Uchwała nr 5/2020
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 05.03.2020 r.
w sprawie: zatwierdzenia „Procedury przeniesienia się członka PZW do innego koła lub
Okręgu PZW”
Na podstawie § 47 pkt 10 i § 13 ust. 1 pkt 8 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. oraz § 6 ust. 3
Regulaminu organizacyjnego koła PZW z dnia 14.12.2019 r.
Zarząd Okręgu PZW w Katowicach
uchwala:
§1
1. Zatwierdza „Procedurę przeniesienia się członka PZW do innego koła lub Okręgu PZW”
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zatwierdza wzór oświadczenia składanego przez członka PZW zmieniającego
przynależność z macierzystego koło do innego koła lub okręgu - w sprawie przekazania
karty ewidencyjnej do nowego koła lub okręgu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. Zatwierdza wzór wypełniania karty ewidencyjnej członka PZW stanowiący załącznik nr 3
do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza Dyrektorowi biura ZO i zarządom kół.
§3
Traci moc uchwała nr 32/2015 Prezydium ZO z dnia 21.05.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia
druku oświadczenia dot. przekazania karty ewidencyjnej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§5
Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW nr 97 z dnia
25.01.2013 r.

Wiceprezes ds. Organizacyjnych

Prezes ZO

Janusz Olszewski

Mirosław Iwański

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2020
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 5.03.2020

Procedura
przeniesienia się członka PZW do innego koła lub Okręgu PZW
Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 8 i § 57 pkt 8 i 9 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. i § 6
Regulaminu organizacyjnego koła PZW przyjętego uchwała nr 205/XII/2019 ZG PZW z dnia
14 grudnia 2019 r. ustanawia się procedury przeniesienia się członka PZW do innego koła lub
Okręgu PZW:
1. karta ewidencyjna stanowi deklarację wstąpienia do PZW z odnotowaną przynajmniej
jedną składką członkowską ogólnozwiązkową,
2. koło PZW zgodnie z polityką ochrony danych osobowych przyjętą uchwałą nr 30/2018
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 22.03.2018 r. ma obowiązek przechowywania
karty ewidencyjne przynajmniej przez 6 lat od ustania członkowstwa,
3. członek PZW wyrażający chęć przeniesienia się do innego koła składa stosowne
„Oświadczenie” w macierzystym kole o wydanie kary ewidencyjnej zawierające zarazem
jej pokwitowanie. Złożone „Oświadczenia” w macierzystym kole winno być
rejestrowane i przechowywane w odrębnym segregatorze,
4. w okresie przechowywania karty ewidencyjnej po ustaniu członkowstwa były członek
Związku wyrażający chęć ponownego wstąpienia do dowolnie wybranego koła PZW
Okręgu PZW w Katowicach winien dostarczyć kartę ewidencyjną po złożeniu stosownego
„Oświadczenia” o jej wydanie z byłego koła macierzystego gdzie był jego członkiem,
celem zachowania nabytych praw i stażu członkowskiego,
5. po upływie 6 lat były członek wyrażający chęć ponownego wstąpienia w struktury
Związku do wybranego przez siebie koła bez karty ewidencyjnej, po okazaniu Karty
Wędkarskiej i wypełnieniu nowej karty ewidencyjnej w tym kole, jeżeli chce zachować
wcześniej nabyte prawa i staż członkowski może je udokumentować na podstawie
posiadanych legitymacji członkowskich z wniesionymi składkami członkowskimi.
6. członek koła może się przenieść do innego koła w każdym czasie z opłaconymi lub nie
opłaconymi składkami członkowskimi, z tym, że w nowym kole zobowiązany jest
do wniesienia opłat obowiązujących w danym roku kalendarzowym, które nie
występowały w jego kole macierzystym,
7. zarząd koła ma obowiązek wydania karty ewidencyjnej wędkarzowi lub osobie przez
niego upoważnionej wyznaczonej (na podstawie pisemnego upoważnienia) i niezwłocznie
przesłać lub przekazać osobie zainteresowanej.
8. zarząd koła macierzystego ma prawo odmowy wydania karty ewidencyjnej w przypadku
prowadzonego postępowania dyscyplinarnego wobec członka PZW lub na podstawie
zapisów § 11 ust. 1 Statutu PZW,
9. członek koła, który przeniósł się do nowego koła w czasie trwania kampanii wyborczej
w danej kadencji ma prawo być wybieranym do władz i organów koła, jeżeli
nie uczestniczył w kampanii wyborczej macierzystego koła,

10. zarząd koła przyjmujący przenoszącego się członka z innego koła zobowiązany jest
dokonać adnotacji w legitymacji członkowskiej w pozycji - zmianie przynależności
- skreślając stary zapis i wprowadzając nowy.
11. przenoszący się członek PZW zobowiązany jest do przekazania karty ewidencyjnej
w ciągu 30 dni od daty jej pobrania lub macierzysty zarząd koła dokona sam tej
czynności.
UWAGA!
Dotyczy ewidencji elektronicznej:
1) jeżeli dana osoba nie jest wprowadzona do bazy, należy ją niezwłocznie wprowadzić,
2) w sytuacji, gdy osoba jest już wprowadzona do systemu, Administrator w nowym kole
powinien dokonać zmiany przynależności do właściwego koła.
3) nie należy zmieniać przynależności do koła tylko na podstawie złożonego
oświadczenia przez wędkarza, należy poczekać na potwierdzenie tego faktu z nowego
koła,
4) nie należy wprowadzać osoby, która zmieniła przynależność do koła, bez
wcześniejszego upewnienia się, że nie została ona już wprowadzona w macierzystym
kole.

Katowice 05.03.2020 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 5/2020
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 05.03.2020 r.

WZÓR
…............................ dnia .................... 20..... r.

Oświadczenie
Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 8 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu
Organizacyjnego Koła z dnia 14.12.2019 r.
Ja, niżej podpisany …..................................................................................... legitymujący się
(nazwisko i imię)

Kartą Wędkarską nr …................... zamieszkały …..................................................................
(adres, kod , miejscowość)

….................................................................................................... oświadczam, że rezygnuję
z członkostwa w Kole PZW nr …...................................................................... i przenoszę się
do koła/okręgu* PZW .............................................................................................................
(podać okręg, nr i nazwę koła oraz adres)

Proszę o przesłanie/wydanie* mojej karty ewidencyjnej członka PZW.
Kartotekę dostarczę do dnia ….................. .
.........................................
/podpis/
* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do uchwały nr 5/2020
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 5.03.2020
Strona 1
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KARTA EWIDENCYJNA CZŁONKA POLSKIEGO ZWIĄZKU
WĘDKARSKIEGO
OKRĘG PZW w Katowicach

KOŁO PZW nr ..……………………………………………

1 Nazwisko i imię

K………………… J…………………………

Rok

Rodzaj
składki

2 Data urodzenia

01.01.2001 r.

2001

Okr.N

3

Adres
zamieszkania

00-000 Katowice

2002

Okr.N

4

Zmiana adresu
zamieszkania

2003

Okr.N

5

Data wstąpienia
do PZW

01.01.2014 r.

2004

Okr.N

6

Numer karty
wędkarskiej

01/2014

2005

Okr.N

7

Organ wydający
kartę wędkarską

Prezydent Gminy/Starosta/Wojewoda

2006

Okr.N

8

Numer
legitymacji

22222222

03.02.20… r.

Zmiana
przynależności

Rok

Rodzaj
składki

9 Adres e-mail*

10 Numer telefonu*

111 111 111

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PZW
w celach statutowych moich danych
osobowych zawartych w niniejszej karcie
ewidencyjnej.

01.01.2014 r. K……... J……
data i podpis

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PZW informacji
o charakterze informacyjnym, promocyjnym
i reklamowym przekazywanych drogą elektroniczną
w tym przesyłanych z wykorzystaniem
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (dane
nieobowiązkowe)

data i podpis

Strona 2

Pełnione funkcje w Polskim Związku Wędkarskim
Od

Do

Funkcja

Odznaczenia w Polskim Związku Wędkarskim
Data nadania

Nr
legitymacji

Rodzaj
odznaczenia

Kary w Polskim Związku Wędkarskim
Sąd koleżeński

Szkolenia w Polskim Związku Wędkarskim
Data

Data

Rodzaj kary

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka w celach statutowych.

Rodzaj i zakres szkolenia
data, podpis rodziców/opiekunów

01.01.2014 r.

prawnych
Zapoznanie z ustawą o rybactwie
śródlądowym - egzamin na Kartę
Wędkarską - wynik pozytywny
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka i biorę za niego pełną

odpowiedzialność
w zawodach, szkoleniach oraz innych
imprezach organizowanych przez PZW

data, podpis rodziców/opiekunów
prawnych

