCJA KOŁA PZW
Zarząd Sekcji
Przewodniczący sekcji
Z-ca przewodniczącego
Sekretarz
Gospodarz
Członek Zarządu Sekcji

3
2
2
2
1

Zarząd Koła

Członek Zarządu Koła

10
6
6
4
4
2
2

Opiekun

10

Prezes

30
25
25
25
15
10
5

Prezes
Wiceprezes
Skarbnik
Sekretarz
Gospodarz
Rzecznik dyscyplinarny

Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik
Członek Prezydium
Członek ZO
Rzecznik dyscyplinarny

Prezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik
Członek Prezydium
Członek ZO
Sędzia wędkarski
Strażnik SSR

Dodatkowe punkty

50
40
40
40
30
20
1
3
do 20

-

KOŁO PZW
Komisja Rewizyjna
Sąd Koleżeński
Przewodniczący
Przewodniczący
5
5
Z-ca przewodniczącego
Z-ca przewodniczącego
3
3
Sekretarz
Sekretarz
2
2
Członek
Członek
1
1
REJON
Opiekun
Opiekun
5
5
OKRĘG PZW
Przewodniczący
Przewodniczący
15
15
Z-ca przewodniczącego
Z-ca
przewodniczącego
10
10
Sekretarz
Sekretarz
10
10
Członek OKR
Członek
OSK
5
5
ZARZĄD GŁÓWNY PZW
Przewodniczący
Przewodniczący
25
25
Z-ca przewodniczącego
Z-ca przewodniczącego
20
20
Sekretarz
Sekretarz
20
20
Członek GKR
Członek GSK
10
10
INNE FUNKCJE W PZW
SZCZEGÓLNE ZASŁUGI *
-

Komisje problemowe
Przewodniczący
Z-ca przewodniczącego
Sekretarz
Członek

Przewodniczący

5
3
3
1
-

-

10
6
6
2
-

-

-

-

-

Z-ca przewodniczącego
Sekretarz
Członek

Przy pełnieniu równolegle różnych funkcji punkty sumują się. W przypadku pracy w kilku komisjach
problemowych będą brane pod uwagę punkty z dowolnej jednej komisji.
Warunkiem stosowania punktacji przy typowaniu kandydatów na „Członka Honorowego PZW” jest
spełnienie łącznie wymogów regulaminu dla nadawanie tego tytułu, a mianowicie:
 przynależność do PZW co najmniej 25 lat
 pełnienie funkcji z wyboru we władzach i organach PZW minimum 5 kadencji
 posiadanie odznaki złotej z wieńcami minimum 7 lat
* Szczególne zasługi : (dotyczy rubryki dodatkowe punkty)
1. opracowanie i wdrożenie programów autorskich z dziedziny wędkarskiej
2.

3.

4.

6 pkt

prowadzenie zajęć oraz szkoleń pokazowych dla młodzieży
i nowo przyjętych członków Związku

1 pkt

wyszkolenie mistrzów olimpiad międzynarodowych, krajowych i okręgowych ,
zawodów wędkarskich szczebla co najmniej okręgowego

3 pkt

indywidualna opieka nad mistrzami olimpiad międzynarodowych, krajowych
i okręgowych, prowadzenie konkursów o tematyce wędkarskiej

2 pkt

5.

współpraca z rodzicami, z organizacjami działającymi na terenie szkoły na rzecz PZW 1 pkt

6.

organizowanie pomocy członkom uczestnikom PZW i młodzieży zainteresowanych
wędkarstwem ze środowisk patologicznych

2 pkt

7.

współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami społecznymi na rzecz wędkarstwa,
angażowanie środowiska lokalnego do współpracy z PZW, pozyskiwanie sponsorów 2 pkt

8.

pozyskiwania do współpracy i współpraca między innymi z przedstawicielami
samorządów lokalnych, posłami, senatorami, wojewodami, marszałkami sejmików
wojewódzkich, prezydentami i burmistrzami miast, starostami, wójtami

3 pkt

Punkty za szczególne zasługi zaliczane są od nadania złotej odznaki z wieńcami we wniosku
składanym o nadanie tytułu ,,Członek Honorowy PZW”.
Powyższe kryteria mogą być wykorzystane do uzasadnienia wniosku o skrócenie czasookresu
pomiędzy poszczególnymi okresami nadania odznak honorowych.

