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Uchwała nr l Eo
Zarządu Gł wnęo Polskięo Związklu Wędkarskiego

z dnia 26 sierpnia 2017 r.

w sprawie składki członkowskiej na 2018 r.

Na podstawie $ 30 pkt 9 i 11 Statufu PZW uchwala się, co następuje :
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Pojęcie składki członkowskiej w PolskimZwiązku Wędkarskim obejmuje :

1) składkę uchwaloną na potrzeby finansowania zada organizacyjnych
wędkarskie go zwaną dalej składką członkowską og lnozwiązkową,

2) składkę uchwaloną na potrzeby zagospodarowania i ochrony w d,
3) wpisowe członkowskie i wpisowe członka uczestnika,
4) wpłaĘ zawydane legitymacje członkowskie.

i sportu
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Wysokość obowiązującej w 2018 roku składki członkowskiej, wpisowego i świadczenia
za wydane legitymacje członkowskie określa tabela stanowiąca zaŁącznikrc L

Zaktes i zasady stosowania ulg i zwolnieri w składce członkowskiej, zawiera załącznik
nr 2.
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Wysokoś składek na ochronę i zagospodarowanie w d, rocznych i okresowych, uchwalą
zarządy okręg w w terminie do 30 listopada 2017 r., zgodnie z uchwałą ZG Pzw nr 103

z dnia 27 września 2008 r. w sprawie struktury składek na ochronę i zagospodarowanie
wd.
Zakres stosowanych ulg w składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie w d,
musi by zgodny z obowiązującą w PZJ,I zasadą r wnego traktowania członk w przez
wszystkie jednostki terenowe Związ,ku.DoĘczy to ulg wynikających z posiadania odznak
honorowych lub innych ustalonych na terenie okręgu.
Do składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie w d, wydaje się bezpłatne,
imienne i terminowe zezwolenie określające warunki uprawiania amatorskiego połowu

ryb na wodach użytkowanych przez wydającego zezwolenie i wodach okręg w z kt rymi
zawarto porozumienia.
Wz r zez-łvolenia określono odrębną uchwałą zG PZw nr 26 z dnia29.03.20l4 r.
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Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach udostępnia do wędkowania użytkowane
wody na podstawie wniesionej składki na ochronę i zagospodarowanie w d.
Wysokość składek rocznych i okresowych w podziale na :

l)rodzajew diłowisk,
2) członk wPZw i opłat dla os b niezrzeszonych,
określa tabela stanowiąca załączniknr 3.
Wykaz w d udostępnionych do wędkowania na terenie Gospodarstwa z określeniem
warunk w użytkowania rybacko-wędkarskie go, zawiera załącznik nr 4.
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osoby nie zrzeszone w PZW uprawnia do wędkowania wniesienie opłaty za wędkowanie

wedńg stawki uchwalonej przez zarządoklęgu, na terenie którego wędkują.

só

Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską ustalaj ą zarządy okręgów, podając do

wiadomości aarósy i zakres terytorialny działaniakomisji egzaminacyjnych'

$7

Uchwaławchodziw Życte z dniem podjęcia.

Skarbnik ZGPZW

AndrzeiDrzazga

PrezesZGPZW

Dioniry Ziemiecki
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Załącznik nr 2
do UchwaĘ nr ZG PZw

z dnta 26 sierpnia 2017 r.

ZAKRES I ZASADY STOSOWAIIIA ULG I ZWOLNIEN
w SKŁADCE C7f,'oNKowsKIEJ w 2018 R.

Młodzież do lat 14, nie ztzeszona w PZV,I, moze wędkować nieodpłatnie w wodach
PZw, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
og lnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego
łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki
członkowskiej. Wysokość, znizki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na
terenie swe go działania zarządy okrę g w.
Honorowi członkowie PZW zgodnie z $ 15 ust. 2 statufu PZW są zwolnieni ze świadczeit
członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
Członkowie PZW w wieku 16-24 |ata są uprawnieni do 50% zniŻki w składce
członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub sfudenckiej.
zilŻki w składce członkowskiej z tytułu odznaczetl'honorowymi odznakami PZw,
ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr l, stosowane są po okazaniu legitymacji
potwierdzającej nadanie odznaczetia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
ZasaĘ stosowania ulg i zwolnieri w składce na ochronę i zagospodarowanie w d oraz
zasady wydawania zez-łło|e na amatorski poł w ryb dla os b objętych tJ'mi ulgami i
zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręg w.
System ulg określony w załączniku nr l pkt 2 i 3 stozuje w ciągu całego roku w kt rym
ukoriczono określony wiek.
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ZaŁącznik nr 3
do Uchwały nrlI%G PZw

z dnta 26 sierpnia 2018 r.

Tabela składek i opłat za wędkowanie w roku 2018
w Gospodarstwie Rybackim PZw w Suwałkach

RODZAJ PoŁowu ZRZESZENI WPZW NIEZRZESZENI

CAŁoRoCZNY: Skladka * opłata

Wszystkie ieziora -bez trolingu 240,00 400,00

Wszystkię ieziora _ pełna 360,00 600,00

Wszvstkię ieziora _bęz trolingu ulga 50% 120,00

Wszvstkie ieziora _ pełna - ulga 50% 180,00

Wszvstkie ieziora -bez trolingu ulga 75% 60,00

Wszystkie ieziora _ pełna - ulga 7 5% 90,00

Jedno iezioro _bęz trolingu 180,00 310,00

Jedno iezioro _ pełna Ż70,00 465,00

Jedno iezioro -bez trolingu ulga 50oto 90,00

Jedno ięzioro _ pełna - ulga 50% 135,00

Jedno iezioro _bęz trolingu ulga 75% 45,00

Jedno iezioro - pełna - ulga 7 5% 67,00

Jedno iezioro - socialna 60,00
OKRESOWY:

1-dniowa ztrolingiem 24,00 Ż7,00

1 _ dniowa bęz trolinzu 16,00 18,00

3 -dniowaztrolingiem 57,00 66,00

3 - dniowa bez trolinzu 38,00 44,00

7 -dniowaztrolingiem 105,00 150,00

7 - dniowa bez trolinzu 70,00 100,00

14 - dniowa ztrolingiem 165,00 225,00

14 - dniowa bez trolinzu I 10,00 150,00

30-dniowa ztrohngiem 225,00 300,00

30 - dniowa bez trolingu 150,00 200,00
* - Składka -składka na ochronę i Zagospodarowanie w d PZw.

Zasadv wedkowania :

l. Wędkujących obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW zwyjątkami:-
_ wędkowanie złodzi dozwolone jest od 01 maja do korica roku. Jeżeli ostatrri dzie kwietnia
prrypada w niedzielę wędkowanie złodzi dozwolone jest od 30 kwietnia. obowiązuje zakaz
wędkowania złodzi w porze nocnej, tj. w okresie od 1 godziny po zashodzie słorica do jednej

godziny przed wschodem słorica;
2. Poł w całoroczry obejmuje okres od l styczria do 3l grudnia2Ol& r.

3. Składki i opłaty całoroczre na wsrystkie jeziorą jak i składki oraz opłaty okresowe,
upowa:źniają do połowu na wsrystkich wodach Gospodarstwa z wyłączeniem łowisk
specjalnych, na kt rych obowiązują odrębne opłaty licencyjne i regulamin wędkowania.

4. Składki i opłaty całoroczne na jedno jezioro upowaźniają do połowu na rzehach, ciekach

be4pośredniołączących się z danym jeziorem (odpływ, dopĘw).
5. Składki i opłaty okresowe i całorocme, za wyjątklem składki socjalnej, upoważniają do

połowu z łodzi,spinningu.
6. Do składek okresowych nie stosuje się ulg.
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Składka socjalna upoważnia do połowu wyłącznie zbrzega lub z lodu na jednym jeziorzelub
rzecebez prawa uĘcia spinningu. Składka socjalna przysługuje młodzieĘ do lat 18,
emerytom (mężczyźni po 65 roku zycia, kobiety po 60 roku życia), inwalidom całkowicie
ńezdolnym do pracy.
Za okres jednego rlnią uułuża się czas od godz.0.00 do godz.24.00. opłaty 3,7,74 i 30-dniowę
dotycząkolejno następujących po sobie dni.
Do składek całoroczrych, dla wszystkich członków PZW, stosuje się następujące ulgi:
- Członek Honorowy PZw oraz członek do lat 16-tu
- odznaczony złotą odznakąPzw z wtencami

- 100%
- 7s%

- odznaczony srebrną i złotą odznaką PZW oraz członek PZW do lat 18-tu - 50 %.
10. Na terenie działania Gospodarstwa składki i opłaty przyjmują wytypowane sklepy wędkarskie,

skarbnicy k ł PZw (wg wykazu), Zakłady Rybackie w olecku, Suwałkach, Węgorzewie i
Rucianem-Nidzie.

1l. Składek i opłat okresowych 1- i 3_ dniowych dokonywa można także wykupując zezvłoLenie
poptzez stronę internetową www.pzw.suwalki.com.pl zzaznaczetiem okresu, kt rego doĘczy
poł w.

12. Do wędkowania na podstawie ę-zezulolenia konieczne jest posiadanie w czasie połowu:
- wydruku potwierdzenia przelewu z za7:naczeniem danych wędkującego i terminu połowu

(nie dotyczy płatności kartą kredyową) lub potwierdzenia przelewu w formie pliku pdf na
vrządzeniu elektroniczrrym,
- druku e-zezwolenia, pobranego ze strony internetowej Gospodarstwa w formie papierowej
lub elektronicznej,

- karty wędkarskiej.
13. Wykaz w d, na kt re obowiązują powyższe składki i opłaty w załączeniu (bez łowisk

specjalnych, jezior: Wiartel-Przylasek, Lemięt, Łękuk i Kociołek).
14. Wędkujących na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach obowiązuje

prowadzenie Ęestru połowu ryb wydawanego razem z zenłoleniem. Zwrot wypełnionego
przsz wędlującego rejestru połow w _ w Zakładach Rybackich PZW lub w punktach
sprzeduĘ.

15. Na łowiska specjalne j. Wiartel-Przylasek' Lemięt, Łękuk i Kociołek obowiązują oddzielne
opłaty i regulaminy.

REGULAMIN PoŁowÓw wqorłRsKlcH
w ŁowIsKU SPECJALNYM JEZIoRA WIARTEL _ PRZYLASEK

w 2018 r.

l. W ciągu jednego dnia wędkarskiego (od wschodu do zachodu słorica), dopuszczalny jest odł w
dw ch sztuk szczupak w o wymiarze osobniczym powyżej 50 cm, jednej troci jeziorowej o
wymiarzs osobniczym powyżej 50 cm i jednego suma w :qymiarze osobniczym powyżej 70 cm.
Ryby przeznaczone do zabrania naleĘ wpisa do Ęestru połow w bezpośrednio po ich
odłowieniu i mogą by przechowywane w siatce zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu
Rvb.
Nie wprowadza się ogranicze ilościowych na pozostałe gatunki poławiane wędkami
spławikowymi (dopuszczalne dwie wędki spławikowe przy połowie złodzi i brzegu) znatwalną
przynętą lub spinningiem (wraz z trollingiem) do limit w określonych Regulaminem
Amatorskiego Połowu Ryb.
Wprowadza się wymiar ochronny okonia do 15 cm.
W odniesieniu do pozostałych gatunk w ryb ma zastosowanie Ustawa o rybactwie śr dlądowym i
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.

2. Zakazane są metody połowu naŻywą i martwą rybę.
3. Wędkujących obowiązuje prowadzenie dziennego Ęestru połow w. Druk rejestru wydany zostaje

przy zakupie licencji. Zwrot wypełnionego przez wędkującego Ęestru połow w - w ośrodku
WczasowymMPT Wiartel.
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Wędkowanie złodn doztvolone jest od 0l maja do korica roku W Łowisku Specjalnym Wiartel
obowiązuje zakazwędkowania w porze nocnej:
złodziizpodlodu.
osobom naruszającym Regulamin Łowiska zostaje cofnięta licencja bez odszkodowania. W
przypadkach naruszenia postanowieri Ustawy o rybactwie śr dlądowym' sprawca przestępstwa
znbowiryarry jest do naprawienia szkody na drodze ugodowego naprawienia szJcody lub poprzez
postępowanie sądowe z wniosku do Sąd w Powszechnych.
Wędkującego obowiązuje posiadanie Karty Wędkarsk'tej za wyjątkiem cudzoziemc w.
Wędkowanie z lodu dozwolone jest tylko jedną wędĘ podlodową uzbrojoną w spławik lub
mormyszkę. Zak"aruje się używania bĘstki podlodowej. obowiązuje r wnież w tym okłesie zakaz
połowu na Żywą i martwą rybę. Pozostałe zasady analogicznie jak w okresie wędkowania ,,po
wodzie".
Młodzież do lat l4-tu może wędkować w ramach dziennego limitu swego opiekuna bez
dodatkowych opłat.

l0. opłaty i składki wędkarskie wniesione przez wędkującego na wody olaęg w PZW czy
Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, nie uprawniają do wędkowania w Łowisku
Specjalnym jeziora Wiartel - Prrylasek.

ll. Uprawnienia do połowu ryb ma wyłączrie osobą kt ra nabyła licencję na pd w na Łowisku
Specjalnym jezioru Wiartel - Przylasek.

|2. Za okres jednego dnia lwłŻa się czas od godz.Ooo do 24o".

wYsoKoŚc opłłr LICENCYJNYCH w 2018 r.
JEZIORO WIARTEL - PRZYLASEK

I. Opłata jednodniowa :

- Zbrzegu lub z lodu - 25 zŁ
- Z łodzi -35zł

7.

8.

9.

II. Oplaty trzydniowe:

- Zbruegu lub z lodu - 60 zł
- Złodzi - 80 zł

III.opłaty7_dniowe:
- Zbrzegu lub z lodu - l20 zł
- Złodzi - I70 zł

IV. oplaĘ 14 - dniowe:
- Zbrzegu lub z lodu - l50 zł
- Złodzi - 300 zł

V. opłaty całoroczne:
- Zbrzega lub z lodu - 450 zł
- Złodzi - 900 zł

UWAGI:
l. opłata za wędkowanie w łowisku specjalnym Wiartel - Przylasek nie

wędkowania w innych łowiskach i odwrotnie.
2. obowipuje zakazpołowu szczupakaod l stycznia do 30 kwietnia.
3. Wymiar ochronny szczupakawynosi do 50 cm długości, okonia do 15 cm.
4. obowiązuje zakaz stosowania błystki podlodowej.
5. obowipuje ,,Regulamin Połow w na łowisku specjalnym jez.

PRZYLASEK''.

upowaŻnia do

WIARTEL
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Licencje wędkarskie na jez. Wiartel można nabyć w:

1. Biurze Zakładu Rybackiego PZW Ruciane Nida, ul. Rybacka 7,87 423I0lI
2. Biurze Zakładu Rybackiego PZW Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10,tel.87 5664005
3. ośrodku Wczasowym MPT ,,Hotel _ Camping" ,12 -2l4Wiartel k/Pisza (czynny caĘ

rok) tel.87 42401U.
4. Sklep Wędkarski,,ARA'' - Pisz, Młodzieżowa l8.,tel.605 780 040
5. Sklep Wędkarski Ambroziak Andrzej, Warszawa, ul. Twarda 42,00-83I Warszawa, tel.

501167440

REGULAMIN PoŁowÓw wĘorłRsKIcH
w ŁowIsKU SPECJALNYM JEZIoRA LEMIĘT

w 2018 r.

W ciągu jednego dnia wędkarskiego (od wschodu do zachodu sło ca), dopuszczalny jest odł w
dw ch sztuk szczupak w albo dw ch sztuk sandacza (łączna iloś wymienionych ryb nie może
przeLroczyć dw ch sztuk) o wymiarze osobniczym powyżej 50 cm.
Ryby przentaczone do zabranla naleĘ wpisać do rejestru połow w bezpośrednio po ich

odłowieniu i mogą być przechowywane w siatce zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu
Rvb.
Nie wprowadza się ograniczeri ilościowych na pozostałe gatunki poławiane wędkami
spławikowymi (dopuszczalne dwie wędki spławikowe prry połowie złodzi i brzegu) znatlxalną
przynętą lub spinningiem (wraz z trollingiem) do limit w określonych Regulaminem
Amatorskiego Połowu Ryb.
Wprowadza się wymiar ochronny okonia do 15 cm.
W odniesieniu do pozostałych gatunk w ryb ma zastosowanie Ustawa o rybactwie śr dlądowym i
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.
Wędkujących obowiązuje prowadzenie dziennego Ęestru połow w. Druk rejestru wydany zostaje
przy zakupie licencji. Zwrot wypełnionego przez wędkującego Ęestru połow w - w Zakładzie
Rybackim PZW w Węgorzewie.
Wędkowanie złodzi dozwolone jest od 0l maja do korica roku. W Łowisku Specjalnym Lemięt
obowiązuje zakazwędkowania w porze nocnej:
złodziizpodlodu.
osobom naruszającym Regulamin Łowiska zostaje cofnięta licencja bez odszkodowania. W
przypadkach naruszenia postanowie Ustawy o rybactwie śr dlądowym' sprawca przestępstwa
zobowięany jest do naprawienia sźcody na drodze ugodowego naprawienia szkody lub poprzez
postępowanie sądowe z wniosku do Sąd w Powszechnych.
Wędkującego obowiązuje posiadanie Karty wędkarsklej z.awyjątkiem cudzoziemc w.
Wędkowanie z lodu dozwolone jest Ęlko jedną wędĘ podlodową.
obowiązuje r wnież w tym okresie zakazpołowunażywą i martwą rybę.
Pozostałe zasaĘ analogicmie jak w okresie wędkowania ,po wodzie''.
MłodzieŻ do lat 14-fu może wędkować w ramach dziennego limitu swego opiekuna bez
dodatkowych opłat.
opłaty i składki wędkarskie wniesione przez wędkującego na wody okręg w PZW czy
Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, nie uprawniają do wędkowania w Łowisku
Specj alnym j ęziora Lemięt.
Uprawnienia do połowu ryb ma wyłącznie osobą kt ra nabyła licencję na poł w na Łowisku
Specj alnym j eaora Lemięt.
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10. Za ok<res jednego dnia vwaŻa się czas od godz.Ooo do 24oo
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wYsoKoŚc opł,łr LICENCYJI\IYCH w 2018 r.
JEZIoRo LEMIĘT

I. opłata jednodniowa :

- Zbrzegu lub z lodu -25 zł
- Złodzi - 35 zł

II. opłaty trzydniowe:
- Zbrzegu lub z lodu - 60 zł
- Z łodzi

80 zł

III.opłaty7_dniowe:
- Zbrzegu lub z lodu Da zł
- Z łodzi - l70 zł

rV. opłafy 14 - dniowe:
- Zbrzegu lub z lodu 150 zł
- Z łodzi - 300 zł

V. Opłata całoroczna
- Z brzegu lub z lodu - 35 0 zł
- Z łodzi - 500 zł

UWAGI:
1. opłata za wędkowanie w łowisku specjalnym Lemięt nie upoważnia do wędkowania

w innych łowiskach i odwrotnie.
2. obowiązuje zakaz połowu szczupaka od l stycznia do 30 kwietnia.
3. obowiązuje zakazpołowu sandaczaod l stycznia do 31 maja.
4. Wymiar ochronny szczttpaka i sandacza wynosi do 50 cm długości, okonia do 15 cm.
5. obowiązuje ,,Regulamin Połow w na łowisku specjalnym jez. ,,LEMĘT''.

Licencje wędkarskie na jez. LEMIĘT można nabyć w:

1. Biurze ZakładlRybackiego PZW w Węgorzewie, ogonki l4,tel.87 4273110
2. Biurze Zakładu Rybackiego PZW Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10, tel.87 5664005.
3. Sklep Wędkarski Ambroziak Andrzej,Watszawa, ul. Twarda 42,00-831Warszawa,

tel. 501 167440
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REGULAMIN PoŁowÓw w4orłRsKIcH
w ŁowIsKU SPECJALNYM JEZIORA ŁĘKUK

w 2018 r.

l. Ryby prze^aczone do zabrania naIeĘ wpisaó do rejestru połowów bezpośrednio po ich
odłowieniu i mogą byó przechowywane w siatce zgodnie z Regulaminem Amatorskiego
Połowu Ryb.

2. Nie wprowadza się dodatkowych ograniczeń ilościowych na poławiane gatunki wędkami
spławikowymi (dopuszczalne dwie wędki spławikowe prry połowie z łodzi i brzegu) z
naturalną prTqętąlub spinningiem(wrazz trollingiem) do limitów określonych Regulaminem
Amatorskiego Połowu Ryb PZW.
Wprowadza się wymiar ochronny okonia do 15 cm.
W odniesieniu do pozostaĘch gatunków ryb ma zastosowanie Ustawa o rybactwie
śródlądowym i Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.
Zakazane są metody połowu naŻrywą i martwą rybę.
Wędkujących obowiązuje prowadzenie dziennego Ęestru połowów. Druk rejestru wydany
zastaje przy zakupie licencji. Zwrot wypełnionego przez wędkującego rejestru połowów - w
ośrodku',Folwark Łękuk''.

7. Wędkowanie złodzi dozwolone jest od 0l maja do końca roku W Łowisku Specjalnym Łękuk
obowiązuje zakazwędkowania w porze nocnej: złodzi i z pod lodu.

8. osobom naruszającym Regulamin Łowiska zostaje cofnięta licencja bez odszkodowania. W
przypadkach naruszenia postanowień Ustawy o rybactrvie śródlądowym, sprawca
przestępstwa zobowiązany jest do naprawienia szkody na drodze ugodowego naprawienia
sz.kody hllb poprzezpostępowanie sądowe z wniosku do Sądów Powszechnych.

9. Wędkującego obowiązuje posiadanie Karty wędkarsklej zawyjątkiem cudzoziemców.
l0.Wędkowanie z lodu dozwolone jest tylko jedną wędĘ podlodową. obowiązuje również w

tym okresie zakazpołovu na Żrywą i martwą rybę. Pozostałe zasady analogicznie jak w okresie
wędkowania,po wodzie''.

Il.MłodzieŻ do lat l4-tu może wędkowaó w ramach dziennego limitu swego opiekuna bez
dodatkowych opłat.

l}.opłaty i składki wędkarskie wniesione przez wędkującego na wody okręgów PZW czy
Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, nie uprawniają do wędkowania w Łowisku
Specj alnym j eziora Łękuk.

l3.Uprawnienia do połowu ryb ma wyłącmie osobao która nabyła licencję na połów na Łowisku
Specj alnym j ezior a Łękuk.

I4.Za okres jednego dnia uwaźa się czas od godz.Ooo do 24oo.

wYsoKosc OPŁAT LICENCYJNYCH w 2018 r.
JEzIoRo ŁĘKUK

I. opłata jednodniowa :

- Zbrzegu lub z lodu - 25 zł

3.
4.

5.

6.

- Z łodzi

II. opłaty trzydniowe:

- Zbrzegu lub z lodu - 60 zł
- Z łodzi -80zł

In.opłaĘ7-dniowe:
- Zbrzegu lub z lodu l20 zł
- Z łodzi I70 zł

-35zł



ll

2.
3.

4.

rv. opłaty 14 - dniowe:
- Z brzegu lub z lodu l50 zł
- Z łodzi - 300 zł

V. opłatacałoroczna
- Z brzegu lub z lodu - 350 zł
- Z łodzi - 500 zł

UWAGI:
1. opłata za wędkowTi: * łowisku specjalnym Łękuk nie upowaŹnia do wędkowania

w innych łowiskach i odwrotnie
obowiązuje zakazpołowu szczupakaod l stycznia do 30 kwietnia.
!r.i1ochronny szczupakawynosi do 50 crn długości, okonia do 15 cm.
obowiązuje ,,Regulamin Połow w na łowisku specJahym jezŁęlłlk,.

Licencje wędkarskiena jez. Łękuk możnanaby w:

1. Biurze ZakładuRybackiego PZW w olecku, ul. Zamkowa17,te!.87 5202083.2' Biurze ZakładuRybackiego PZW Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10, tel.875664005.3. Folwark Łękuk_Przyfuccy, Łękuk Mały 8, l1-510 Wydminy, t"i ooo 931 848.4. sklep samborska g.; Grunwaldzkagz,l l-500 wyaminy, t"t. oo: 770 g94

REGULAMIN PoŁowow WĘDKARSKICH
w ŁowIsKU SPECJALNYM KocIoŁEK

w 2018 r.

1' Ryby przem[aczon2 d9 zabr'attta naleĘ wpisa do rejestru połow w bezpośrednio po ichodłowieniu i mogą być przechowywane w siatce zgodnie zRegulaminem Amatorskiego Połowu
Rvb.

2' Nie wprowadza się dodatkowych ograniczeri ilościowych na poławiane gatunki wędkami
spławikowymi (dopuszczalne dwie wędki spławikowe przy połowie złodni uizegu) zna1ralnąprzynętą lub spinningiem (wraz z trollingiem) ło 

- 
fmit w określonych 

"Regulaminem
Amatorskiego Połowu Ryb.

3' Wprowadza się wymiar ochronny okonia do 15 cm. W odniesieniu do pozostałych gatunk w rybma Zastosowanie Ustawa o rybactwie środlądowym i Regulamin Amatorskiiego Połowu Ryb.
Zakazane są metody połowu na Ęwą i martwąrybę.
Wędkujących obowiązuje prowadzenie dziennego Ęestru połow w. Druk Ęestru wydany
T'taje ptzy zakupie licencji. Zwrot wypełnioĘo pir", *iahią""go rejestru połow w - wośrodku Zarybieniowym PZW w Doliwich''.

6' Wędkowanie złodzi dozwolone jest od 01 maja do ko ca roku W Łowisku Specjalnym Kociołek
obowiązuje zakazwędkowania w porze no"''"j' złodni z pod lodu.7' osobom naruszającym Regulamin Łowiska zostaje cofnięta licencja bez odszkodowania. W
T?3-1*:l. -TT.,""oiu 

postanowieli Ustawy o rybactwie ir dlądowym' sprawca p.zer,ęp.,-u
11b::Y:||._*1donaprawienia.'4"9ło1a.oo".ugodowego;; fi;; ;; iffi ;;postępowanie sądowe zwniosku do Sąd w Powszechnych.
Wędkującego obowiązuje posiadanie Karty Wędkarsutźi zawyjątkiem cudzoziemc w.
Wędkowanie z lodu dozwolone jest tylko jed1e w_edĘ poatoaor'ą. obowiązuje r wnież w tymokresie zakaz połowu .r? żwą i martwą .yuę. rbzostuł" .^u$ anatogi|mie jak w okresiewędkowania'po wodzie" .

4.
5.

8.

9.
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lO.Młodzież do lat l4-tu może wędkowa w ramach dziennego limitu swego opiekuna bez
dodatkowych opłat.

ll.opłaty i składki wędkarskie wniesione przez wędkującego na wody okręg w PZW czy
Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, nie uprawniają do wędkowania w Łowisku
Specjalnym j eziora Kociołek.

l2.Uprawnienia do połowu ryb ma wyłącmie osobą kt ra nabyła licencję na poł w na Łowisku
Specjalnym j eziora Kociołek.

13.Za okres jednego dnia uwźa się czas od godz.0"" do 24o".

wYsoKoŚc opłłr LICENCYJNYCH w 201E r.
JEzIoRo KocIoŁEK

I. opłata jednodniowa :

- Zbrzegu lub z lodu -25 zł
- Z łodzi -35zł

II. opłaty trzydniowe:

- Z brzegu lub z lodu - 60 zł
- Z łodzi

80 zł

III.opłaĘ7_dniowe:
- Zbrzegu lub z lodu I20 zł
- Z łodzi l70 zł

Iv. opłaty 14 _ dniowe:
- Z btzegu lub z lodu l50 zł
- Z łodzi - 300 zł

UWAGI:
l. opłata za wędkowanie w łowisku specjalnym Kociołek nie upoważnia do wędkowania

w innych łowiskach i odwrotnie.
2. obowiązuje zakazpołowu szczupakaod 1 stycznia do 30 kwietnia.
3. Wymiar ochronny szczupakawynosi do 50 cm długości, okonia do 15 cm.
4. obowiązuje ,,Regulamin Połow w na łowisku specjalnym jez ,,Kociołek''.

Licencje wędkarskiena jez. Kociołek można nabyć w:

l. Biurze Zakładu Rybackiego PZW w olecku, ul. ZamkowaI7,tel.87 5202083.
2. Biurze ZaWadu Rybackiego PZW Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10, tel. 875664005.
3. ośrodku Zarybieniowym PZW w Doliwach, Doliwy l2,tel.875204838.
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REGULAMIN PoŁowow WĘDKARSKICH
W JE ZIORT.,E POGUBIE WIELKIE

w 2018 r.

1. Wędkujących z brzegu
Zasady wędkowania na
wyjątkami:

obowiązuJe Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb oraz
wodach Gospodarstwa Rybackiego [zw w Suwałkach z

a) wędkowanie zbrzegui złodzidozwolone jest od 0l lipca do 31 grudnia,b) wędkowanie z lodu dozwolone jest do ton.u tui"go,
9) obowiązuje zakazstosowania zanęt,

_ d') obowiązuje zakazwędkowani aziodziw strefie szuwar w.2' Wędkowanie z łodzi dozwolone j$ |vrĘ po *yrt-iu pisemnego, imiennego ,czasowego zezwolenia w biurze Zakładu Rybackiego pzw * Ruciarrem Nidzie wgodzinach pracy biura.
3' Zgodnie z rozpotządzeniem nooŚ w obztynie dopuszcza się maksymalnie 10jednostek pły*ują.y.h na dobę i w maksymalnie iakiej ilości będą wydawanezezwolenia na poł w z łodzi osobom po.iuau;ą.y- wykupione zenllolenie nawędkowanie na wodach Gospodarstwa Rybackiego i:źw * Suwałkach4. Zezwolenia na .pływaniJ łodzią w.dawan-e będą w kolejności zgloszei.Pierwszeristwo1ająosobyzwykupionymizezsłloleniu-ioto..o*y-i.
5. Zezwolenia *v9uyT" będą matsymalnie na okres nie dłuŻszy niz miesiąc. Wzależności od ilości chętnych okres ten moze ulec będzie skr ceniu.6' Wędkujący zobowiązany jest do posiadania i ot-y**ia na Żądanie jednostekkontroĘących wtŻnego iezwolenia na wędkowani e", karw *ęam'r.i.:, ao*oa.,
- 1:J_.'L*cyjnego 

jednostki pływającej oraz zezwolenia na pływanie ioariĘ. 
-"

7 ' Wędkujących obowiązuji *ypiłniunie rejestru p;iJ;, kt ry stanowi integralnączęść zemvolenia na pĘwanie i po wypełnieniu dostarczenie do biura Zakładu wRucianem-Nidzie osobiście lub listowrie. Ni. *y*ią'anie się z tego obowiązkuskutkować będzie brakiem możliwości uzyskania dr.:"!.n zezwoleno"u *ęat o**i.złodziw jeziorue Pogubie Wielkie.8' Wodowanie łodzi dozwolone jest tylko w miejscach wskazanych w Załączniku nr 3do Rozporzfu"":-y 5 Regionalnęo Dyrekt.,i" o.h'"iv Środowiska w olsztynie zdnia 20 sĘcznia}}I7 r.



do UchwĄ :**"#\Trł
z dnia26 sierpnia 20lg r.

WYKAZ JEZIOR
GosPoDARsTwA RYBACKIEGo Pzw w sUwAŁKAcH

I'DOSTĘPNIONYCH Do wĘDKowANIA W 2018 r.

JEZIORO POW. GMINA UWAGIBABKA 67,16 KRUKLANKI
BARTELNIK 8,54 POZEZDRZE
l'l^ŁA KU'I'A 26,63 POZEZDRZE
l'IALB, 130,45 FILIPOW
BIAŁoŁAwKI 272 PISZ
BITKOWO 99,77 GoŁDAP
BLTZENKO 39,12 NOWINKA
BLIZNO 240,39 NOWINKA
BŁoTNIsTE 2,34 KALINOWO
BOCZNE 59,94 PRZERoŚ'
BOCZNEL 19,06 JELENIEWO
BOCKI 8,29 OLECKO
BOLESTY 127,t2 RACZKI
BROZOWKA 66,9 KRUKLANKI
BRZASK 29,73 POZEZDRZE
BRZOT,OLASEK 159,51 PISZ
CZARNA KUTA 26,32 POZEZDRZE
CZARNE 193,66 DUBENINKI
CZosTKÓw 21,97 FILIPOWI srs KRASNOPOLDŁUGIE |:ł
DŁUGIE l06,g l KRASNOPOL
DŁUGIE 24,97 I FILIPOW
DOBKI t62,43 I oLECKO
DOWCIEN 83,57 KRASNOPOL
DUDECKIE t44,89 I SwIETAINO
DWORACKIE 90 9WIĘTAJNOEŁK +

BARANY+
HERTADUŻA

400,93
5,12
7,46

EŁK I Eł,r, BARANY, HERTA DUŻA-
I jedno jezioro

GACNE 7,7 FILIPOW
GAŁADUŚ 592,16 SEJNY .lenoto gtantczne
GARBAS 145,06 FILIPOW
GŁĘBoKA KUTA 17,35 POZEZDRZE
GŁĘBoKIE 5,7 4 KALINOWO
GŁĘBoKIE ll 

"94 OLECKO
GŁĘBoKIE 10,96 BAKAŁAP.ZEWo
GoŁDAP 161,59 GoŁDAP .lezioro graniczneGoŁDAPIwo 840 KRUKLANKI
GREMZDY 207,,95 KRASNOPOL
GUZIANKADiM+
KAIK

1 06,1 5 RUCIANE GuziankaDuŻa iMała, gu1ę _.|edno
iezinrn

HALECKIE 94 EŁK
J --:-

HANCZA 305,2 PRZERoŚr Rezerwat
HARSZlD-fi 52 POZEZDRZE
HARSZWLK t66 POZEZDRZE
JAsKowo DIJŻE 30,69 PrcZ



JAsKowo MAŁE 14"89 PISZ w9dkowanie vwłacznie z brzezu
JEGOCIN 149,02 PISZ
JEGOCINEK 50,37 PISZ
JEMIELISTE 67,4 FILIPOW
JODEL 16,8 SZYPLISZKI
JUCHNOWEK 22 OLECKO
KAMIENNE 43,31 FILIPOW
KAŁKI 7,t7 PISZ

KIRSAJTY 2t5 WĘGoRZEWo Rezerwat
zakaz wędkowania od 0l .03.do l 5.07

KoCIoŁ 307 PISZ
KoCIoŁEK 8,5 5 DUBENINKI wędkowanie wyłącznię z brzew
KoCIoŁEK 16,15 OLECKO Łowisko specialne
KOSCIELNE 55,08 PRZEROSL
KRUKLIN 435.39 KRUKLANKI
KRZYWAKUTA 135"22 POZEZDRZE
KRZYWE 52,9 PRZEROSL
KRZYWE +

KoLEŚNn 215,06 sUWAŁKI
KRZYWE, CZARNE, DĄBROWKA,
ZIELONE, KOLESNE.IEDNO JEZIORO

KUKOWINO 150,27 SwIĘTAJNo
KUL 19,14 OLECKO
LEMIDT 70 POZEZDRZE Łowisko specialne
LINOWEK 7,18 PISZ wędkowanię wyłącznie z brzezu
ŁBKUK 80,6 WYDMINY Łowisko spęcialne
MAMRY-
ŚwtgcAJTY

2513
809.33

WĘGoRZEWo Mamry _ Swięcajty * jedno jezioro

MARIAI\KA I )) WIZAJNY wędkowanie wyłącznie z brzezu
MARIAI\IKA II 2.64 WIZAJNY wędkowanie vłyłącznie z brzęw
MAUDA 39,62 WIZATNY
MIERUNISZKI
MAŁE

12,6 FILIPOW

MIERUNISZKI WLK 203"34 FILIPOW
MULISTE 52 SWIĘTAJNo
NECKO+ROSPUDA 527,54 AUGUSTOW
NICPONEK 9.53 PISZ wędkowanie wyłącznie z brzew
NIDZKIE +

oKo
1802,09
10.79

RUCIANE
Rezerw at -jedno jezioro
oKo- wędkowanie wyłącntie zbrzegl

NIECIECZE 36"81 KALINOWO
oKRĄGŁE 3.3 KALINOWO
oKRAGŁE 42,9 BAKAŁARZEWo
oLECKo MAŁE 223,39 OLECKO
OLECKO WIELKIE 229.47 OLECKO
OLSZEWO l g,0g OLECKO
ORZYSZ 1273.15 ORZYSZ
osTRow 44,7 OLECKO
OSTROWEK 25,35 GoŁDAP
PATELNIA 13.94 KRUKLANKI
PIECEK 24,66 POZEZDRZE
PIŁAKI wLK l0,gg POZEZDRZE
PNIEWSKIE 50 wĘGoRZEwo
PoBŁĘDZIE' 57 DUBENINKI
PoBŁEDZIE MAŁE 4"25 DUBENINKI 

I
wędkowanie wyłąc zrje z brzegu

POGUBIE WIELKIE 695.37 PISZ 
I
REZERWAT- obowiązuje Regulamin połow w

POGUBIB SREDNIE i
MAŁE 71,06 PISZ

POZDZDRZE 122,43 POZEZDRZE
PRZERoŚL 

I 7ip{l DUBENINKI 
I

PRZYSTAJNE 31,29 PRZEROSL
PRZYTULSKIE 224,76 EŁK
RAKOWEK 25,57 GoŁDAP
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ROMOTY 46.94 OLECKO
ROSPUDA 333"8 FILIPOW
ROS 1956 PISZ
ROG 22.0 WYDMINY
RUDNIK 9.78 KALINOWO
RYZONKADUZA 15"05 OLECKO
RYZoNKAMAŁA 7 "64 OLECKO
SAJNO 38"93 ORZYSZ
SEDRANKI,SEDRAN
KI STAW

80,1 2 OLECKO

SEJWY 98,97 PUNSK
SERNIK 1,35 KALINOWO
SOLTMANY 187,24 KRUKLANKI
STAWPŁoCICZNO 22,14 SUwAŁKI
STOPKA 17,,73 OLECKO
STREGIEL 408 WEGORZEWO
STREGIELEK 40 POZEZDRZE
STRZELNIKI 22,20 ORZYSZ
suMowo 93.41 BAKAŁARZEWo
SZELMENT MAŁY 168,5 SZYPLISZKI
SZURPIŁY 89 JELENIEWO
SWIDTAJNO 88,45 SwIĘTAJNo Powiat Olecko
TAJTY 248,3 GIŻYCKo
WIARTEL.
PRZYLASEK

187,13 PISZ Łowisko specjalne

WILKASY 4t,59 GIZYCKO
WILKUS 98"16 POZEZDRZE
WYSOKIE 29.53 FILIPOW
ZAJDY 62"5 OLECKO
ZABINKI 51,2 KRUKLANKI
ZUBROWO 99,32 KRASNOPOL
ZYWKI 24,63 KRUKLANKI
ZYWY 1 25.1 8 KRUKLANKI

RAZEM 2r546,09

Wykaz rzek i kanał w Gospodarstwa Rybackieg o PZW
w Suwałkach udostępnionych do wędkowania w 20L8 r.

I. Wody krainy pstrąga :

Granica od - do UWAGI
I . Odcinek rz.Czarnej Hafrczy od mostu drog. w Turtul

do mostu drog. w Sobolewie
przynęty szfuczne

2. Odcinek rz.Rospudy od piętrzenia w Raczkach do
i.Necko-Rospuda

ptzpęty sztuczne
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II. Rzeki w obwodach rybackich łącznie z jeziorami

Granica od - do UWAGI
1. odcinek Kanału
Jeeli skieeo

od mostu drog.Jeglin-Szczechy do
uiścia do iez.Roś

zgodni e z regvlaminem
PZW

2. Odcinek rz.Pisy od jez.RoŚ do mostu kolejowego w
Piszu

zgodnte z regulaminem
PZW

3. RzekaDziękał wka od mostu w miejsc. Bemowo
Piskie do uiścia do iez. RoŚ

zgodni e z ręgulaminem
PZW

4.7 odcink w rzeki Sapiny pomiędzy jeziorami zgodnie z rcgutlaminem
PZW

5. odcinek ruęki Wilkus od mostu drog. Zdory - Kwik do
iez.Białoławka

zgodni e z regurlaminem

6. Odcinek rzeki Wilkus od jez. Białoławka do jez.Kocioł zgodni e z regulaminem
PZW

7. Odcinek rzeki Wilkus od jez.Kocioł do jez.Roś zgodnie z rcgulaminem
PZW

8. Rzeka Orrysza od jez.Orzysz do mostu drog. w
miei scowo Ś ci Grzegorze

zgodntę Z regulaminem
PZW

9. Kanał orzysz na całej długości zgodnie z regulaminem
PZW

10. Rzeka Nidka od ujścia z jez.Nidzkiego do
mostu drog. w Dybowku

zgodni e z regulaminęm
PZW

1 l. odcinek rzeki Ełk od jazu w m. Straduny do do jazu
w m. Nowa WieŚ Ełcka

zgodni e z ręgulaminem
PZW

12.Rzeka Blizra na całej długości zgodni e z regulaminem
PZW

13. Rzeka Szczeberka na całej długości zgodni ę z regutlaminem
PZW

14. Odcinek rzektNetta od jez. Necko do śluzy i mostu w
Auzustowie ( ul. 29 Listopada)

zgodni e z regulaminem
PZW

15. Odcinek rzekt Klonownica od jez. Necko do mostu
drogowego Suwałki-Aueust w

zgodni e z rcgulaminem
PZW

16. Rzeka Bludzta od jez. Przerośl do mostu
dro gowe go Żvtkieimy-Przero Śl

zgodni e z regulaminem
PZW

17 . Rzeka Połomska Młynowka od wypĘwu z jez. ostr w do do
iei uiścia do rz. Łtźna Struga

zgodnie z regulaminem
PZW

18. Rzeka Rospuda od jeziora Kamienne do piętrzenia
w Raczkach

zgodnie z rcgulaminem
PZW

19. Rzeka Marycha od połą czenia z Rzeką Czarną do
mostu drogowego Babance -
Kleiwv

zgodnie z regulaminem
PZW

2D.Rzeka Gołdapa od jez. Gołdap do pierwszego
mostu drogowego w Gołdapi

zgodnie z regulaminem
PZW

2I.Kanał Niegocitiski od jez. Tajty do mostu drogowego
Giłcko-WilkasY

zgodnie z regulaminem
PZW

ŻL.Rzęka Węgorapa od jez. Mamry do połączenla z
ciekiem Kanał Młv ski łącznię

zgodnie z regulaminem
PZW

23. Rzeka Lega od mostu drogowego m. Lenarty
do mostu drogowego w m.
Kleszczewo

zgodnie z regulaminem
PZW

24. Cieki, drobne rzs,ki łączące jeziorazwykaal jezior Gospodarstwa Rybackiego PZW w
Suwałkach udostępnionvch do wędkowania w 2018 r.



Uchwała N" / 9y'
Zarządu Głów ne go P ols kie go Zw iązku W ę dka rskie go

z dnia 26 sierPnia 2017 r.

w sprawie założeń do opracowania budżetu na 20L8 r.

Na podstawie $ 30, pkt.1l Statutu PZW uchwala się, co następuje :

1. Zasady i tryb pracy nad budżetem PZW na 2018 r. określa załącznik do niniejszej uchwĄ.
ZałoŻęniate słuŻące do opracowania budzetu Polskiego Związku Wędkarskiego poszerza się

o ustalenia i dyspozycje wynikające z :

Uchwały Nr Zarządu Głównego PZW z dnia 26 sierpnia 2017 t. w Sprawie składki

członkowskiej na 2018 rok.
2. Planowanie na 2018 r. wielkości przychod w statutowych powinno wynikać z następujących

parametr w rzeczorych i finansowYch :

il stanu ilości członk w osiągniętlgo nakoniec listopada 2017 r., skorygowanego o zustnlaŁe

tendencje spadku lub wzrostu tego stanu w kazdym z okręg w,

2) ukształtowania się stanu ilości człoŃ w uprawnionych do korzystania ze znizek

w składkach, uchwalonych przez Krajowy ZjazdDelegat w PZw,
3) ksztahowania się wskaŹnika ilości opłu.ony.r' składek na ochronę i zagospodarowanie w d

rocznychi okresowychoruzprognozy w tym zakresie na|ata następne,

4) obszalu, rodzaju i charakteru uźytko**ych_ w d, spodziewanej presji wędkarskiej

i natym tle opri.o**ej kalkulacji ktszt w użytkowania tych w d, słuzącej za podstawę_do

uchwalenia wysokości ,kłuan na ochronę i zagospodarowanie w d i pochodnych tej składki,

5) uchwalonej nu zots r. wysokości składki członkowskiej og lnozwiązkowej.

WielkoŚ zaplanowanych śiodk w na poszczeg \ne zadania i rcdzaje wydatk w, powinna by

dostosowana do realnych potrzeb, umozliwĘących utrzymanie samodzielności finansowej

i prawidłowe wywi@ywanie się z obowiązkćlw statutowych wobec członk w Związku'

sport wędkarski powinien być prowadzony rta podstawie zatwierdzonego budżetu, na

."yd"i"lorrych kontach księgowych, w celu ustalenia w roku bieżącym wyniku finansowego tej

działalności.
Zobowiązuje się okręgi PZw i Zarząd Gł wny do wyodrębnienia w preliminarzach

budzetowych kwot na- działalnośÓ z młodzieŻą w wysokości minimum 2,5yo składki

członkowskiej.
W zakresie koszt w statutowych zapreliminowanie skutk w finansowych wynikającychz

dzierŻawienia w d od Skarbu Paristwa i innych właścicieli oraz za'wartych w tym zakresie

um w' 
AąłlzAsr nq nntft żesłllżhowe działacm rinno odbywać sięPreliminowanie wydatk w na podr że służbowe działaczy i pracownik w pov

zgodnie z Uchw ałą KZD PZw -

decyzję o rodzaju uŻytego środka lokomocji podejmuje

niego dyrektor biuta Zatządv.
Uchw ała wchod zi w Życte z dniem podjęcia.

prezes Zarządu lub upowaŻniony przez

a,

J.

4.

5.

6.

7.

8.

Skarbni

rzazga



Załącmikdo uchwały Nrlt hc pzw
zdnia26 sierPnia 201'7 r'

ZAŁDŻE,NIA Do oPRACOWANIA BUDZETU
PoLSKIEGo ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGo

na 2018 rok

$1

Ustalenia Porzadkowe

l.Zgodnie z $ 70 ust.1 StatutuPZW gospodarka majątkiem i funduszami Związku prowadzona

jes-t na podsiawie budŻetu' bilansującego przychody i wydatki jednostek wszystkich szczęb|i
-organizicyjnych 

w roku budżetowym, który trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

w 
"wią2lu 

z tym istnieje obowipek corocznego opracowywania preliminatzy przychodów

i kosztów ptzez kaŻdąjldnosĘ 
-organtzacyjną 

PZW, a następnie uchwalanie przez zarządy

okręgów oiaz Zarząd'Główny zbioiczych budzetów okręgowych i odpowiednio zbiorczego

budzetu Polskiego Związku Wędkarskiego.

2.Doopracowania preliminaruybudżetowych stosuje się następujące formularze :

l) Plan przychodów statutowych wzór PF 1

2) Plan zatrudnienia i płac wzórPF 2

3) Preliminaruprzychodów i kosztów wzór PF 3

4) Preliminarz wydatków statutowych wzfuPF 3a

5) Plan przepływów środków pieniężnych wzórPF 4

3. W trybie opracowywania preliminarzy przychodów i wydatków budżetowych w PZW

obowiguj e zasada wyodrębniania:
1) dźiałalnosci statutowej _ zwolnionej przedmiotowo z opodatkowan|a składek członkowskich

i niektóry ch dziędzin działalności, ókreślonych w ustawie o podatku dochodowym od osób

prawnych,
2) działalno ści ro lniczej opodatkowanej po datkiem ro lnym,

3) działalności gospodarcżej opodatkowanej podatkiem od osób prawnych'

4. Działa|nośó statutowaPZW obejmuje przychody i koszty zvńązane z:
l) organizowaniem wędkarstwa dla swych członków,
2) koizystaniem z obwodów rybackich i innych wód w zakresie wędkarstwa wraz z ochroną

tego środowiska,
3) or:ganizowanie rekreacyjnego i kwalifikowanego sportu wędkarskiego,

aj popularyzowaniem *ióary o wędkarstwie, 
-ochronie 

przyrody i działalności statutowej

Zwiryku, zwłaszcza wśród dzieci i rrńo dzieŻy,

5) przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych, uprawniających do uzyskania karty

wędkarskiej,

Q wśpółdziałinie z ośrodkami naukowo-badawczymi w dziedzinie rybactwa' wędkarstwa

i ochrony wód,
7) prowadźęnie driłalności wydawniczej o tematyce wędkarskiej i wewnątrzzwiązkowej,

8i brgani'owanie rekreacji, w tym piowadzenie dla potrzeb członków schronisk, stanic' 
wódnych i innych usług zaspokajających potrzeby członków,

9) ochrona w ód przeznaczony ch dla celów wędkarskich'



5.

3

Działalność rolniczaobejmuje przychody i koszty prowadzenia gospodarki stawowej i
jeziorowej w zakresie produkcji i sprzedazy ryb r znym odbiorcom oraz produkcji materiału

źarybieniowego nazarybianie obwod w rybackich użytkowanychprzezPZW napodstawie

za,wartych um w cywilno-prawnych. Dotyczy to Gospodarstwa Rybackiego PZW
w Suwałkach, orazośrodk w hodowlanychdziałających w strukturze oryartizacyjnej okręg w.

Przychody i koszty nie związarte z działalnością, o kt rych mowa w ust. 4 i 5, zaliczane są do

działalnosci gospodarczej. Jednostki organizacyjne PZV/ powinny między innymi kwalifikować

do tej działalności następujące zadania:
t) pobierane opłaty 

'u 
*ędko*anie od os b niezrzeszonych i clldzoziemc w, w Ęm za usługi

z łowisk specjalnych,
2) pobierane opłaty zadzierŻawęnieruchomości oraz zawynajempomieszczeri, lokali i sprzęfu,

:j prowadzenii plac wek handlowych i wyw rczych otaz świadczenie r żnych usług

o charakterze komercyjnYm,
4) sprzeduznazevłnątrz wydawnictw PZW i reklam w tych wydawnictwach,

5) dochody z odsetlk od kapitalizacji środk w pieniężnych oraz od dywidend i innych

inwestycj i finansowYch.
6) pobierane opłaty od członk w PZW zainformatory, wydawnictwa, zako'rzystanie z' 

miejsc nocligowych w schroniskach i stanicach orazzazakupione wyroby ze znakiem

orginizacyjn}m'PZW, ewidencjonowanych na koncie ,,sprzedaż towar w, materiał w

i usług'

Uzyskane dochody z dziaŁa|ności gospodarczej podlegająprzeznaczeniu na działalność'

statutową.

7. Pod pojęciem składki członkowskiej należy rozumie wszystkie jej rodzajeoraz wpisowe

i 
"pir"d"z1egitymacji 

członkowskich, corocznie uchwalarleprzezZarządGł wny na

pojstawie s g-o pr<t 9 i 11 Statutu PZW orazptzezzarządy okręg w na podstawie $ 46 pkt 8

tegoŻ Statutu, w zakresie ich wysokości.

$2

Zasadv preliminowania przvchod w statutowvch

1. Przychodami statutowymi są wpływy pieniężne z:

l) organizacyjnych skiadek c'łont owśkich (podstawowych, ulgowych i członkauczestnika),

2i skiadek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie w d ,

(pełnych, ulgowych i okresowych),
*pi'o*. go członkowskie go i wpisowe g o członka uczestnika,

wpłat za |egitymacj e członkowskie,
opłat egzaminacyjnych na kartę wędkarska,

darowizn wnoszonych na cele statutowe PZw,w tym wpłat dobrowolnych uchwalanych

przezwalne zgromadzenia k ł na cele rekreacyjne i zarybieniowe,

dotacji przedm1otowych na zadariazlecone ptzezorgany samorządowe' organy

administracji rządowej i specjalne fundusze paristwowe'

6.

3)
4)
s)
6)

7)
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2. Wielkość kwotowa planowanych przychodów w działalności statutowej powinna wynikaĆ z:

l) analizy uksztahonwania się-aktualnego stanu członkowskiego Związku, i ustalenia
' 

prognóry dalszego ,o'*oju bądźregresuo w celu dokonania prawidłowego szacuŃu na

rok planowanY,
2) uchwalonych"ivysokości składek członkowskich i innych świadczeń członkowskich na rok

planowanY,
3) szacunku zapottzebowania naznakiskładek: pełnych, ulgowych i okresowych w aspekcie

uprawnień.'łonko*rkich do ulg i ksztahowania się presji wędkarskiej na użytkowane

wody,
4) ustaienia na podstawie miarodajnych dokumentów, kwotowych mozliwości otrzymaniana

potrzeby statutowe odpowiednich dotacji lub subwencji otaz darowizn'

3. Zgodnie zpowołanąwŻeiuchwałą przychody ze składki członkowskiej ogólnozwiązkowej

podlegają podziałowi' *.jł,rgbbowiązującej struktury oryanizacyjnej PZW. W związkuztympo dokonaniu 10%

oJpir,irru a"iuła"ose władzi organów krajowych Zwtązku,zprzeznaczeniem na :

1 ) fi nansowanie kosztów obsługi organów statutowych,

2j utrzymania biura ZG i infrastruktury majątkowej ZG PZw 
'

3) działa|noś c i naukowo - badawczej,

4j nieodpłatnego zaopatrzenia o gniw PZW w znaki wartościowe,

5 ) popularyzacj e wędkarstwa wśród rrńodzieŻy,

oi 
'pó.t 

*ęauirti inansuiący zadaniaodnoszące się do sportu na szczeblu centralnym w

wysokości l1o/otego odpisu 1 ',
pózostałość *y'ro-r"ą"'90% odpisu stanowi ptzychódokręgów, który przeznacza slę na

finansowanie działalności organizacyjnej oraz sportu wędkńskiego w kołach i okręgach PZw

zgodnie z uchwałą ZGPZW nr 9l zŻ9 marca}Dll r'

Wewnętrzny podziałprzedmiotolvych środków powinien nastąpió po przeanalizowaniu

uchwalony chprzezkóła budzetów, pod kątem ricjona|izacji kosztów zwŁaszcza na rekreację i

sp ort i''u'tępńi" p o ddany zatvłier dzeniu ptzez zarządy okrę gów.

4. Wpływy z wpisowego stanowią przychody preliminowane w budżetach kół i nie podlegają

dalszemu podziałowi.

5. Wysokośó opłat egzaminacyjnych na kartę wędkarską ustalają zarządy okręgów, z

zastrzeżeniem Żę:

1) egzaminy są nieodpłatne w szkółkach wędkarskich,

2) z opłat egzaminacyjnych jest zwolniona młodzięŻna podstawi'e wrynej legitymacji szkolnej'

Przychody z opłat egzaminacyjnych są preliminowan€ w tych jednostkach organizacyjnych

P Zw,priy których zostały powołane komisj e egzaminacyj ne.

6' Przychody pochodząc e ze sptzeduŻy legitymacji członkowskich preliminowane są na

szczeblu ZaruąduGłównegó PZw,juko o'g*,' uprawnionego do ich wydawania, druku

i dystrybucji, po uprzednim ponumerowaniu i zaewidencjonowaniu.

7. Przychody ze składki członkowskiej na ochronę i zagospoda1owan_ie yód sa preliminowane na

szczebluokręgu i ewidencjonowane na koncie ',śp'".J*ikładek 
członkowskich''. Zgromadzone

środki z tej składki 
- 
stanowią fuódło finu''so**iu kosztów w zakresie ochrony i

zagospodarowania wód wędkarskicir , atakŻę płac zpochodnymi pracowników zatrudnionych w

obsłudze i nadzorze tej działa1ności. Z części wpływów z ww. składek mogą korzystać te koła,

którym zarządy okręgow po*i"''yły ao' gospodarowania i ochrony określone tereny wód i

zatulięrdziły w prelim|nurribudżetowym na ten cel odpowiednie środki'



8. Przychody w kołach pochodzące ztzw.,,wpłat dobrowolnych'' na cele rekreacyjne i

'aryui.rrio*e, 
,rch*aio n" prrćrwalnę zgromadzenia k ł, stanowią wyłączrue przychody tych

k ii podlegają ewidencji w księgach rachunkowych jako darowizny na cele statutowe PZw '

W sytuacjach przepĘw w środk w pieniężnych pomiędzy okręgami z tytułuporozumieri

rniiaryot .ęg'o*y"t', preliminowane w tym źaaósie przychody w poszczeg1nych okręgach'

muszą się uit***u zrozchodami w okręgach, kt re zobowiązały się do ich transferu.

oznaczato, Że przedprzystąpieniem do prac planistycznychzaszłości te powinny być

potwierdzonę uthwałamiurnawiających się iaruąd w okręg w. Ich ustalenia winny by

iupro*udrone do formularza PF3-w wierszach ,,sptzeduŻusług " bądź,,zakup usług'' i w

danych uzupełniających wyspecyfikowane nazwyokrę g w wrazz kwotami przychod w i

rozchod w.

10. Wpłaty o charakterze dobrowolnej nawiązkizauczynione szkody w rybostanie zwŁaszcza

po'd.ru. kłusownictwa podlegają ewidencjonowaniu na koncie ,,Pozostałe przychody

operacyjne" iw związiuz t/m-preliminowanie tych przychod w powinno byÓ wykazywane

w wierszu,,Pozostałe przychody finansowe i operacyjne'' formularza PF3'

s3
Zasadv nreliminowania wvdatk w statutowvch

1. Do koszt w statutowychza|iczasię;
l) wydatki na obsługę organ w statutowych tj.: ich posiedzeri, koszt w podr Ży i diet'
' 

ryczałt w samochJdor^rych orazwydatkinarepreze1tację i reklamę, . 
]

Z) wydatki organizacyjne w zakresie wyr Znieri i odznicze, druku i dystrybucji znak w

wartościowych i wy"dawnictw wewn ątiz związkowych _ wydawanych nieodpłatnie'

3) wydatki na działalrnoś sportową,

4) wydatkinamłodzięŻ,
5) nakłady nazarybianie i ochronę w d,

6) wydatki na utrzymanie i amortyzację siedzib oraznauttzBanie biur zarząd w, w tym na
' 

,"ynugro dzenia,"pochodne od wynagrodze i koszty podr ży pracownik w,

7) podatki i opłaty lokalne, ubezpiećzenia majątko*. o'u" podatek VAT nie podlegający

odliczeniu,
utrzymanie transportu, nakłady na dzierŻawę w d i innych nieruchomości służących

działalności wędkarskiej oraz inne usługi zevłnęttzne,

wydatki na remonty bieŻące obiekt w będących własnością PZw.

2. Preliminowanie koszt w na dziaŁalnoś sportową w zakresie sportu kwalifikowanego oraz

organizowania rekreacyjnych impre' rporto*ych powinno być'poprzedzone ana|iząźr deŁ

finansowan iatej działiiności oraz dotychczaso*'go wykorzystywania na te cele środk w

pochodzących ze składek członkowskich'

3. Imprezy sportowę organizow ane ptzez jednostki terenowe PZW powinny być preliminowane

na poziomie najniŻszych, przewidywanych koszt w organizacji zawod w, powiększonych

o ręZerwę do 10%.

4. Planowanie i finansowanię kwalifikowanego sportu wędkarskiego na szczeblukrajowym

odbywa się na wyJzielonych kontach księ-gowych. Sport Kwalifikowany gromadzi środki

z'.

1) dokonywanego odpisu ze składki członkowskiej w wysokości !,so^,co stanowi 15Yo części
' 
odpisu prz"iury*anego do Zarządu Gł wnego PZw'

9.

8)

e)
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2) opłatlicencyjnych od zawodników i opłat rejestracyjnych od klubów wędkarskich,

3) pózyskiwanych środków narealizację panstwowych zadan zleconych w zakręsie sportu

kwalifikowanego,
4) róŻnych darowizn, w tym od sponsorów.

5. W preliminaruachbudzetowych okręgów naleĘ uwzględnió wydatki zvńązane z

dońnansowaniem startu zawodników, uprawnionych do udziału w mistrzostwach Polski oraz

ogólnopolskich zawodach z cyklu Grand Prix. Zaktęs i wysokość dofinansowania określają na

wniosek okręgowych kapitanatów sportowy ch zarządy okręgów.

6. Stosownie do postanowień uchwały xXX KZDPZW zdnia25.I0.20l3 r. w sprawiezasad

zwrotu kosztów podróŻy i wypłaty diet członkom PZW, pełniącym funkcje społeczne w

preliminarzach wydatków nalózy przęwidziei środki finansowe narcalizację tych świadczeń.

Uchwała ustala, iŻzwrotkosztów podróŻy odnosi się do wszystkich członków PZw, zarówno

pełniących funkcje społeczne z wyboru, jaktezniefunkcyjnych, w sytuacji_d9legowania rc-h d9

wykonywaniazidattstatutowych. Członkom władz i organów zułięku,.lelegowanym słuzbowo

w sprawach innych niŻ naposiedzenia przysługuje zwrot kosztów delegacji wg przepisów i stawek

ogłaszanych w rozporząłzeniu MPiPS: Uózlstnictwo w posiedzeniach podlega zwrotowi

póniesionych kosztów przejazdu. Rozliczanie kosztów podróży powinno następowaó według cen

biletów komunikacji puuticzne; lub stawki kilometrowej przy uŻyciu własnego środka lokomocji

orazptzy zachowaniuzasady dógodności w czasie i racjonalności kosztów danego przejazdu '

W odniesieniu do sportowców fiiorących ,,sdziałw zawodach, którym zezwolono na uzycie do

podróŻy własnego śamochodu, obowipuj e zasadawykorzystania tego samochodu

przyna;mniej dla dwóch zawodników. Przy wykorzystaniu pojazdu ty|ko 
'prz-ezjednego

żawodnit<a, przysługuje mu 50oń ceny stawki za lkm. KoszĘ podróŻy czŁonkówPZW

i sportowców nie podlegają limitowaniu.

7. W prelim inarzachbudżetowy ch naleŻy uwzględnió wydatki odnoszące się do diet członków

PZW pełniących funkcje z wyboru * ,*łądu"h, komisjach rewizyjnych i sądach koleżeńskich'

wydatki na diety dladziaŁaczry są limitowane następująco:

i; * kołu.h _ do wysokości śoń przychodów żi śtłuan członkowskiej, wpisowego i składki

okręgowej, i l _--l-:.
Ż) w ońęgu"t' - do wysokości 4%o od uzyskanych przychodów ze składki członkowskiej
' i przyóiodów ze skłaiki okręgowej przypadĄących na finansowanie działa\ności zarządow

okręgów, l 1 '-1-.'.
3) na iiczeb|ukrajowym _ do wysokości 8% od uzyskanych odpisów ze składki członkowskiej

i od przychodów ze sprzedaży legitymacji członkowskich'

Zgodnie z ww. uchwałą decyzję w sprawie ustalania limitów diet podejmują organy.o-:o|y

prawnej tj. Zarząd Główny na poziomil zc PZw i Zarząd okręgu na poziomie okręgu i Koła'

Koszty wypłaty diet dla 
-członków 

vłł'adz i organów Związku stanowią wydatki działalności

organizacyjnej.
Pńadto * s : ust. 4 powołanej uchwały znajduje się dyspozycja dla zarządow okręgów o

pŹesuwaniu_ tych części limitów diet, które pizypadają skarbnikom kóŁ, ze szczeb|a koła na

szczebeIokręgu. Ozniczato, Żewielkośó kwotówal licżbadiet, zatwierdzonadla skarbnika kołą

powinna zmnlejszaó limit wydatków na diety dla pozostałych działaczy w kołach, dlatego teŻ

ilwotę funduszu diet dla skarbników na\eŻy ująó w budżecie okręgu.

8. Preliminowanie wydatków narealizacjęposzczególnych zadafii rodzajów kosztów w działalności

statutowej, u**ńo*ane jest po"iońó* przewidywanych przychodów_.. W zakresie wydatków

rzeczovłych preliminarz uuozeiowy powinien zapevłnić prżede wszystkim niezbędne środki na

na|eŻyte wywiązywanie się " ,rrnó* cywilno_pru*oyóh, odnoszących się do uŹytkowania

obwodów rybackich w tej dziedzinte.
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9. Naliczanie amortyzacji od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

obowiązuje według stawek i okresów określonych w przepisach podatkowych.

W odniesieniu do środków trwałych obcych użytkowanych np. w ramach leasingu, właściwośó

podmiotu zobovmązanego do naliczaniaarnortyzacji, określaumowa między zbywcąa
nabywcą tych środków.

od niskocennych przedmiotów o cechach środków trwałych i cenie jednostkowej .nie
ptzekraczającej isoo a' dokonuje się jednorazowych odpisów całkowitej wartości przedmiotu

pt zekazanego do użytkowani a'

$4
Planowanie nrzvchodów i kosztów działalności rolniczei

1 . Prelimin arz przy chodów z działalności rolniczej powinien obej mowaó :

1) wartość przewidywanych do sprzedazy ryb,

2) wartośćmateriału wyprodukowanego i wydanego nazarybiartie wódwędkarskich, która

to wartość powinna Lo'"'po''do*uć rkosŹami w tym zakresie w działalności stafutowej,

3) wartość sprzedaŻy materiałów i usług zwięartych z działa|nością rybacką,
4j wartość pizychodów finansowych ściśle zvłiązanych z produkcją rybacką'

2. Prelimin arz kosztów działalności rolniczej powinien obej mowaó :

l) wszystkie koszty rodzajowe poniesionó na chów i hodowlę rYb, w tym wynagrcdzęnia' i pochodne pracowników zatrudnionych w produk9ji rybackiej,
2) inne koszty óperacyjne w dziedzinie gospodarki rybackiej,
3) koszty finansowe odnoszące się do rybactwa'

3. Budzet działalnoŚci rolniczej nie powinięnzal<ładaćnadwyżki kosztów nadptzychodami'

$s
Planowanie przvchodów i kosztów działalności eospodarczei

Preliminarz przychodów z dziaŁa|ności gospodarczej powinien- obejmować te rodzaje

przychodów' ktor. nie dotyczą zadań i ich celów statutowych określonych w rczdz' II Statutu

bzw, nie są zaLiczanę dó działalności rolniczej i jednocześnie mają charakter komercyjny'

Do pizychodów tych zaliczasię też dochody finańsowe zkap\talizowanych _odsetek 
od środków

pi*'ięńy.h oraz dochody uzyskane z podziału zysku spółek, których PZW jest udziałowcem

bądź' atcjonariuszem. Przychodami działalności góspodarczej jest tównieŻ odpłatne

ujostępnianie miejsc noclegowych w stanicach wędkarskich, odpłatne wypożyczanie łodzi

i miejsc parkingowYch.

Preliminarz kosztów z działa|ności gospodarczej, opróczprostych kosztów rodzajowych

ponoszonych bezpośrednio natę aziłi\nośó, obejmuje koszty rozliczone z proporcjonalnego

Laarrgłzowania innych działalnościnarzęczdziaialności gospodarczej w post1|i: wynagrodzeń

p".rJn.tu nadzorującego, pochodnych od tych wynagrodzen, artortyzacji środków trwałych i w

zakresie innych kosztów rzeczovłych.

Budzet działalności gospodarczej powinien zamykaó się zyskiem. Podejmowanie przedsięwzięc

nie przynoszących [orżysci matórialnych wspieraj?cy9h działa\nośó statutową, nie znajduje

zadiegóuzasadnienia i sianowi zbędne zaanguŻowanie aktywów PZW na ten cel'

1.

2.

-J.
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3) do 27 stycznia

4) do 10 lutego

8

s6

Terminaru opracowvwania budżetu PZW

obowipuj e następuj ący harmonogram prac planistycznych:
l) do 15 grudnia - opracowanie budzet w jednostkowychprzezkoła

2) do 13 sĘczniarokunastępnego
- uchwaleni e ptzez zarządy k Ł pozytywnie zaopiniowanego przez zarząd

okrę gu preliminar za budzętowego,

opraco wan ie przęZ Zar Ządy okrę g w budzęt w j edno stkowych,

opracowanie bud Żetow zbrorcZych okręg w i ich uchwalenie,

opracowanie bud Żętowjednostkowy ch przęz Zarząd Głowny i
bezpośrednio podległe mu j ednostki,

5) do 10 marca - opracowanie budżetu zbiorczegoPzw wrazzanalizą opisową,

6) do 31 marca - uchwaleniebudżetuPZw,
- uchwalenie budzet w jednostkowy ch ZG PZW , Redakcji ,,'W'W'

i Gospodarstwa RYbackiego PZW.

s7

Ustalenia kor{cowe

Wa:Żność niniejszych załoŻęilmoŻebyćprzedłuŻana na lata następne w trybie uchwały Zarządls

Gł wnego PZw i stosownych aneks w do tej uchwały'



Uchwała Nr Ą3L
brząd u GlrÓw n e go Po ls kie go Zw iązku Węd ka rs kie go

z dnia 26 sierpnia 2017 r.

r spnwie zatwierdzenia sprawozdaniaZanądu Glrwnego PZw za kadencję2013-20|7
onł; innych dokumentrw będące tematem xxxl Krajowego Zjazdu Delegat w
Polskięo Zw iązku Węd ka rs kie go

$r

Na podstawie $ 25 oraz $ 30 p.3, Statutu PZW Zarząd Gł wny Polskiego Zvaązku
Wędkarskiego zatwierdza sprawozdanie Zarządu Gł wnego PZW za kadencję 2013-2017
oraz inne dokumenty będące tematem XXx Krajowego Zjazdu Delegat w Polskiego
Zwłtązku Wędkarskiego w dniach 20-22 puździernika2}l7 r. w Spale, tj.:

_ projekt ''Porządku obrad xxXI KZD",
- projekt "Regulaminu obrad XXXI KZD",
- projekt ''Uchwały xXX KZD w sprawie nadania tytułu ''Członęk Honorowy PZw",
w tym dodatkowy wniosek dla Kol.T.Lubowieckiego

orazprzyimuje do przedstawienia Delegatom XXXI Krajowego Zjazdu Delegat w Polskiego
Zlwązku Wędkarskiego:

_ sprawozdanie Gł wnej Komisji Rewizyjnej PZw
_ sprawozdanię Gł wnego Sądu Kolezeriskiego PZW

$2

Sprawozdanie onz inne dokumenty będące tematem XXXI Krajowego Zjazdu Delegat w
Po l skie go Związku Wędkarski e go stanowi ą załącznik do niniej szej uchwały.

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Sekreta PZW
{

$3

Musiał



uchwala *, /.3.?
Zarządu Głównęo Pzw
z dnia 26 sierpnia 2017 r.

w sprawie zatwierćlzenia listy członków Pzw uprawnionych do otrzymania tytułu
,rCzłonek Honororvy P ZW

Zarząd Główny PZw, działając na podstawie $ 24 pkt 8 oraz $ 30 pkt 12 Stafutu Polskiego
Zw iązku Wędkarski e go, po stanawia :

s1

Zatwierdzió ptzedłożoną przez Główną Komisję odznak PZW listę członków Polskiego
Związku Wędkarskiego uprawnionych do otrzymania t1rtufu ,,Członek Honorowy PZw".

s2

Lista uprawnionych członków przedstawiona zostanie na XxxI Krajowym Zjeździe
Delegatów PZw w celu nadania tytułu ,,Członek Honorowy Polskiego Związku
Wędkarskiego''. Lista w załączeniu.

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

$3

iry Ziemiecki



-

{

Załącznik do UchwaĘ nr . ł.!.1 . ZGPZW
z dnia 26.08.2017 r.

Lp. Nazwisko i imię Nr legitymacji okręg
1. Białous And rzej 7L6 B ałystok

2. Bożek Władysław 7L7 B elsko-Biała

3. Chrzanowski Zygmunt 718 Bydgo szcz
4. Ragaman Ryszard 719 Chełm

5. Godlewski Zdzisław 724 Ciechan w

6. Kłosowski Edward 72L Częstochowa

7. Dondelewski Roman 722 EIbląs

8. Borkowski Witold 723 Gda sk

9. Kubkowski Stanisław 724 t,

10. Włoda rczak Jan 725 Gorz w Wlkp.

LL. Kozłowski Zbigniew 726 Jelenia G ra

L2. Rachel Jerzy 727 Ka lisz

L3. Chrobok Ryszard 728 Katowice

L4, Jania And rzej 729 ,,

15. Kowalik Kazimierz 730 ,,

16. ostrowski Mieczysław 73r ,,

L7. Grychowski Czesław 732 Kielce

18. Podworski Waldemar 733 ,,

L9. Olczak J zef 734 Konin

20. Firlit Marian 735 Krak w

2L, Adamski Jozef 736 Legnica

22. Leus lerzy 737 Lublin

23. Sałek Krzysztof 738 ,,

24. Szepeta Ja nusz 739 Nowy Sącz

25. Zabielski Antoni 744 Olsztyn

26. Kramczy ski J zef 74L Opole

27. Maślanka Mieczysław 742 ,,

28. Pirtari Lidia 743 Nadnotecki

29. Kaźmierczak Zbigniew 744 Piotrk w Tryb.

30. Lebiotkowski And rzej 745 Pozna

3L. Piątek J u liusz 746 ,,

32. Sęk Krzysztof 747 ,,

33. Wiśniewski Tomasz 748 ,,

34. Pioruri Ludwik 749 PrzemyśI

35. Jasik And rzej 759 Radom

36. Rzepka Roman 75r Rzesz w
37. Satasi ski Roman 752 s edlce

38. Wolanin Stanisław 753 s eradz
39. Czernia kowski Augustyn Stefan 754 Skierniewice

40. Duszkiewicz And rzej 755 Słu psk

4L. Berga ndy-Owsi k Ba rba ra 756 Szczecin

42. Fitzer Kazimierz 757 ,,

43. G recki Jerzy 758 Ta rnobrzeg



Tarnriw
Qr rrhenipc Piotr 759

44. Tnrr rr{
f\lhrnrilŚ,ki 7bigniew 760

45.
I \/l vl.

\A/rłhrzrrrhl/t''YIY!!

C.znłteniak lprzv 76r
46.

YVtarvr-t-!r

t\/l eznrrviPcki
Etnrnruv Waldemaf 762

47.
,,

t,

t,

,,

t,,
I

I

lrnlrnrław

vvlYt.,

Gaś Stefan 763
48.
49.

50.

lgnacak 1ę!9!
764

l.rri clzi An drtei 765
I YU ll l9'\' t t' r-

Nowicki Paweł 766
5L.
52.
53.

54.

Wawrzyniak Antoni 767

Wroblewski JerzY 768

Tiatz Katimierz 769
a-.YtY t'e-'-

Ceouchowicz HenrYk 770
55.

56.

57.

,,

1amość
Tialnn a G ra

Szmajda Waldemar 77L

Elardrroa lprzv 772
l/r.! vtov --- -,

Kowalski Zdzistaw 773
58.

59.

Ll \'

,,

7G
!lrhen l tof 774

Rrr rdzi qki Maciei 775
60.

Czarnvszewicz Leszek 776
6L.
62. trrr:;zsa And rlei 777

yaśr.ŁE)-'"'"'_-J

t'rziam ia nnwicz Da riuSz 778
63.

Vsrniricki tVlirosław 779
64. a\(aI I llt tv"' '

Sienkiewicz Tadeusz 780
65.
66.
67.

Roszak Edmund 78L

TrzaniTtff Fclward 782
l l -v]',

Wujek Henryk 783
68.

Uwagi:

Biata Podlaska
Brak kandYdata

Gorz w WlkP.kdm z kandydatow nie spełnia

warunkow Regulaminu
KoszalinBrak kandYdata
KrosnoBrak kandYdata

Brak kandvdata



Uchwała N, lq1
Zamądu Głównego PZw
z dnia 2ó sierpnia 20t7 r.

w sprawie rozpatrzenia dodatkowego wniosku do otrzymania tytułu ,,Członek Honorowy
PZW"

Zarząd Główny PZw, działając na podstawie $ 24 pkt 8 oraz $ 30 pkt 12 Statutu Polskiego
Zvłtązku Wędkarskie go, po stanawi a :

s1

Zatvitętdzić dodatkowo członka Polskiego Związku Wędkarskiego do otrzymania tytułu

,,Członek Honorowy PZw" w osobie Kol. Tadeusza Lubowieckiego z okręgu
Mazowieckiego PZW.

s2

Wniosek przedstawiony zostanie na XXXI Krajowym Zjeździe Delegatów PZW w celu
rozpattzenia nadania tytułu,'Członęk Honorowy Polskiego Zvnązku Wędkarskiego''

s3

Uchwała wcho dzi w Życlę Z dniem podjęcia.

Sekreta

usiał nruy Ziemiecki



Uchw ałaNr 4.?.9.., 2017

Zarząd u G ł w n e g o P o l s ki e g o Zw iązku W ę d ka rs ki e g o

z dnia 26 sierpnia 2AI7 r.

Na podstawie $30 pkt. 21) Statutu PZW uchwala się, co następuje:

1. Zarząd Gł wny PZw odmawia uchylenia uchwaĘ XI oZD PZW w Zielonej G rze

odrzucającej protest członk w PZW Michała Motowidełko i Roberta Gawrona od

uchwał podjętych na XXVIII Zjeździe okręgu PZW w Zielonej Gorze.

2. Zarząd Gł wny PZW unaje uchwały podjęte naZjeżdzie zaprawidłowe i wazne.

SekretarzZGPZW

Jerzy Musiał DionĘ Ziemiecki



Uchwała nr 19?
Zarządu GłrÓwnego

Polskiego Zw iązku Wędkarskiego
z ilnia 2 sierpnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z centralnego funduszu wspierającego remonty
mienia Złłiązku

Na podstawie $ 30 pkt 2 i 2I Statutu PZW, w oparciu o Regulamin funduszu
wspomagającego remonty mięnia Związku, Zarząd Gł wny postanawia:

$1

Wesprze działania okręg w PZW w remontach mienia Zwiękuz centralnego funduszu w
następuj ących wysoko Ściach :

ok'ęg PZw w Chełmię
okręg PZw w Krakowie
Gospodarstwo Rybackie PZw w Suwałkach

Na warunkach zawartych w protokole nr 212017 z posiedzenia Komisji Finansowej Zaruądu
Gł wnego PZw.

s2

Uruchomienie środk w nastąpi po protokolarnym odbiorze wykonanych rob t ze środk w
własnych w wymiarze nie mniej szymniŻ7}%o ogolnej wartości nakład w.

do
do
do

6.900,00 zł
8.400,00 zł

57.440,00 zł

s3

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Skarbnik

Andrzej nizy Ziemiecki



Uchw ałan" 4.?9,,r0I7
Zarządu Gł wnego PZW
z dnia 26 sierpnia 2017 r.

Na zasadzie $ 30 pkt l7 w zw. z $ 46 pkt 13 Statutu PZW uchwala się, co następuje:

t' Zvrąd Gł wny r|\ yraila zgodę na dokonanie na tzecz Starostwa w Strzyżowie darowizny
działki o powierzclni 0,74 ha, o numerze ewidencyjnym ll52, dla kt rej pro*ud"onu jest księga
wieczysta nr KW RZI5/0003711314.

2.Uchwaławchodzi w Ęcie z dniem jej podjęcia.

Skarbnik



Uchw ałan ł.fl.3..,r017
Zaru,ądu Gł wnegoPZW
z dnia 26 sierpnia 2017 r.

Na zasadzie $ 30 pkt 17 w zw. z $ 46 pkt l3 Statutu PZW uchwala się, co następuje:

Zarząd Gł wny PZw wyraŻa zgodę na zbycie części nieruchomości stanowiącej dziaĘ nr

ewidencyjny I9l3 o powierzchni 0,4864 ha, dla kt rej prowadzona jest księga wieczysta nr

Kw NS ls l00t32339l2. Zgoda niniejsza obejmuje część ilw nieruchomości o powierzchni

0,4000 ha.

Cena zby cia winna być ustal on a przez uprawni on e go r zeczoznaw c ę maj ątkowe go.

Uchwała wchodzi w Życie z dniem jej podjęcia.

1.

2.

ĄJ.



Uchw ałaNr Loo
Zarządu Gł wnego

Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 26 sierpnia 2017 r.

w sprawie nadania sztandaru Polskiego Złłiązku Wędkarskiego

Na podstawie $ 30 pkt l l, w zvłiązkuzpkt 12 Statutu PZW orazUchwałą ZGPZW nr

I72 z dn. I kwietnia2}lT r. w sprawie zasad nadawania i uzytkowania Sztandaru PZW,

Zarząd Gł wny PZW nadaje sztandar PZW dla:

_ Koła PZW w Konarzynach (okręg PZW w Słupsku)

- Koła nr l44 Juvenia w Poznaniu (okręg PZW w Poznaniu)

Musiał DionĘ Ziemiecki



Uchw ałaNr LoO
Zarządu Gł wnego

Polskiego Zw iązku Wędkarskiego
z dnia 26 sierpnia 2017 r.

w sprawie nadania sztandaru Polskiego Zw iązku Wędkarskiego

Na podstawie $ 30 pkt l l, w związku z pkt 12 Statutu PZW orazUchwałą ZG PZW nr
l72 z dn. 1 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad nadawania i użytkowania Sztandaru PZw,
Zarząd Gł wny PZW nadaję sŹandar PZW dta:

_ Koła PZW w Konarzynach (okręg PZW w Słupsku)
_ Koła nr I44 Juvenia w Poznaniu (okręg PZW w Poznaniu)

PZWSekretarz

Musiał DionĘ Ziemiecki



Uchw ałaNr (,o'/
Zarządu Głrwnego

Polskiego Zw iązku Wędkarskie go
z dnia 2 sierpnia 2017 roku

w sprawie wyrtÓżnienia medalem ,rZawybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim''

Na podstawie $31 p.2 Statutu PZw, na wniosek Gł wnego Kapitanatu Sportowego,Zarząd
Gł wny Polskie go Związku Wędkarskie go uchwala :

$1

Postanawia wyr żni medalem ,,Zd wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim''
Kolegę Marcina Kulczyka członka okręgu PZW w Słupsku.

$2

Uchwała wcho dzi w Życie z dniem jej podjęcia.

Wice prezełr*Pzw
ds. SportffłodzieĘ

MirosłdŁĘ,riski



ł
:l
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Uchwala N, L.0 L
Zanądu G lrÓw n e go Po ls ki e go Zw iązku Węd ka rs kie go

z dnia 26 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmiany składu reprezentacji na Mistrzostwa świata senior w w dyscyplinie
wędkarstwa zutowego,rSzamotuły Polska 2017".

Napodstawie $30pkt 1 i 2,57 pkt. 10i $-63 pkt.3 ipkt.6 statutu pzw orazg 3 pkt.l Karry
Praw i obowi@k w Członka Kadry Narodowej i Reprezentacji Polski, na *niosek PrezydiumGł wnego Kapitanatu Sportowego, ZaruądGł wny Polskiego-Związku Wędkarskiego
uchwala:

l' odwofuje się ze składu reprezer acji Polski na Mistrzostwa świata senior w w
wędkarstwie rzutowym 20 t7 kol. Włodzimię rza T ar go sza.

2. Powołuje się do reprezentacji Polski na Mistrzostwa świata senior w
rzutowym 2017 kol. Pawła Kitę.

3. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

w wędkarstwie

Wicep..#^ ZGPZW
ds. ao"fi MłodzieĘ

Miros Łl*ariski



Uchw ałaNr 't c7
Zarządu Gł wnego

Pols kie go Złv iązku Węd kars kie go
z dnia 26 sierpnia 2017 r.

w sprawie wsparcia celtw statutowych Fundacji Ronvoju Kardiochirurgii im. prof.
Zbigniewa Religi

Na podstawie $ 30 pkt 1 Statutu PZw, uznając wędkarstwo jako wuiny czynnik zwalczania
chor b lr'tąŻenia, a takłŻe dla upamiętnięnia misji społecznej prof. dr hab. Zbigniewa Religi,
Zarząd Gł wny PZW postanawia:

I. PrzekazaÓ kwotę po 7 tys. zł brutto za rok 2014' 2016 i 2017 r. z ptzęznaczeniem na
rcalizację jej cęl w statutowych Fundacji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Skarbnik

W Ziemiec



Uchwała nr LCL|
Zaruądu Gł wnego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 76,C8.20!7 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb, dotyczących
okres w ochronnych ryb.

Na podstawie $ 30 p.l1 i p.l9 Statufu PZW Zarząd Gł wny uchwala, co następuje:

1. W Roz.VI ust.3 Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb przepisy szczeg łowe

dotyczące, odpowiednio gatunku sum i węgotz, otrzymują brzmienie:

,, - sum od 1 stycznia do 3l maja"

', 
_ węgorz od l grudnia do 3l marca''

2. UchwaŁa wcho dzi w Życie z dniem podjęcia.



IJchwała nr t-og
Zarządu Gł wnego Polskieg o Związku Wędkarskiego

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie łvyrażenia woli organŁacji Mistrzostw świata juniorrw w wędkarstwie muchowym
w Polsce w 2018 roku.

Na podstawie $30 p.l i p. 16 oraz $7 p.2 i p.10 Statutu PZw, na wniosek Gł wnego Kapitanatu
Sportowego, Zarząd Gł wny Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala:

s1
- Postanawiazorganizowa w Polsce Mistrzostwa świata junior w w wędkarstwie muchowym
w 2018 roku.

- ZobowiąĄe Gł wny Kapitanat Sportowy do korespondencji z FIPS-Mouche w sprawie wyżej
wymienionych mistrzostw świata.

s2
Proponowanym miejscem odbycia mistrzostw świata junior w w wędkarstwie muchowym w 2018

roku jest okręg PZw Krosno.

$3
Uchwała wchodzi w Życie z dniem jej podjęcia.
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Uchwała x, (.?..l
Zarządu Gł wnego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 26 sierpnia 2011 r.

w sprawie zawieszenia W prawach członka Zarządu Gł wnego i Prezesa Zo Piotrk w
Trybunatski

5r

Na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego zG Pzw,larząd Gł wny zgodnie z g 20 ust. 5, w
związku z ust. 3 Statutu PZW zawiesza kol. Mieczysława Centkę w prawach członka Zarządu
Gł wnego PzW i Prezesa 1arządu okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim do czasu
zako czenia postępowania dyscyplinarnego.

Zarząd Głowny PZW zwraca się do
rozpatrzenie sprawy Kol. Mieczysława
Delegat w PZW w dn. ZA-ZZ.!O.20L7 r.

Uchwałą Wch odzi w Życle Z dniem podjęcia.

5z

Głownego Sądu Koleżenskiego PZw o niezwłoczne
Centki z uwagi na mający się odbyć Krajowy Zjazd

Ss



IJchwała nr 
^c?Zarządu Gł wnego PZW

z dnia 26 sierpnia 2017 r.

w sprawie uchwał Prezydium Zarządu Gł wnego PZw

Na podstawie $ 31 ust. 2 Statutu PZW , Zarząd Gł wny PZW:

1. Zatwtęrdza lJchwały Prezydium ZG PZw od nr 195 do Ż06.

2.IJchulał'a wcho dzt w ŻycLę Z dniem podjęcia.
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