
 

 

Uchwała nr 6/2018 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 17.02.2018 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Klubu Karpiowego Dzierżno Duże  

 

Na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. w zw. z § 3 pkt 9 Regulaminu 

Organizacyjnego Koła PZW z dnia 26.10.2002 r. 

 

 Zarząd Okręgu PZW w Katowicach  

uchwala: 

 

 § 1 

 

Zatwierdza Regulamin Klubu Karpiowego Dzierżno Duże powołanego uchwałą nr 7/29/2018 

Zarządu Koła PZW nr 29 Dzierżno Duże z dnia 10.01.2018 r., stanowiący załącznik                     

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi koła i powołanemu klubowi. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

          Wiceprezes ZO ds. Organizacyjnych         Prezes ZO 

 

                        Janusz Olszewski                         Mirosław Iwański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do uchwały nr 6/2018 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 17.02.2018 r. 

 

 

Ramowy Regulamin  

„Klubu Karpiowego Dzierżno Duże” 
 

 

Rozdział I – Nazwa i teren działania 

 

§ 1 

Klub zainteresowań wędkarskich PZW zwany w dalszej części Regulaminu „KKDD” został 

powołany uchwałą nr 7/29/2018 Zarządu Koła PZW nr 29 Dzierżno Duże z dnia 10.01.2018 

r. na podstawie przepisów § 57 pkt 9 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. 

 

§ 2 

Siedzibą „Klubu Karpiowego Dzierżno Duże” jest siedziba Koła PZW nr 29 Dzierżno Duże      

w Taciszowie przy ul. Gliwickiej 41. 

 

§ 3 

Terenem działalności „Klubu Karpiowego Dzierżno Duże” jest teren działania koła. 

 

Rozdział II – Cel, zadania i środki realizacji 

 

§ 4 

Celem Klubu jest stwarzanie swym członkom dogodnych warunków do realizacji celów 

statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego rozwijanie indywidualnych zainteresowań 

wędkarskich członków oraz propagowanie metody połowu ryb spokojnego żeru zgodnie             

z zasadą NO – KIL (złów i wypuść). 

§ 5 

Dla osiągnięcia celów wymienionych w § 4 Klub podejmuje, między innymi następujące 

działania: 

1. organizuje szkolenie w zakresie znajomości Statutu PZW, Regulaminu 

Organizacyjnego Okręgu PZW w Katowicach, Regulaminu Organizacyjnego Koła, 

Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, 

2. propaguje idee wędkarstwa i kształtuje postawy etyczne swoich członków, 

3. chroni wody przed zanieczyszczeniami i walczy z kłusownictwem, 

4. umożliwia swym członkom udział w zawodach karpiowych i innych imprezach 

wędkarskich, 

5. podejmuje inne działania służące realizacji celów klubu a mianowicie:  

a) nadrzędną zasadą klubu jest zasada „złów i wypuść”, którą klub będzie 

propagował wśród wędkarzy na wszystkich akwenach wodnych, 

b) popularyzacja połowów ryb karpiowatych oraz działalności KKDD wśród 

członków PZW i na zewnątrz, 

c) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi klubami oraz tworzenie 

warunków do wymiany doświadczeń.  

 



 

 

§ 6 

1. Klub może otrzymać w opiekę i użytkowanie drobne zbiorniki wodne /odcinki rzek/   

w celu ochrony środowiska wodnego i rybostanów oraz prowadzenie gospodarki 

wędkarskiej, 

2. Klub może otrzymać w użytkowanie część majątku ruchomego i nieruchomego 

Związku. 

3. Przekazanie Klubowi w użytkowanie i opiekę zbiorników wodnych lub składników 

majątkowych odbywa się na podstawie odpowiedniej uchwały zarządu koła                           

i podpisanie umowy lub protokołu. 

4. Klub może przyjąć w użytkowanie sprzęt i inne materiały których właścicielami 

pozostają osoby fizyczne lub prawne. Zawarte w tej sprawie porozumienie powinno 

zawierać klauzulę, iż po dwóch latach użytkowania przechodzą one na własność 

Klubu. 

 

Rozdział III – Członkowie Klubu 

§ 7 

1. Członkiem „Klubu karpiowego Dzierżno Duże” może być członek PZW /zwyczajny, 

honorowy i uczestnik/ oraz najbliżsi członkowie ich rodzin. 

2. Członkiem „KKDD” może być osoba fizyczna lub prawna, będąca członkiem 

wspierającym PZW. 

3. Osoby ubiegające się o przyjęcie do „KKDD” powinny spełniać następujące warunki:  

a) być członkiem PZW, 

b) mieć opłaconą składkę członkowską na dany rok oraz wniesioną opłatę na ochronę                  

i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW w Katowicach, 

c) nie były skazane prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego lub Sądu 

Powszechnego za naruszenie przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym. 

 

§ 8 

Przyjęcie „Klubu Prezydent” następuje w drodze: 

a) złożenie do Zarządu Klubu pisemnej deklaracji członkowskiej, 

b) decyzji Zarządu Klubu o przyjęcie w poczet członków, 

c) wpłacenia wpisowego i składki członkowskiej. 

 

§ 9 

Członek „Klubu Karpiowego Dzierżno Duże” ma prawo: 

1. wybierać i być wybieranym do władz klubu, 

2. uczestniczyć w pracach klubu, 

3. korzystać z urządzeń i sprzętu klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu, 

4. poddawać ocenie działalność Klubu, zgłaszać wnioski i postulaty do Zarządu Klubu, 

5. reprezentować barwy Klubu w zawodach i innych imprezach. 

 

§ 10 

Członek „Klubu Karpiowego Dzierżno Duże” ma obowiązek: 

1. brać czynny udział w realizacji celów i zadań Klubu, 

2. przestrzegać postanowień regulaminu Klubu, uchwał walnego zebrania członków                

i decyzji Zarządu Klubu, 

3. podnosić swój poziom sportowy i etyczny, 



 

 

4. dbać o stan techniczny sprzętu i innych składników majątkowych użytkowanych  

przez Klub, 

5. terminowo opłacać składkę członkowską, 

6. godnie reprezentować barwy Klubu. 

 

§ 11 

Członkostwo „Klubu Karpiowego Dzierżno Duże” ustaje na skutek: 

1. pisemnej rezygnacji członka klubu, 

2. uchwały Zarządu Klubu o wykluczeniu podejmowanej w przypadku: 

a) nieprzestrzegania postanowień Regulaminu Klubu i uchwał Zarządu Klubu, 

b) nieuczestniczenia w pracach Klubu, 

c) działania na szkodę Klubu, 

d) nieopłacenia w wyznaczonym terminie składki członkowskiej. 

 

Rozdział IV – Władze „Klubu Karpiowego Dzierżno Duże” 

 

§ 12 

Władzami „Klubu Karpiowego Dzierżno Duże” są: 

1. walne zebranie członków klubu, 

2. Zarząd Klubu. 

 

§ 13 

1. Do kompetencji walnego zebrania członków klubu należy: 

a) wybór Zarządu Klubu, 

b) zatwierdzenie planów działania klubu, 

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu, 

d) ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej, 

e) podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących działalności klubu. 

2. Uchwały walnego zebrania członków klubu są podejmowane w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie w obecności ½ liczby członków                 

a w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych na zebraniu. 

3. Walne zebranie zwołuje Zarząd Klubu co najmniej raz w roku. 

 

§ 14 

1. Zarząd „Klubu Karpiowego Dzierżno Duże” jest organem wykonawczym wybieranym 

przez walne zebranie członków na okres 4 lat równolegle z kadencją władz koła w liczbie 

6 osób. 

2. Zarząd Klubu wybiera ze swego składu: 

a) przewodniczącego Zarządu, 

b) zastępcę przewodniczącego Zarządu, 

c) sekretarza, 

d) skarbnika, 

e) gospodarza, 

f) członek Zarządu 

3. Do kompetencji i zakresu działania Zarządu Klubu należy: 

a) kierowanie bieżącą działalnością klubu, 

b) reprezentowanie klubu na zewnątrz, 

c) ustalanie planów pracy, imprez i innych zadań podejmowanych przez klub, 



 

 

d) zarządzanie funduszami klubu, 

e) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, 

f) podejmowanie innych zadań związanych z działalnością klubu. 

4. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz              

na kwartał. 

5. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu, decyzje doraźne podejmuje przewodniczący Zarządu 

lub jego zastępca. Decyzje podjęte przez przewodniczącego lub jego zastępcę wymagają 

zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Klubu. 

 

§ 15 

1. Działalność „Klubu Karpiowego Dzierżno Duże” podlega kontroli Komisji Rewizyjnej 

Koła. 

2. Sprawy wynikające z naruszenia przez członków klubu Statutu PZW i wydanych na jego 

podstawie przepisów związkowych oraz nieprzestrzeganie Regulaminu Amatorskiego 

Połowu Ryb PZW są rozpatrywane przez Sąd Koleżeński Koła. 

 

Rozdział V – Fundusze „Klubu Karpiowego Dzierżno Duże” 

 

§ 16 

1. Środki finansowe na swoją działalność Klub pozyskuje z: 

a) wpisowego i składek członkowskich, 

b) darowizn przekazywanych przez sponsorów, 

c) dotacji koła. 

2. Gospodarka funduszami Klubu prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi          

w PZW. 

 

Rozdział VI – Postanowienia końcowe 

 

§ 17 

1. „Klub Karpiowego Dzierżno Duże” działa zgodnie z uchwałami władz koła PZW. 

2. Sprawy sporne wynikające z działalności Klubu rozstrzygają jednostki organizacyjne 

PZW nadrzędne w stosunku do jednostki przez którą Klub został powołany. 

 

§ 18 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do „Klubu 

Prezydent” mają zastosowanie postanowienia Statutu PZW, Regulaminu ZO Okręgu                          

i Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


