
                                                       

                                         

Uchwała nr 53/2014 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 24.09.2014 r. 

 

w sprawie: uchwalenia okręgowych składek członkowskich na rok 2015 

 

Na podstawie § 46 pkt 2 i 10 Statutu PZW z dn. 19.10.2007 r.  

Zarząd Okręgu PZW w Katowicach  

uchwala: 

 

§1 

1. Wysokość obowiązującej w 2015 roku okręgowej składki członkowskiej oraz opłat dla         

niezrzeszonych określa tabela stanowiąca załącznik nr 1. 

2. Zakres i zasady stosowania ulg oraz zwolnień w składkach zawiera załącznik nr 2. 

 

§2 

 

1. Prawo do korzystania z części wpływów z okręgowej składki członkowskiej mają te koła, które 

są opiekunami wód stojących ogólnodostępnych nie będących w obwodach rybackich. 

Środki te  uruchamiane są wówczas, gdy przedłożony przez koło preliminarz budżetowy   

obejmujący te wpływy, zostanie pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd  Okręgu. 

2. Szczegółowe zasady przyznawania odpisu z okręgowej składki członkowskiej określa uchwała 

nr 42/2006 ZO w sprawie założeń do  opracowania podziału funduszu na zarybienie. 

Podział odpisu przyznanego dla kół należy do zarządów kół z tym, że do rozliczenia              

dokonywanego w Zarządzie Okręgu przyjmuje się dolną kwotę na zarybienie. 

     3.   Wysokość odpisu na zarybienie i fundusz diet określa załącznik nr 3 do uchwały. 

 

§3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura. 

 

§4 

 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

 

        Skarbnik ZO                       Prezes ZO 

 

         Robert Sito                 Mirosław Iwański



                                                                                                                       Załącznik nr 1 do uchwały nr  53/2014  

                                                                                                                       ZO PZW w Katowicach  

                                                                                                                               z dnia 24.09.2014 r. 
                                                                         

 

 
Tabela okręgowej składki członkowskiej na rok 2015 

 

l.p. Rodzaj składki wartość 
 

1. 

Okręgowa składka członkowska (roczna) 

uprawniająca do wędkowania na wodach ogólnodostępnych okręgu PZW          

w Katowicach 

zł 

 a) Podstawowa 112,00 

b) Ulgowa (20%): 

-     odznaczeni „Odznaką Okręgową”  
89,60 

c) Ulgowa (50%):  

- młodzież  szkolna, studenci  16 - 24 lat, 

-      odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, 

-      kobiety po ukończeniu 60 roku życia, 

-      mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia 

56,00 

d) Ulgowa uczestnika 75% (uprawnia do wędkowania na wodach 

ogólnodostępnych całego kraju) 

-      członek uczestnik do lat 16 

28,00 

 Opłata roczna dla niezrzeszonych 340,00 

2. Składki okresowe  

 a) Dla członków PZW                          - 1 dzień 20,00 

 - 3 dni 40,00 

 - 7 dni 60,00 

 - 14 dni 75,00 

b) Opłaty dla niezrzeszonych              - 1 dzień                                      40,00 

 - 3 dni 80,00 

 - 7 dni 120,00 

  - 14 dni 150,00 

3. Opłata egzaminacyjna  

   a) Podstawowa  30,00 

b) Młodzież ucząca się do lat 24 ( decyduje rocznik) 20,00 

c)          Dla młodzieży do lat 16-tu   (członek uczestnik) zwolniony 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                    Załącznik nr 2 do uchwały nr 53/2014   

                                                                                                                                   ZO PZW w Katowicach  

                                                                                                                                   z dnia 24.09.2014 r. 

 

 

Zakres i zasady stosowania ulg w okręgowych składkach członkowskich w 2015 r. 

 

1. Do   obniżonych  o  50%  składek   w   wysokości  56,00 zł na  wody  ogólnodostępne  

uprawnieni są:  

a) młodzież ucząca się od 16 do 24 roku życia, 

b) odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, 

c) kobiety po ukończeniu 60 roku życia, 

d) mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia. 

2. Do obniżonych składek w wysokości 28,00 zł na wody ogólnodostępne uprawnieni są członkowie 

uczestnicy do lat 16.  

3. Do obniżonych składek w wysokości 89,60 zł na wody ogólnodostępne uprawnieni są członkowie 

PZW odznaczeni „Odznaką Okręgową". 

4. Z wnoszenia okręgowych składek członkowskich zwolnieni są członkowie: 

a) honorowi PZW,  

b) odznaczeni  złotą odznaką PZW z wieńcami. 

5. Ulgami i zwolnieniami nie są objęte składki okresowe. 

6. Inne ulgi mogą być stosowane w sytuacjach szczególnych w zależności od decyzji Koła, Okręgu.  

Skutki tych ulg bezpośrednio obciążają budżet Koła lub Okręgu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


