
        

          

 

Uchwała nr 7/2012 
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia  21.02.2012 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia wytycznych dla Komisji Odznak ZO w Katowicach 
Na podstawie § 46 pkt 11  Statutu PZW z dn. 19.10.2007 r. 

Zarząd  Okręgu PZW w Katowicach 
uchwala: 

 
 

§ 1 
 
Zatwierdza się wytyczne dla Komisji Odznak Zarządu Okręgu w Katowicach zgodnie z 
załącznikiem do uchwały. 

 
 

§ 2 
 

 
Wykonanie uchwały powierza się Komisji Odznak ZO. 

 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 r. 
 
 
 
 
 

Sekretarz ZO                     Prezes ZO 
  
      
         Janusz Olszewski     Mirosław Iwański 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       Załącznik do uchwały ZO nr 7/2012 z dn. 21.02.2012 r. 

 
 

W Y T Y C Z N E 
 
dla Komisji Odznak Zarządu Okręgu Katowice opracowane na podstawie 
Regulaminu nadawania odznak honorowych i okolicznościowych PZW 
wprowadzonego uchwałą ZG PZW nr 76 z dn. 29.03.2008 r. zatwierdzone uchwałą 
Zarządu Okręgu nr 7/2012 z dn. 21.02.2012 r. 

 
 

1. Weryfikacje nadsyłanych wniosków należy prowadzić zgodnie z 
regulaminem nadawania odznak honorowych i okolicznościowych PZW 

2. Wnioski o nadanie odznak honorowych i okolicznościowych 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 imiennej o nadanie odznaki 
honorowej  
„ Senior wędkarstwa” do 15 maja.  
Wnioski złożone po tych terminach nie będą rozpatrywane. 

3. Ogólna ilość wniosków nadsyłanych z kół do Komisji Odznak nie może 
przekroczyć limitu 2,7‰ ilości członków na dzień 31 grudnia ubiegłego 
roku. 
a) Ilość członków w kole nie ma obligatoryjnego wpływu na ilość 
przyznawanych odznaczeń. 
 b) Koło liczące mniej niż 370 członków mogą nadsyłać po jednym 
wniosku do  weryfikacji, jednak nie będą one oznaczały obligatoryjnego 
przydziału odznaczenia w danym roku, lecz mogą być rozłożone na okres 2 
– 3 lat. 
Wnioski o nadanie odznak sporządzone w Kołach powinny być  
rozpatrywane  na wspólnym posiedzeniu Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej 
i Sądu Koleżeńskiego 

4. Przy weryfikacji i opiniowaniu wniosków Komisja kierować się będzie 
następującymi zasadami: 

a) przydział limitu pozytywnie zaopiniowanych wniosków z kół wyznacza 
liczba będąca wynikiem przemnożenia ilości członków koła na koniec roku 
poprzedzającego składanie wniosków przez 2,7‰ 
b) przy weryfikacji przyjmuje się zasadę zaokrąglania uzyskanego w 
podpunkcie „a” wskaźnika do liczby całkowitej w  następujący sposób; 
powyżej 0,5 w górę, poniżej 0,5 w dół, 
c) Koła obchodzące jubileusze 25, 50, i 75 lat działalności mogą się ubiegać 
o większą ilość odznak niż  by to wynikało ze wskaźnika obliczonego w 
podpunkcie „ a”. 
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 23 luty 1996 r. z 11 luty 1999 r. i z listopada 2001 r. 
Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z  dniem 1.01.2012 r. 
 
 
 
 
Sekretarz Okręgowej Komisji Odznak             Przewodniczący Okręgowej Komisji Odznak 
 
 
              Jania Andrzej           Szczęsny Andrzej 
 
         

 


