
 
UCHWAŁA  NR  1/ZO/2011 

 
Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 28.02.2011 r.  

działając na podstawie § 46, pkt 6 Statutu PZW 
 

Postanowił : 
 
Zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe Okręgu PZW w Koszalinie za 2010 rok. 
Sprawozdanie zamyka się kwotami: 
1. suma aktywów i pasywów    2 285 110,43 zł 
2. rachunek zysków i strat: 

- po stronie przychodów    1 861 071,63 zł 
- po stronie kosztów     1 852 203,12 zł 
- wynik finansowy (zysk) za rok 2010        8 868,51 zł 

Zysk przeznaczyć na fundusz statutowy. 
 

UCHWAŁA  NR  2/ZO/2011 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 28.02.2011 r.  
działając na podstawie § 47, pkt 1 Statutu PZW 

 

Postanowił : 
 
Zmienić treść Uchwały Prezydium Nr 1/P/2011 następująco:  
w pozycji „do doraźnej dysp. Kom. w K-linie 800 zł” dopisać z przeznaczeniem dla SSR w 
Barwicach – 300 zł i dla SSR w Szczecinku – 500 zł 
 
Treść uchwały po zmianie: 
 

UCHWAŁA NR 1/P/2011 
 
Prezydium ZO PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 10.01.2011 roku  
na wniosek kol. Mirosława Kachnicza (załącznik nr 2) działając na podstawie § 45 pkt 15 Statutu PZW  

Postanowiło: 
 
Zatwierdzić następujący podział środków na działalność SSRyb w Okręgu w pierwszym kwartale 2010 roku: 

− Powiat Białogard      500 zł 
− Powiat Drawsko Pomorskie    700 zł 
− Powiat Kołobrzeg      500 zł 
− Powiat Koszalin     800 zł 
− Powiat Sławno     700 zł 
− Powiat Szczecinek     500 zł 
− Powiat Świdwin     500 zł 
− Do doraźnej dysp. Kom. w K-linie   800 zł (z przeznaczeniem dla SSR w Barwicach – 300 zł 

i dla SSR w Szczecinku – 500 zł) 
RAZEM:                  5 000 zł 

 
 

UCHWAŁA  NR  3/ZO/2011 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 28.02.2011 r.  
działając na podstawie § 46, pkt 10 Statutu PZW 

 

Postanowił : 
 
Zatwierdzić Plan Pracy Zarządu Okręgu i Prezydium ZO na 2011 rok. 
 



UCHWAŁA  NR  4/ZO/2011 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 28.02.2011 r.  
działając na podstawie § 46, pkt 29 Statutu PZW 

 

Postanowił : 

 
Powołać Komisję Egzaminacyjną w Kole Topik w Białogardzie w składzie: 
Krzysztof Mazurkiewicz  Przewodniczący 
Albin Makowiecki   Członek Komisji 
Jan Ciszek    Członek Komisji 
 

UCHWAŁA  NR  5/ZO/2011 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 28.02.2011 r.  
na wniosek Koła Nr 18 w Kołobrzegu (załącznik nr 3), 
działając na podstawie § 46 pkt 16 i 17 Statutu PZW 

 

Postanowił : 
 
Zwolnić uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Kołobrzegu z opłacania składek za 
wędkowanie w 2011 roku. 
 

UCHWAŁA  NR  5/ZO/2011 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 28.02.2011 r.  
na wniosek Koła Miejskiego w Kołobrzegu (załącznik nr 4), 
działając na podstawie § 46 pkt 16 Statutu PZW 

 

Postanowił : 
 
Przyznać 150 zł na puchar w zawodach XXIII Memoriał Wiktora Wierzbickiego w 2011 
roku. 
 

UCHWAŁA  NR  6/ZO/2011 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 28.02.2011 r.  
na wniosek Koła Miejskiego w Kołobrzegu (załącznik nr 4), 
działając na podstawie § 46 pkt 16 Statutu PZW 

 

Postanowił : 
 
Przyznać 150 zł na puchar w zawodach XXIII Memoriał Wiktora Wierzbickiego w 2011 
roku. 
 

UCHWAŁA  NR  7/ZO/2011 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 28.03.2011 r.  
 działając na podstawie § 46 , pkt 7 Statutu PZW 

 

Postanowił : 

 
Zatwierdzić Preliminarz Budżetowy Okręgu PZW w Koszalinie na 2011 rok. 



 
 

Uchwała Nr 8/ZO/2011 

 
Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie, który na posiedzeniu w 
dniu 28 marca 2011 r., działając na podstawie § 46 pkt. 10 Statutu PZW postanowił; 
 

1) Ustala się nowy Schemat Organizacyjny Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Koszalinie – stanowiący załącznik do uchwały. Schemat 
Organizacyjny stanowi integralną część  Regulaminu Zatrudniania i Wynagradzania 
Pracowników Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie z dnia 24 
listopada 2003 r. Schemat Organizacyjny obowiązywać będzie od 1 kwietnia 2011 
roku. 

2) W związku z przyjęciem nowego Schematu Organizacyjnego dokonuje się likwidacji 
stanowisk: - dyrektora Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w 
Koszalinie, 
- zastępcy dyrektora ds. gospodarki rybacko-wędkarskiej Biura Zarządu Okręgu 
Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie. 
W związku z powyższym zobowiązuje się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Koszalinie do: 
a) rozwiązania umowy o pracę z dyrektorem Biura Zarządu Okręgu Polskiego 

Związku Wędkarskiego w Koszalinie panem Andrzejem Rochowiczem, zawartej w 
dniu 31 lipca 1996 roku na czas nieokreślony, w trybie ustawowym, z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez świadczenia pracy, 

b) dokonania wypowiedzenia zmieniającego w trybie ustawowym umowy o pracę 
zawartej w dniu 16 stycznia 1995 r. z panem Sławomirem Połomskim zastępcą 
dyrektora ds. gospodarki rybacko-wędkarskiej Biura Zarządu Okręgu Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Koszalinie, poprzez zmianę warunków pracy i 
zaproponowania stanowiska Menadżera Ichtiologa, z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, które bieg powinno rozpocząć od 1 
kwietnia 2011 roku, bez zmiany warunków płacy. Ramowy zakres obowiązków 
Menadżera Ichtiologa w załączeniu. 

3) Wprowadzić odpowiednie zmiany w Regulaminie Zatrudniania i Wynagradzania 
Pracowników Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie z dnia 24 
listopada 2003 r. - w tym w załączniku nr 3 „Tabela stanowisk pracy,  wymaganych 
kwalifikacji oraz stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Biura Zarządu 
Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie” - dostosowujące 
postanowienia  Regulaminu Zatrudniania i Wynagradzania Pracowników Okręgu 
Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie do nowego Schematu 
Organizacyjnego Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w 
Koszalinie -  w terminie do dnia 18 kwietnia 2011 roku. 

4) Traci moc Schemat Organizacyjny Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Koszalinie – przyjęty uchwałą Zarządu Okręgu Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Koszalinie Nr 27/ZO/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku. 

5) Wykonanie uchwały w zakresie pkt 3 powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu PZW w 
Koszalinie i Sekretarzowi Zarządu Okręgu PZW w Koszalinie, których zobowiązuje 
się do przedłożenia zmian w Regulaminie Zatrudniania i Wynagradzania 
Pracowników Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie na najbliższym 
posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Koszalinie w dniu 18 kwietnia 2011 
r. 

6) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



UCHWAŁA  NR  9/ZO/2011 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 28.03.2011 r.  
 działając na podstawie § 46, pkt 15 Statutu PZW 

 

Postanowił : 

 
Zatwierdzić następujący podział środków na działalność SSRyb w Okręgu w drugim kwartale 
2011 roku: 

− Powiat Białogard      1000 zł 
− Powiat Drawsko Pomorskie     1000 zł 
− Powiat Kołobrzeg      1000 zł 
− Powiat Koszalin     1700 zł 
− Powiat Sławno     1300 zł 
− Powiat Szczecinek     1700 zł 
− Powiat Świdwin     1300 zł 

RAZEM:                9 000 zł 
 
 

UCHWAŁA  NR  10/ZO/2011 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 28.03.2011 r.  
 działając na podstawie § 46, pkt 10 Statutu PZW 

 

Postanowił : 

 
Skierować do Okręgowej Komisji Rewizyjnej wniosek o zbadanie działalności Dyrektora 
Biura ZO kol. Andrzeja Rochowicza pod kątem zarzutów stawianych przez kol. 
Wiśniewskiego.  
Polecić do współpracy w tym zakresie Skarbnika ZO kol. Henryka Terczyńskiego oraz kol. 
Alinę Dąbałę – pracownika Biura ZO. 
 

Uchwała Nr 11/ZO/2011 

 
Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie, który na posiedzeniu w 
dniu 16 maja 2011 r., działając na podstawie § 46 pkt. 10 i 13 Statutu PZW postanowił: 
 

§ 1. 
 
Zatwierdza się zmiany w Regulaminie Zatrudniania i Wynagradzania Pracowników Okręgu 
Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
uchwały. 
 

§ 2. 
 
Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia, a uchwalone niniejszą uchwałą zmiany w 
Regulaminie Zatrudniania i Wynagradzania Pracowników Okręgu Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Koszalinie wejdą w życie z art. 772 Kodeksu Pracy, tj. po upływie dwóch 
tygodni od daty podania go wiadomości pracowników, tj. poprzez wywieszenie zmian w 
Regulaminie Zatrudniania i Wynagradzania Pracowników Okręgu Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Koszalinie na tablicy ogłoszeń Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Koszalinie, ul. Łużycka 55. 



UCHWAŁA  NR  12/ZO/2011 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 16.05.2011 r.  
 działając na podstawie § 46, pkt 15 Statutu PZW 

 

Postanowił : 

 
Wprowadzić na jeziorze Topiele w Sianowie zakaz wędkowania ze środków pływających. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA  NR  13/ZO/2011 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 16.05.2011 r.  
 działając na podstawie § 46, pkt 29 Statutu PZW 

 

Postanowił : 
 
Powołać następujące Komisje Egzaminacyjne: 
 

1. W Kole „Łosoś” w Sławnie, Komisja Egzaminacyjna w składzie: 
– Wiesław Halbina   - Przewodniczący 
– Andrzej Chamerski   - Członek Komisji 
– Ryszard Graliński   - Członek Komisji 
 

2. W Kole „Nowe Koło” z siedzibą w Sławnie, Komisja Egzaminacyjna w składzie: 
– Anna Łuczak   - Przewodnicząca 
– Jan Łuczak    - Członek Komisji 
– Beata Abraham   - Członek Komisji 
 

3. W Kole PZW w Polanowie Komisja Egzaminacyjna w składzie: 
– Krzysztof Ciuła   - Przewodniczący 
– Henryk Olczak   - Członek Komisji 
 

UCHWAŁA  NR  14/ZO/2011 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 16.05.2011 r.  
 działając na podstawie § 46, pkt 10 Statutu PZW 

 

Postanowił : 

 
Podjąć działania zmierzające do wystąpienia o nadanie Okręgowi PZW w Koszalinie statusu 
organizacji pożytku publicznego. 
 

UCHWAŁA  NR  15/ZO/2011 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 16.05.2011 r.  
 działając na podstawie § 46, pkt 10 Statutu PZW 

 

Postanowił : 
 
Przychylić się do prośby p. Brunona Nartanowicza i rozłożyć na 5 rat po 20 zł zasądzoną 
nawiązkę. 
 



 
UCHWAŁA  NR  16/ZO/2011 

 
Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 02.07.2011 r.  

 działając na podstawie § 46, pkt 11 i § 47, ust 1 Statutu PZW 
 

Postanowił : 
 
Zatwierdzić Uchwałę Prezydium ZO Nr 25/P/2011 zatwierdzającą listę wniosków o 
przyznanie odznaczeń oraz wyróżnień PZW i wystąpić do Zarządu Głównego o ich 
przyznanie.  
 

UCHWAŁA  NR  17/ZO/2011 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 02.07.2011 r.  
 działając na podstawie § 46, pkt 15 Statutu PZW 

 

Postanowił : 
 
Zatwierdzić Wykaz Wód Krainy Pstrąga i Lipienia na lata 2012-2014. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA  NR  18/ZO/2011 

 
Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 22.07.2011 roku działając na 

podstawie § 46 pkt. 7 Statutu PZW 
Postanowił: 

 
Zabezpieczyć w Budżecie Okręgu na lata 2011-2013 rok wymaganą kwotę  

w wysokości 360 326,15 zł, co stanowi 15% wydatków kwalifikowanych projektu pn. 
„Zahamowanie strat bioróżnorodności biologicznej zagrożonych wyginięciem i rzadkich 
gatunków ryb w ochronie ex situ poprzez rozbudowę Ośrodka Hodowlano-Zarybieniowego 
PZW Liśnica w Kościernicy” składanego w ramach Konkursu nr POWZ/4.5.1/2011/1 w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na 
lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 4.5 Ochrona 
przyrody i zapobieganie zagrożeniom Poddziałanie 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i 
ochrona przyrody (w tym NATURA 2000). 
 

UCHWAŁA NR 19/ZO.2011 
 

Zarząd  Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 22.07.2011 roku działając na 
podstawie § 46 pkt 13 i 21  Statutu PZW 

 
Postanowił: 

 
Wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Szczecinie z wnioskiem o uzyskanie kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony 
Środowiska w wysokości 545 140,09 zł, co stanowi 100 % wydatków niekwalifikowanych 
projektu pn. „Zahamowanie strat bioróżnorodności biologicznej zagrożonych wyginięciem i 
rzadkich gatunków ryb w ochronie ex situ poprzez rozbudowę Ośrodka Hodowlano-
Zarybieniowego PZW Liśnica w Kościernicy” (realizowanego w latach 2011-2013) 



składanego w ramach Konkursu nr POWZ/4.5.1/2011/1 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 
Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie 
zagrożeniom Poddziałanie 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym 
NATURA 2000). 
 

UCHWAŁA  NR  20/ZO/2011 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 22.07.2011 r.  
 działając na podstawie § 46, pkt 10 i 15 Statutu PZW 

 

Postanowił : 

 
Podporządkować organizacyjnie komendantów SSRyb w powiatach Inspektorowi ds. 
Ochrony Wód w Okręgu , który działa w imieniu Zarządu Okręgu PZW w Koszalinie.. 
 
 

UCHWAŁA  NR 21/ZO/11 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 24.10.2011 r. 
działając na podstawie § 46 pkt. 8  Statutu PZW 

 

Postanowił : 
 

I. Ustalić wysokości składki członkowskiej okręgowej w 2012 roku: 
Składka upoważnia do wędkowania ze środków pływających na wodach nizinnych powszechnie 
udostępnionych do wędkowania w Okręgu PZW Koszalin 

1. Wody nizinne:    

• składka podstawowa                          -  130,00 zł 
• składka ulgowa 50 %                         -    65,00 zł 
• składka ulgowa 75 %                          -    33,00 zł 
• składka członka uczestnika                -    28,00 zł 
• składka całoroczna na 1 jezioro          -  100,00 zł 

(Składka na jedno jezioro dotyczy wyłącznie członków PZW Okręgu Koszalińskiego, nie mają  do niej 
zastosowania ulgi i zwolnienia. W ramach tej składki dozwolone jest wędkowanie z brzegu lub ze środków 

pływających metodą dowolną zgodną z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Składka w formie 
znaczka, przy którym obowiązuje wpis jakiego jeziora dotyczy, pieczęć Koła i podpis Skarbnika. 
2. Wody górskie :  

• składka podstawowa                           - 156,00 zł 
• składka ulgowa 50 %                          -   78,00 zł 
• składka ulgowa 75 %                          -   39,00 zł 
• składka członka uczestnika                 -   34,00 zł 

3. Składka okresowa okręgowa na wody nizinne dla członków PZW: 

• za 1 dzień     -   15,00 zł   
• za 2 dni (kolejne)    -   20,00 zł  
• za 3 dni (kolejne)    -   31,00 zł  
• za 7 dni (kolejne)    -   40,00 zł  
• za 14 dni (kolejnych)    -   50,00 zł  
• za 1 miesiąc (30 kolejnych dni)   -   75,00 zł 

4. Opłata dla nie zrzeszonych na wody nizinne: 

• za 1 dzień      -   32,00 zł   
• za 2 dni (kolejne)      -   41,00 zł  
• za 3 dni (kolejne)    -   62,00 zł  
• za 7 dni (kolejne)    -   80,00 zł  
• za 14 dni (kolejnych)    - 110,00 zł  

5. Składka okresowa okręgowa na wody górskie dla członków PZW: 

• za 1 dzień      -   30,00 zł   
• za 2 dni (kolejne)     -   45,00 zł  



• za 3 dni (kolejne)   -   60,00 zł  
• za 7 dni (kolejne)    -   70,00 zł  
• za 14 dni (kolejnych)    - 100,00 zł 
• za 1 miesiąc (30 kolejnych dni)  - 150,00 zł 

6. Opłata dla nie zrzeszonych na wody górskie: 

• za 1 dzień     -   52,00 zł   
• za 2 dni (kolejne)    -   72,00 zł  
• za 3 dni (kolejne)    -   90,00 zł  
• za 7 dni (kolejne)    - 120,00 zł  
• za 14 dni (kolejnych)    - 200,00 zł  

7. Opłata całoroczna dla nie zrzeszonych i cudzoziemców :  
• wody nizinne                    - 250,00 zł 
• wody górskie                    - 300,00 zł 

(Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód obejmują kolejne dni kalendarzowe i nie 
są objęte ulgami i zwolnieniami. W przypadku braku dokładnego wpisu terminu ważności składki lub 
opłaty za początek okresu ważności składki  lub opłaty uważa się datę stempla bankowego. Wpłaty należy 
dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Składka lub opłata całoroczna na 2012 r. uprawnia do 
wędkowania w okresie od dnia  01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.) 
 

II. Ustalić wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską  : 

• do 18 lat                                      -  bezpłatnie 
• powyżej 18 lat                             - 40,00 zł 

Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Po potrąceniu podatku VAT zostaną one 
wypłacone kołom które przeprowadziły egzamin. 
Pozostawia się w gestii Kół PZW decyzję o pobieraniu opłaty egzaminacyjnej. 
 

III. Ustalić następujący zakres stosowania ulg w składkach okręgowych: 

1) 100 % ulgi  

− Honorowy Członek PZW – na postawie wpisu do legitymacji,  
2) 75 % ulgi   

− członek PZW odznaczony złotą odznaką z wieńcami, 
− członek  uczestnik do 16 lat 

3) 50 % ulgi   

− emeryci i renciści, osoby pobierające zasiłki przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne 
(jeżeli dochód nie przekracza kwoty najniższego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej, 
które w 2011 roku wynosi 1386 zł brutto a w 2012 roku będzie wynosiło 1500 zł brutto. 

− bezrobotni na zasiłkach  lub bez prawa do zasiłku – po okazaniu aktualnego zaświadczenia 
RUP (przy znaczku ulgowym należy wpisać datę wykupu) 

− młodzież ucząca się, studenci do lat 26 po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub 
studenckiej 

− odznaczeniu złotą odznaką PZW 
− odznaczeni srebrną odznaką PZW 
− emeryci, renciści – mężczyźni – po ukończeniu  65 roku życia. 
− emeryci, renciści – kobiety - po ukończeniu 60 roku życia. 

Osoba uprawniona do znaczka ulgowego powinna posiadać przy sobie (do kontroli) dokument 
uprawniający do zastosowania ulgi. 
4) bez dodatkowych opłat na wodach PZW może wędkować: 

− młodzież nie zrzeszona do lat 14 wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu swojego 
opiekuna – warunkiem jest posiadanie przez opiekuna opłaconych składek rocznych na 2012 r. 

− współmałżonek członka PZW wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu  - warunek 
posiadanie przez członka PZW opłaconych składek rocznych na 2012 r. Współmałżonek musi 
posiadać KARTĘ WĘDKARSKĄ. 

Pozostawia się w gestii Kół PZW decyzję o pobieraniu opłaty składki “Wpisowego” od osób, które nie 
opłacały składek w ostatnich latach.       
Zobowiązuje się Skarbników Kół PZW  Okręgu Koszalińskiego do ewidencjonowania i zaznaczania 

na oddzielnych listach pobranych opłat za sprzedane znaki okręgowe na ochronę i zagospodarowanie 
wód od wędkarzy spoza Okręgu Koszalińskiego PZW.  
Należy zaznaczyć symbole danego Okręgu PZW, np.: 
Okręg PZW Szczecin – SZN, 
Okręg PZW Jelenia Góra – JGA 
Okręg PZW Poznań – PŃ,   itp.  



 
IV. Dokonać podziału składki członkowskiej na 2012 rok : 

a) Zarząd główny     - 10 % 
b) Zarząd Okręgu      - 50 % 
c) Koła PZW w Okręgu Koszalińskim   - 40 %  
 

V. Zrezygnować z prowadzenia dodatkowych opłat za wędkowanie na stawach miejskich w Sławnie.  
Stawy miejskie w Sławnie funkcjonują jako ogólnie dostępne łowisko. Aby wędkować na stawach miejskich w 
Sławnie wystarczy posiadać aktualne okręgowe zezwolenie na wody nizinne.  
Obowiązują jednakowe zasady dla wszystkich wędkujących.  

 
 

UCHWAŁA  NR  22/ZO/2011 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 24.10.2011 r.  
 działając na podstawie § 46, pkt 10 i 15 Statutu PZW 

 

Postanowił : 

 
Wspomóc działania Komendy Powiatowej Policji w Sławnie kwotą 500 zł na zakup paliwa 
do radiowozów uczestniczących w akcjach przeciw kłusowniczych. 
 
 

UCHWAŁA  NR  23/ZO/2011 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 24.10.2011 r.  
 działając na podstawie § 46, pkt 25 i 26 Statutu PZW 

 

Postanowił : 

 
Nie wyrażać zgody na ugodowe rozwiązanie powództwa. Zarząd Okręgu Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Koszalinie nie bierze pod uwagę polubownego rozstrzygnięcia sprawy i 
wypłacania jakiejkolwiek rekompensaty finansowej pozywającemu p. Andrzejowi 
Rochowiczowi. 
 

UCHWAŁA  NR  24/ZO/2011 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 24.10.2011 r.  
 działając na podstawie § 46, pkt 10 Statutu PZW 

 

Postanowił : 
 
Wyrazić zgodę dla p. Karola Guzewicza na zmniejszenie zobowiązania za zarybienia rzeki 
Bystrzenicy do 8/12 za rok 2011z terminem realizacji w 2012 roku.  
 
 

UCHWAŁA  NR  25/ZO/2011 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 12.12.2011 r.  
 działając na podstawie § 46, pkt 10 Statutu PZW 

 

Postanowił : 
 



Na wniosek zainteresowanego oraz ze względu na status prawny i statutowy z dniem 
12.12.2011 r. odwołuje się kol. Andrzeja Wiśniewskiego z funkcji Pełnomocnika ds. ochrony 
wód.  
 
 

UCHWAŁA  NR  26/ZO/2011 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 12.12.2011 r.  
 działając na podstawie § 46, pkt 16 Statutu PZW 

 

Postanowił : 
 

I. Zorganizować w 2012 roku następujące zawody ogólnopolskie: 
− Zawody podlodowe z cyklu Gpx Polski  
− Ogólnopolskie zawody spinningowe  z cyklu Gpx Polski 
− XXX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w wędkarstwie morskim 
− Ogólnopolskie zawody morskie z brzegu z cyklu Gpx Polski 

II. Upoważnić Członka Zarządu Okręgu kol. Piotra Ebla do organizowania zawodów 
morskich w Darłowie w imieniu Okręgu w 2012 roku. 

III. Uczestnikom zawodów podlodowych z cyklu Gpx Polski nieodpłatnie wydać 
zezwolenie na wędkowanie na czas trwania zawodów oraz treningu przed zawodami. 

 
 
 

UCHWAŁA  NR  27/ZO/2011 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 12.12.2011 r.  
 działając na podstawie § 47 ust 1 Statutu PZW 

 

Postanowił : 
 
Anulować uchwałę Prezydium ZO NR 37/P/2011 r. z dnia 28.08.2011 r. 
 
 

UCHWAŁA  NR  28/ZO/2011 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 12.12.2011 r.  
 działając na podstawie § 46 pkt 27 Statutu PZW 

 

Postanowił : 

 
Zawrzeć z Okręgiem PZW w Szczecinie oraz z Okręgiem PZW w Gdańsku porozumienie na 
zasadzie wzajemności w sprawie opłacania składek okręgowych naszych członków w drugim 
okręgu w wysokości 50% wartości znaków po opłaceniu składki w okręgu macierzystym. 
 
 

UCHWAŁA  NR  29/ZO/2011 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 12.12.2011 r.  
 działając na podstawie § 13 pkt. 7  Statutu PZW oraz Uchwały XXIX Krajowego Zjazdu 
Delegatów PZW z dnia 16 października 2009 roku „w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży 
i wypłaty diet członkom Polskiego Związku Wędkarskiego, pełniącym funkcje społeczne” 
 



Postanowił : 

 
I. Utrzymać następujący system diet dla działaczy Okręgu PZW w Koszalinie: 

 

Funkcja  Ilość diet 

Prezes Zarządu Okręgu 4 diety miesięcznie 

Sekretarz Zarządu Okręgu 3 diety miesięcznie 

Skarbnik Zarządu Okręgu 2 diety miesięcznie 

Wiceprezesi Zarządu Okręgu 2 diety miesięcznie 

Członek Prezydium Zarządu Okręgu 1 dieta miesięcznie 

Członek Zarządu Okręgu 1 dieta kwartalnie 

Przewodniczący Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej  

2 diety kwartalnie 

Członek Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej 

1 dieta kwartalnie 

Przewodniczący Okręgowego Sądu 
Koleżeńskiego 

1,5 diety kwartalnie 

Członek Okręgowego Sądu 
Koleżeńskiego 

1 dieta kwartalnie 

Rzecznik Dyscyplinarny Okręgu 1 dieta za jedno rozpoznanie sprawy 

 
II. Za wykorzystanie samochodów prywatnych do pełnienia czynności służbowych przez 

pracowników, członków Zarządu Okręgu i organa funkcjonujące w Okręgu PZW w 
Koszalinie ustalić stawkę 0,65 zł za 1 km przebiegu. 

III. Za wykorzystanie samochodów prywatnych do pełnienia czynności służbowych przez 
Społeczną Straż Rybacką w Okręgu ustalić stawkę 0,80 zł za 1 km przebiegu 

 
IV. Za wykonywanie czynności służbowych przez Pełnomocnika ds. Społecznej Straży 

Rybackiej w Okręgu kol. Antoniego Janusa przyznać 3 diety miesięcznie. 
 

• Wysokość 1 diety wynosi 70 zł. 
• System stawek i diet obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku 
• W przypadku nieobecności na posiedzeniu diety nie są wypłacane 

 
UCHWAŁA  NR  30/ZO/2011 

 
Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 12.12.2011 r.  

 działając na podstawie § 46 pkt 9 Statutu PZW 
 

Postanowił : 
 
Zatwierdzić znak graficzny Koła PZW Nr 10 w Czaplinku na 2012 rok zaprojektowany w 
związku z obchodzonym w 2012 roku 60-leciem Koła . 



 
 

UCHWAŁA  NR  31/ZO/2011 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 12.12.2011 r.  
 działając na podstawie § 46 pkt 15 Statutu PZW 

 

Postanowił : 

 
Zlikwidować w Okręgu PZW w Koszalinie łowiska specjalne ustanowione na jeziorach 
Ostrowiec, Marszewo i Pieńkowo. 
Wody te stają się wodami dostępnymi w ramach wód nizinnych w Okręgu. 
Uchwała obowiązuje od 1.01.2012 r. 
 
 
 

UCHWAŁA  NR  1/ZO/2012 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 20.02.2012 r.  
działając na podstawie § 46 pkt, 6 Statutu PZW 

 

Postanowił : 

 
Zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe Okręgu PZW w Koszalinie za 2011 rok. 
Sprawozdanie zamyka się kwotami: 

1. suma aktywów i pasywów    2 185 127,50 zł 
2. rachunek wyników ogółem wykazujący kwoty: 

- po stronie przychodów    1 775 669,88 zł 
- po stronie kosztów     1 804 499,09 zł 
- wynik finansowy (strata) za rok 2011      28 829,21 zł 

Stratę pokryć z funduszu statutowego. 
 

UCHWAŁA  NR  2/ZO/2012 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 20.02.2012 r.  
 działając na podstawie § 46, pkt 7 Statutu PZW 

 

Postanowił : 
 
Zatwierdzić Preliminarz Budżetowy Okręgu PZW w Koszalinie na 2012 rok. 

 
UCHWAŁA  NR  3/ZO/2012 

 
Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 20.02.2012 r.  

 działając na podstawie § 47, ust 1 Statutu PZW 
 

Postanowił : 
 

I. Uchylić Uchwałę Prezydium nr 7/P/2012 
II. W Uchwale Prezydium nr 1/P/2012 dopisać ustęp 4. następującej treści: 

„4. Na zawody organizowane dla dzieci za rezerwowanie stanowisk dla dzieci do lat 16 
wpłat się nie pobiera.” 

 



 
UCHWAŁA  NR  4/ZO/2012 

 
Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 20.02.2012 r.  

 działając na podstawie § 46, pkt 10 i 15 Statutu PZW 
 

Postanowił : 
 

1. W dniach 22 – 26 II 2012 r ze względu na rozgrywanie Podlodowych Mistrzostw 
Polski wyłącza się z powszechnego wędkowania j. Wilczkowo koło Szczecinka. 

2. Wydać nieodpłatnie zezwolenie na wędkowanie w okresie trwania w/w zawodów dla 
zawodników startujących zgodnie z listą. 

 
 

UCHWAŁA  NR  5/ZO/2012 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 20.02.2012 r.  
 działając na podstawie § 46, pkt 10 i 15 Statutu PZW 

 

Postanowił : 

 
Podjąć współpracę z wydawnictwem „B i K” w sprawie wydania nowej mapki wód Okręgu.  
 
 

UCHWAŁA  NR  6/ZO/2012 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 20.02.2012 r.  
 działając na podstawie § 46, pkt 10 i 15 Statutu PZW 

 

Postanowił : 
 
Zrefundować dla Koła Łosoś w Darłowie zakup czterech tablic informacyjnych w kwocie 480 
zł. 
  

UCHWAŁA  NR  7/ZO/2012 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 30.06.2012 r.  
 działając na podstawie § 26 ust 1 pkt 2 Statutu PZW 

 

Postanowił : 

 
Złożyć wniosek do Zarządu Głównego o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu 
Delegatów PZW w sprawie zmiany Statutu PZW. 
 

UCHWAŁA  NR  8/ZO/2012 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 30.06.2012 r.  
 działając na podstawie § 46, pkt 11 Statutu PZW 

 

Postanowił : 
 
Wystąpić do Zarządu Głównego o przyznanie następujących odznaczeń i wyróżnień: 

- Srebrna Odznaka PZW      - 12 szt. 



- Złota Odznaka PZW      -   8 szt. 
- Złota Odznaka z PZW Wieńcami    -   2 szt. 
- Medal Za Zasługi W Rozwoju Wędkarstwa   -   5 szt. 
- Medal Zasłużony dla PZW     -   1 szt. 

 
 

UCHWAŁA  NR  9/ZO/2012 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 30.06.2012 r.  
 działając na podstawie § 46, pkt 10 i 15 Statutu PZW 

 

Postanowił : 

 
Dopuszcza się odcinek OH W-1 w Darłowie w odległości 50 metrów od jazu głównego, od 
ujścia młynówki na lewym brzegu rzeki i od górnej granicy pomostu na prawym brzegu rzeki 
do połowów wędkarskich w dół z godnie z nurtem rzeki Wieprzy bez możliwości połowu z 
tzw. wyspy i ze środków pływających. 
Wędkowanie jest dopuszcza się do połowów w okresie od 1 stycznia do 31 marca i w okresie 
od 1 czerwca do 31 sierpnia zgodnie z regulaminem amatorskiego połowu ryb PZW i 
dopuszczonych metod i przynęt do połowu. 
Wprowadzone zmiany obowiązują od dnia podjęcia Uchwały. 
  
 

UCHWAŁA  NR  10/ZO/2012 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 30.06.2012 r.  
 W związku z realizacją zadania pt. ZAHAMOWANIE  STRAT BIORÓŻNORODNOŚCI 
ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM I RZADKICH GATUNKÓW RYB W OCHRONIE EX 
SITU POPRZEZ ROZBUDOWĘ OŚRODKA HODOWLANO – ZARYBIENIOWEGO 
PZW „LIŚNICA” W KOŚCIERNICY”, realizowanego przez Okręg PZW w Koszalinie w 
ramach R.P.O. Województwa Zachodniopomorskiego i dofinansowanego przez Urząd 
Marszałkowski kwotą dotacji bezzwrotnej wynoszącej 2.041.848,13 zł w celu zbilansowania 
całości kosztów tego zadania,  
działając na podstawie § 46, pkt 13, 15 i 21 Statutu PZW 

 

Postanowił : 

 
1. Zaciągnąć pożyczkę zwrotną w WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 330.000,00 zł 

z  okresem spłaty 9 lat 
2. Zaciągnąć kredyt w Darłowskim Banku Spółdzielczym w wysokości 600.000,00 zł z 

okresem spłaty 10 lat 
3. Dokonać spłaty zaciągniętej pożyczki i kredytu ze sprzedaży i kredytu ze środków 

finansowych uzyskanych ze sprzedaży ryb – pstrąga, hodowanych w OHZ PZW 
Liśnica. 

4. Upoważnia się Prezesa i Sekretarza Zarządu Okręgu PZW w Koszalinie do zawarcia 
umów o których mowa w Uchwale 

 
 
 

UCHWAŁA  NR  11/ZO/2012 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 30.06.2012 r.  
działając na podstawie § 46, pkt 13, 15 i 21 Statutu PZW 



 

Postanowił : 
 
Upoważnić Prezesa i Sekretarza Zarządu Okręgu PZW w Koszalinie do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w celu wybrania wykonawcy robót 
budowlanych dotyczących zadania p. n. „ZAHAMOWANIE  STRAT 
BIORÓŻNORODNOŚCI ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM I RZADKICH GATUNKÓW 
RYB W OCHRONIE EX SITU POPRZEZ ROZBUDOWĘ OŚRODKA HODOWLANO – 
ZARYBIENIOWEGO PZW „LIŚNICA” w tym do zawarcia umowy: 
Z podmiotem, który przygotuje i przeprowadzi w/w postępowanie oraz sprawować będzie 
nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, 
Z wykonawcą robót budowlanych w wyniku przeprowadzonego postępowania 
przetargowego. 
 

UCHWAŁA  NR 12/ZO/2012 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 22.10.2012 r. 
działając na podstawie § 46 pkt. 8  Statutu PZW 

 

Postanowił : 
 

VI. Ustalić wysokości składki członkowskiej okręgowej w 2013 roku: 
Składka upoważnia do wędkowania ze środków pływających na wodach nizinnych powszechnie 
udostępnionych do wędkowania w Okręgu PZW Koszalin 

3. Wody nizinne:    

• składka podstawowa                          -  136,00 zł 
• składka ulgowa 50 %                         -    68,00 zł 
• składka ulgowa 75 %                          -    34,00 zł 
• składka członka uczestnika                -    33,00 zł 
• składka całoroczna na 1 jezioro          -  100,00 zł 

(Składka na jedno jezioro dotyczy wyłącznie członków PZW, nie mają  do niej zastosowania ulgi i zwolnienia. W 
ramach tej składki dozwolone jest wędkowanie z brzegu lub ze środków pływających metodą dowolną zgodną z 
Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Składka w formie znaczka, przy którym obowiązuje wpis jakiego jeziora 
dotyczy, pieczęć Koła i podpis Skarbnika. 
4. Wody górskie :  

• składka podstawowa                           - 164,00 zł 
• składka ulgowa 50 %                          -   82,00 zł 
• składka ulgowa 75 %                          -   42,00 zł 
• składka członka uczestnika                 -   39,00 zł 

8. Składka okresowa okręgowa na wody nizinne dla członków PZW: 

• za 1 dzień     -   15,00 zł   
• za 2 dni (kolejne)    -   20,00 zł  
• za 3 dni (kolejne)    -   31,00 zł  
• za 7 dni (kolejne)    -   40,00 zł  
• za 14 dni (kolejnych)    -   50,00 zł  
• za 1 miesiąc (30 kolejnych dni)   -   75,00 zł 

9. Opłata dla nie zrzeszonych na wody nizinne: 

• za 1 dzień      -   32,00 zł   
• za 2 dni (kolejne)      -   41,00 zł  
• za 3 dni (kolejne)    -   62,00 zł  
• za 7 dni (kolejne)    -   80,00 zł  
• za 14 dni (kolejnych)    - 110,00 zł  

10. Składka okresowa okręgowa na wody górskie dla członków PZW: 

• za 1 dzień      -   30,00 zł   
• za 2 dni (kolejne)     -   45,00 zł  
• za 3 dni (kolejne)   -   60,00 zł  
• za 7 dni (kolejne)    -   70,00 zł  



• za 14 dni (kolejnych)    - 100,00 zł 
• za 1 miesiąc (30 kolejnych dni)  - 150,00 zł 

11. Opłata dla nie zrzeszonych na wody górskie: 

• za 1 dzień     -   52,00 zł   
• za 2 dni (kolejne)    -   72,00 zł  
• za 3 dni (kolejne)    -   90,00 zł  
• za 7 dni (kolejne)    - 120,00 zł  
• za 14 dni (kolejnych)    - 200,00 zł  

12. Opłata całoroczna dla nie zrzeszonych i cudzoziemców :  
• wody nizinne                    - 250,00 zł 
• wody górskie                    - 300,00 zł 

(Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód obejmują kolejne dni kalendarzowe i nie 
są objęte ulgami i zwolnieniami. W przypadku braku dokładnego wpisu terminu ważności składki lub 
opłaty za początek okresu ważności składki  lub opłaty uważa się datę stempla bankowego. Wpłaty należy 
dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Składka lub opłata całoroczna na 2012 r. uprawnia do wędkowania 
w okresie od dnia  01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.) 
 

VII. Ustalić wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską  : 

• do 18 lat                                      -  bezpłatnie 
• powyżej 18 lat                             - 40,00 zł 

Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Po potrąceniu podatku VAT zostaną one wypłacone 
kołom które przeprowadziły egzamin. 
Pozostawia się w gestii Kół PZW decyzję o pobieraniu opłaty egzaminacyjnej. 
 

VIII. Ustalić następujący zakres stosowania ulg w składkach okręgowych: 

5) 100 % ulgi  

− Honorowy Członek PZW – na postawie wpisu do legitymacji,  
6) 75 % ulgi   

− członek PZW odznaczony złotą odznaką z wieńcami, 
− członek  uczestnik do 16 lat 

7) 50 % ulgi   

− emeryci i renciści, osoby pobierające zasiłki przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne 
(jeżeli dochód nie przekracza kwoty najniższego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej, 
które w 2012 roku wynosi 1500 zł brutto a w 2013 roku będzie wynosiło 1600 zł brutto. 

− bezrobotni na zasiłkach  lub bez prawa do zasiłku – po okazaniu aktualnego zaświadczenia 
RUP (przy znaczku ulgowym należy wpisać datę wykupu) 

− młodzież ucząca się, studenci do lat 24 po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub 
studenckiej 

− odznaczeniu złotą odznaką PZW 
− odznaczeni srebrną odznaką PZW 
− emeryci, renciści – mężczyźni – po ukończeniu  65 roku życia. 
− emeryci, renciści – kobiety - po ukończeniu 60 roku życia. 

Osoba uprawniona do znaczka ulgowego powinna posiadać przy sobie (do kontroli) dokument 
uprawniający do zastosowania ulgi. 
8) bez dodatkowych opłat na wodach PZW może wędkować: 

− młodzież nie zrzeszona do lat 14 wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu swojego 
opiekuna – warunkiem jest posiadanie przez opiekuna opłaconych składek rocznych na 2013 r. 

− współmałżonek członka PZW wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu  - warunek 
posiadanie przez członka PZW opłaconych składek rocznych na 2013 r. Współmałżonek musi 
posiadać KARTĘ WĘDKARSKĄ. 

Pozostawia się w gestii Kół PZW decyzję o pobieraniu opłaty składki “Wpisowego” od osób, które nie 
opłacały składek w ostatnich latach.       
Zobowiązuje się Skarbników Kół PZW  Okręgu Koszalińskiego do ewidencjonowania i zaznaczania 
na oddzielnych listach pobranych opłat za sprzedane znaki okręgowe na ochronę i zagospodarowanie 
wód od wędkarzy spoza Okręgu Koszalińskiego PZW.  
Należy zaznaczyć symbole danego Okręgu PZW, np.: 
Okręg PZW Szczecin – SZN, 
Okręg PZW Jelenia Góra – JGA 
Okręg PZW Poznań – PŃ,   itp.  
 

IX. Dokonać podziału składki członkowskiej na 2013 rok : 
a) Zarząd główny     - 10 % 



b) Zarząd Okręgu      - 50 % 
c) Koła PZW w Okręgu Koszalińskim   - 40 %  

 
 
 
 

UCHWAŁA  NR  13/ZO/2012 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 22.10.2012 r.  
 działając na podstawie § 46 pkt 27 Statutu PZW 

 

Postanowił : 

 
Zawrzeć z Okręgiem PZW w Szczecinie porozumienie na zasadzie wzajemności w sprawie 
opłacania składek okręgowych naszych członków w drugim okręgu w wysokości 50% 
wartości znaków po opłaceniu składki w okręgu macierzystym. 
 
 

UCHWAŁA  NR  14/ZO/2012 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 22.10.2012 r.  
 działając na podstawie § 46 pkt 8 i 27 Statutu PZW 

 

Postanowił : 
 
Każdy członek Polskiego Związku Wędkarskiego po opłaceniu aktualnych całorocznych 
składek w swoim macierzystym okręgu może wykupić w Okręgu PZW w Koszalinie składkę 
na ochronę i zagospodarowanie wód na wody nizinne lub górskie w wysokości 50% wartości 
znaków. 
Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek 
 
 

UCHWAŁA  NR  15/ZO/2012 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 22.10.2012 r.  
 działając na podstawie § 46, pkt 16 Statutu PZW 

 

Postanowił : 

 
Głosić do GKS chęć zorganizowania następujących zawodów ogólnopolskich: 

- Grand Prix Morskie z łodzi w Darłowie 
- Plażowe Mistrzostwa Polski w Surfcastingu w Darłowie 
- Podlodowe zawody z cyklu Grand Prix Polski w Szczecinku 

 
 

UCHWAŁA  NR  16/ZO/2012 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 22.10.2012 r.  
 działając na podstawie § 46, pkt 4 Statutu PZW 

 

Postanowił : 
 
Uchwalić Ordynację Wyborczą Do Władz i Organów Kół Okręgu PZW w Koszalinie. 



 
 

UCHWAŁA  NR  17/ZO/2012 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 22.10.2012 r.  
 działając na podstawie § 53, ust 4 Statutu PZW 

 

Postanowił : 

 
Ustalić termin Kampanii Sprawozdawczo - Wyborczej w Kołach 1.12. 2012 r. - 31.01. 2013 r. 
 
 

UCHWAŁA  NR  18/ZO/2012 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 22.10.2012 r.  
 działając na podstawie § 41 oraz § 46, pkt 3 Statutu PZW 

 

Postanowił : 
 
Zwołuje się Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie w 
dniu 14.04.2013 r. 
 

UCHWAŁA  NR  19/ZO/2012 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 22.10.2012 r.  
 działając na podstawie § 46 pkt 10 Statutu PZW 

 

Postanowił : 
 
Zatwierdza się Regulamin Zatrudniania I Wynagradzania Pracowników Zarządu Okręgu 
PZW w Koszalinie. 
 
 

UCHWAŁA  NR  20/ZO/2012 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 22.10.2012 r.  
 działając na podstawie § 20 ust 3 Statutu PZW 

 

Postanowił : 
 
Ze względu na złożenie rezygnacji odwołuje się kol. Jerzego Makarę ze składu Zarządu 
Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie. 
 
 

UCHWAŁA  NR  21/ZO/2012 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 17.12.2012 r.  
 działając na podstawie § 46 pkt 15 Statutu PZW 

 

Postanowił : 
 
Wyodrębnić w Budżecie Okręgu pozycję kosztów na pokrycie utrzymania środków 
pozyskanych z funduszy zewnętrznych na ochronę i zagospodarowanie wód. 



 
 
 
 

UCHWAŁA  NR  22/ZO/2012 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 17.12.2012 r.  
 działając na podstawie § 46, pkt 15 Statutu PZW 

 

Postanowił : 

 
Zatwierdzić następujący podział środków na działalność SSRyb w Okręgu w pierwszym 
kwartale 2013 roku: 

− Powiat Białogard       700 zł  
− Powiat Drawsko Pomorskie   1000 zł   
− Powiat Kołobrzeg       700 zł  
− Powiat Koszalin    1000 zł  
− Powiat Sławno      700 zł  
− Powiat Szczecinek    1000 zł  
− Powiat Świdwin      900 zł  

RAZEM:                             6 000 zł 
 
 

UCHWAŁA  NR  23/ZO/2012 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 17.12.2012 r. na wniosek 
Koła nr 18 w Kołobrzegu, działając na podstawie § 46, pkt 11 Statutu PZW 

 

Postanowił : 

 
Wyróżnić Placówkę Straży Granicznej w Kołobrzegu Medalem Za Zasługi W Rozwoju 
Wędkarstwa. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie 
 
 

UCHWAŁA  NR  24/ZO/2012 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 17.12.2012 r.  
 działając na podstawie § 46 pkt 15 i 18 Statutu PZW 

 

Postanowił : 
 
Przystąpić do realizacji projektu przygotowywanego przez Towarzystwo Miłośników Rzeki 
Regi, mającego na celu wybudowanie sztucznych tarlisk na rzece Rega oraz tworzenie 
ścieżek edukacyjnych bez ponoszenia kosztów. 
 
 

UCHWAŁA  NR  25/ZO/2012 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 17.12.2012 r. na wniosek 
Koła Topik w Białogardzie, działając na podstawie § 46 pkt 10 Statutu PZW 

 



Postanowił : 

 
Wydać bezpłatne, grupowe zezwolenie na wędkowanie na jeziorze Podborsko Duże dla 
Zakładu Karnego w Podborsku w 2013 roku w zamian za prowadzenie prac porządkowych 
wokół jezora. 
 

UCHWAŁA  NR  26/ZO/2012 
 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 17.12.2012 r. na wniosek 
Koła Łosoś w Darłowie, działając na podstawie § 46 pkt 29 Statutu PZW 

 

Postanowił : 

 
Powołać Komisję Egzaminacyjną w Kole PZW Łosoś w Darłowie w składzie: 
Paweł Paćkowski  - Przewodniczący 
Piotr Ebel   - Członek Komisji 
 
 
 


