
Uchwała nr 103 
Zarządu Głównego PZW 

z dnia 27 września 2008 roku 
 
 
w sprawie struktury składek okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód 
 
 
Realizując uchwałę XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego, 
w sprawach uchwalania przez okręgi składek na zagospodarowanie wód oraz reformy syste-
mu składek – IV. w dziedzinie budŜetu Związku, pkt 2 i 4, Zarząd Główny postanawia. 
 
Na podstawie § 30 pkt. 2, 11 i 19 Statutu PZW, Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkar-
skiego uchwala strukturę okręgowych składek na ochronę i zagospodarowanie wód. 
 
1. Wysokość rocznych i okresowych składek okręgowych na ochronę i zagospodarowanie 
wód uchwalają Zarządy Okręgów w terminie do 30 listopada kaŜdego roku. 
 
2. Zobowiązuje się Zarządy Okręgów PZW do ustalenia składek na ochronę i zagospodaro-
wanie wód ogólnie dostępnych uŜytkowanych przez Okręg, wszystkimi dopuszczonymi me-
todami, zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW. 
Składki na ochronę i zagospodarowanie wód muszą być zbilansowane z uwzględnieniem spe-
cyfiki zagospodarowania poszczególnych wód, umów na ich uŜytkowanie i innych zasad wy-
nikających z uwarunkowań prawnych i z przepisów zewnętrznych obowiązujących w danym 
regionie.  
Składki te nie mogą być uzupełniane Ŝadnymi dodatkowymi świadczeniami ze strony wędku-
jących. 
 
3. Zobowiązuje się Zarządy Okręgów PZW do ustalania składek na ochronę i zagospodaro-
wanie wód w następującej strukturze podstawowej: 
 
- składka roczna podstawowa-pełna dla członka PZW 
- składka roczna ulgowa dla członka PZW 
- składka roczna dla członka uczestnika PZW 
- składka okresowa dla członka PZW 
oraz 
- opłaty dla niezrzeszonych. 
 
4. W składkach na ochronę i zagospodarowanie wód Zarządy Okręgów PZW mogą ustalać 
ulgi wynikające z : 
- rezygnacji przez wędkarza z pewnych metod wędkowania, 
- deklaracji wędkarza, o chęci korzystania tylko z niektórych wód ogólnie dostępnych w da-
nym Okręgu. 
W razie podjęcia przez wędkującego decyzji o rezygnacji z ulgi, Zarządy Okręgów mogą 
ustalić składki uzupełniające, do wysokości składki podstawowej-pełnej.  
 
5. Wody okręgów PZW nie objęte składkami wymienionymi w pkt. 3 i 4, naleŜy traktować 
jako łowiska specjalne, podlegające Uchwale Nr 22 Prezydium Zarządu Głównego PZW z 
dnia 1 lipca 2006 r., „w sprawie ogólnych zasad funkcjonowania łowisk specjalnych PZW”. 



Wykupienie licencji na wędkowanie na tych wodach nie moŜe być uzaleŜnione od wykupie-
nia okręgowej składki na ochronę i zagospodarowanie wód. 
 
6. Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej na ochronę i zagospodaro-
wanie wód określają w ramach swych kompetencji zarządy okręgów. 
 
7. Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika upowaŜnia go do wędkowania na 
wodach ogólnie dostępnych całego kraju. 
 
8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
Uzasadnienie 

 
W § 46 statutu PZW w pkt. 8 – znajduje się delegacja dla Zarządu Okręgu PZW do uchwala-
nie składek okręgowych. Uchwalanie to rozumiane było do tej pory jako uchwalanie wysoko-
ści składek okręgowych. Nie było jednak podstawy do ustalania struktury tych składek, jed-
nolitej dla wszystkich Okręgów PZW. 
 
Ustawa Prawo o Stowarzyszeniach, na podstawie której działa PZW, przewiduje moŜliwość 
ustanawiania składek członkowskich przez stowarzyszenie. Nie przewiduje moŜliwości usta-
nawiania składek przez jednostki terenowe stowarzyszenia. Składki - zgodnie ze statutem – 
moŜe ustanawiać organ stowarzyszenia – Zarząd Główny PZW, a nie zarządy okręgów. Zapis 
statutu w tym zakresie ( §46, pkt. 8) znaczy tyle, Ŝe w ramach tego co ustali dla stowarzysze-
nia Zarząd Główny, moŜe być przewidziana dla zarządów okręgów kompetencja ustalenia 
wysokości części składki. Nie moŜe być składek innych, niŜ składka członkowska stowarzy-
szenia ustalona przez ZG. Ustalenie przez zarządy okręgów składek członkowskich poza ra-
mami określonymi przez ZG nie jest legalne. Wpływy z tego tytułu organy skarbowe mogą 
uznać za opłaty i Ŝądać od nich podatków. 
 
Konieczne jest ustalenie uchwałą ZG systemowego rozwiązania, poprzez przyjęcie obowiązu-
jącej w PZW struktury składki członkowskiej, która moŜe być złoŜona i zróŜnicowana, ale w 
sposób jednolity dla całego PZW. MoŜna ustalić, Ŝe składkę członkowską stanowi część obo-
wiązkowa ustalona przez ZG i część okręgowa, określona przez ZO, np.: 
 
Składka członkowska – ogólno związkowa (obecnie składka członkowska) 
Składka członkowska – okręgowa ( obecnie okręgowa składka na ochronne i zagospodarowa-
nie wód) 
 
 
 
Wiceprezes Zarządu Głównego PZW   Prezes Zarządu Głównego PZW 

Janusz Nyk             Eugeniusz Grabowski 
 


