
    

 

Uchwała nr  67/2016 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 14.12.2016 r. 

 

w sprawie: zawarcia porozumienia z okręgami Polskiego Związku Wędkarskiego 

 w Bydgoszczy, w Gdańsku i w Szczecinie 

 

Na podstawie  § 46 pkt 8 i 27  Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. 

 

Zarząd Okręg PZW w Katowicach  

uchwala: 

 

§1 

 

Zatwierdza Porozumienie z Okręgiem PZW w Bydgoszczy na następujących zasadach: 

członkowie Okręgu PZW w Katowicach i w Bydgoszczy będą wykupywać na zasadzie          

wzajemności okręgową składkę członkowską Okręgu PZW w Bydgoszczy i Katowicach              

w kwocie 50,00 zł umożliwiającą wędkowanie na wodach ogólnodostępnych po              

wcześniejszym opłaceniu w macierzystym okręgu, okręgowej składki członkowskiej. 

 

§ 2 

 

Zatwierdza Porozumienie z Okręgiem PZW w Gdańsku na następujących zasadach: 

1. Ustala wysokość składki na ochronę i zagospodarowanie wód: 

a. dla członków Okręgu PZW w Katowicach: 

 składka pełna (wszystkie wody)     112,- zł 

 składka niepełna (wody nizinne)       73,- zł 

 składka pełna dla odznaczonych Złotą Odznaką z Wieńcami   60,- zł 

 składka niepełna – odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami   40,- zł 

Członkowie Okręgu PZW w Katowicach odznaczeni Złotą Odznaką z Wieńcami                   

i Członkowie Honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek okręgowych 

Okręgu PZW w Gdańsku. 

Członek honorowy i członek uczestnik do lat 16 nie wnoszą ww. składek, ale    

muszą posiadać Zezwolenie Okręgu Gdańskiego. 

b. dla członków Okręgu PZW w Gdańsku                55,- zł 

Członkowie Okręgu PZW w Gdańsku odznaczeni Złotą Odznaką z Wieńcami                   

i Członkowie Honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek okręgowych 

Okręgu PZW w Katowicach. 

 



    

 

§ 3 

 

Zatwierdza się Porozumienie z Okręgiem PZW w Szczecinie na następujących zasadach: 

1. Umożliwia członkom Okręgu PZW w Katowicach wykupienie składki ulgowej                     

(z brzegu, obowiązującej w Okręgu PZW Szczecin na wody nizinne lub „górskie”                   

- składki obejmują spinning): 

 składka niepełna ulgowa nizinna (na wody nizinne – na dwie wędki lub spinning                  

– z brzegu) - 72,00 zł, 

 składka niepełna ulgowa górska (wody „górskie” – na dwie wędki lub spinning                   

z brzegu – obejmuje również wody nizinne) - 89,00 zł, 

 składka pełna (obowiązuje wklejony znak składki Okręgu PZW w Szczecinie                       

o nominale 0,00 zł) – dla odznaczonych Złotą Odznaką z Wieńcami – wody nizinne               

i wody „górskie” (na dwie wędki lub spinning + łódź i trolling) – 0,00 

 na wędkowanie z łodzi i metodą trollingową w Okręgu PZW Szczecin wymagane są 

odrębne zezwolenia – składki uzupełniające, według stawek zawartych składek            

okręgowych na 2017 rok (łódź: 55,00 zł, trolling: 120,00 zł. – nie dotyczy                

odznaczonych Złotą Odznaką z Wieńcami. 

2. Umożliwia członkom Okręgu PZW w Szczecinie wędkowanie na wodach               

ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach po wykupieniu ulgowej składki             

okręgowej w wysokości 55,00 zł. Członkowie Okręgu PZW w Szczecinie odznaczeni 

Złotą Odznaką z wieńcami, Członkowie Honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia 

składek okręgowych Okręgu PZW w Katowicach. 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

      Wiceprezes ZO ds. Organizacyjnych            Prezes ZO 

 

                    

                Janusz Olszewski                  Mirosław  Iwański 


