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Uchwala nr ...'..:.:..........

Zarządu Głównego PZ\\'
z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Glównego PZW

Na podstawie $ 20 ust. l Statutu PZW _ wobec zdekompletowania składu Zarządu Głównego
PZ\N - Zarząd Główny PZW:

$r
Uzupełnia skład Zarządu Głównego PZW:

a) Mieczyslawa Centkę - delegata okręgu PZW w Piotrkorvie Trybunalskim,
b) Antoniego Lewkowicza - de|egata okręgu PZW w Jeleniej Górze.

$2
Uchwała niniejsza wchodzi w Życie z dniem jej podjęcia.
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Uchwala nr ,iL'5
Zarządu Głównego Polskiego Zlv iązku Wędkarskiego

z łJnia 28 września 20l5 r.

w sprawie składki członkowskiej na 2016 r.

Na podstawie $ 30 pkt 9 i 11 Statutu PZW uchwala się, co następuje :

s1

Pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje :

l) składkę uchwaloną na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu
wędkarskiego zwaną dalej składką członkowską ogólnozwiązkową,

2) składkę uchwaloną na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód, zwaną dalej składką
człontowską okęgową,

3) wpisowe członkowskię i wpisowe członka uczestnika.
4) wpłaty za wydane legitymacje człoŃowskie.

s2

1' Wysokośó obowiązującej w 2016 roku składki członkowskiej, wpisowego i świadczenia
za rłydane legitymacje członkorł'skie określa tabela stanowiąca załącznik nr 1.

2' Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej, zawieta załącznik
rr 2.

$3

l. Wysokość składek okręgowych rocznych i okresowych uchwalą zarządy okęgów
rv terminie do 30 listopada 20l5 r.' zgodnie z uchwałą ZG PZw nr l03 z dnia 2] wrześnta
2008 r. w sprawie struktury składek na ochronę i zagospodarowanie wód.
Zakres stosowan1'ch ulg rł, składce członkowskiej okręgowej musi być zgodny z
obolviązującą rv PZW zasada równego traktowania człorrków. przez wszystkie jednostki
terenowe Zr'n'iązku. Dot1'cz1 to ulg rł,ynikających z posiadania odznak honorowych lub
inn1'ch ustalclnyclr rra terenie okręgu.

2. Do składki członkorvskiej okręgowej wydaje się bezpłatne, imięnne i terminowe
zezrrolenie określające rr'arulrki uprarviania amatorskiego połowu ryb na wodach
uŻ1tkorr'an1'c1-r przez rv1'da.jącego zezwolenie i wodach okręgórv Z którymi zawarto
porozurnienia.

3. \\'zór zezlvolęnia określono odrębr-rą uchwałą ZG PZw nr 26 z dnia29.03.2014 r.

s4

1. Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach udostępnia do wędkowania uŻytkowane
rł'ody na podstawie wniesionej składki na oclrronę i zagospodarowanie wód.
Wysokośó składek rocznych i okresowvch w podzialc na :

1) rodza.ie wód i łorvisk,
2) członków PZW i opłat d1a osób niezrzeszonyclr.
okreś1a tabcla stanorviąca załącznik nr 3.

2. Wykaz wód udostęprrionvch do wędkowania na terenie Gospodarstlva z określeniem
wan-rnków uż1'tkowania rybacko-wędkarskiego. zawiera załącznik nr 4.
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$s

osoby nie zrzeszone w PZW uprawnia do wędkowania wniesienie opłaty za wędkowanie
według stawki uchwalonej ptzez zarząd okręgu, na terenie którego wędkują'

$ó

Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską ustalają zarządy okręgów, podając do
wiadomości adresy i zakres terytorialny działania komisji egzaminacyjnych. 

''

$7

podjęcia.



Załącznik Nr 1

do uchwały nI4'JŹG PZW
z dnia 28 września 20l5 r.

wYsoKoŚC SKŁADKI cZŁoNKowsKIEJ
rv 2016 r.

Uwaga:

1.Z:walnia się cZłonków uczestników z opłat Za legitymację członkowską.
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Lp Treść Wysokość kwotowa
w złotych

1. Skladka członkorvska 75.-
Ż. Składka czlonkorvska ulgorva 507n

l) młodzieŻ szkolna i studenci lv rvieku 16-24 |al,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) męŻczyżni od 65 roku życia.
4) kobiety od 60 roku Życia

37r

Składka członkowska ulgo}va 75yo
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wietlcami

t8'-

4. Wpisorve:
1) członka Zw)'czajnego PZW
2) członka uczestnika PZW 'Ę-

12,-
5. Legitymacia czlonkowska 5,-



zalączn|k nr 2
do Uchwały nr l05 zG Pzw

z dnia 28 września 20l5 r.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEN
w SKŁADCE CZŁoNKowsKIEJ w 201ó R.

l . Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, moŻe wędkowaó nieodpłatnie w wodach

4.

6.

Ż'

5.

7.

PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do s\łojego
łowiska uiszcza młodzieŻ do lat 16 w wysokości 25% warlości Znaku składki
członkowskiej. Wysokość zniŻki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na
terenie swego działania zarządy okręgów.
Honorowi członkowie PZW zgodnie Z s 15 ust. 2 Statutu PZW są zwolnięni zę świadczeń
członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
Członkowie PZW w wieku 16_24 lata są uprawnięni do 50% zniżki w składce
członkowskiej za okazaniem Ważnej 1egitymacji szkolnej lub studenckiej.
ZniŻki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW'
ogłoszone w tabeli stanowiącej zał' nr l, stosowane są po okazaniu legitymacji
potwicrdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady rłrydawania zezwolen
na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uclrwalają na
terenie swego dz|ałania zarządy okręgów.
Systemulgokreślonywzałącznikunrlpkt2i3stosujewciągrrcałegorokuwktórym
ukończono określony rviek.



Zalącznik nr 3
do Uchwały nr l05 ZCPZW

zdnia 28 września 20l5 r_

Tabela skladek i oplat zawędkowanie w roku 20lów Gospodarsrwie Rybackim pzw * S";;i;;;"

- Skiadko ,

RoDZAJ PoŁo\\ Ll

Y':y'tl i.'F'*" j*fii"zu'ift soą

Y:'y.ll i.:.'f;_r..-.-_m

]edno jezioro - EJżE_IinEuile-;Eą

łdno i"'jo.o _-b.' i-liniu u 75%._-

i _ dniowa bęzldifr
3 - dniowa ż16lin

7 - dniowa ztr
7 dniorva bęż troll

I 4 - dn iorva . trol,,r,r i.rn....-

I4 - dniowa bez troń
.30 - dniouairolin
30 - dniorua biż tróń

Zasadv rvędkowania :

I. WedkLIjących obou iazLrie l- uedkorłanie , r"ari n1]9"]l.Tin 
Alnatorskiego Polorłr

,, ra ło'^ u n ; ", t o_a';: ilt i :ł łl j ::i J-.. 1i::.,, ;'; lJłi:iń ; t!{; T,|.,1 ; ^^ 
u,

, S:i:l"l przed u.chodcrn stonca: - rrn.\ po zachodzie slorica Jojednej

;. łfi).i"lT:lll llll::',: :-:: orJ l sq'czllia do J l i.:rudrlia 20 ló r'
tlpouażniają dd ili;;;'I il#ii']ł:'l"r,]il" ;:l^:':**Jki oraz oplaty okresowę'
specjalnych. na którrclr 

"n"'., 
j",'ń'"Ji'i;"il;l:'i'.:llii|1,',"o. , "ylą;'.;i.;' il;;k4. Skladki i opl"11 .nio."o.r,;. 
';; '11':: 

:::1:0^plal-\ 
ilcenc)jIle iregtlIalnin *ędko;;;;'""'

. óezPośredllio lą;r.;;;l;;;;';.ij'.,ji.9'l" 
jczioro tlpourŻlliolą ao poro*,, 

',,.'..i"."'ll'i,*r.n
5. Skladli i 

""1";, 

_;i,":.^::! z.oa''yrn JcTiorern rodpl.rrr. aopty,,.1

^ R:,")]ii 
.';j;i'.';;iil",:e l caioroc/lle' za rwjatkiem ',ilrtiki 

soc.lall:.1. uporrażlliają dob. Do skladek okresowycll llie stosrric sig ulg.
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7. Składka socjalna upoważnia do połowu wyłącznie z brzegu lub z lodu najednym jeziorze lub

rzece bez prawa użycia spinningu. Składka socjalna przysługuje młodziezy do lat l8,
emeĄłom ( mężczyźni po 65 roku Ącia, kobiety po ó0 roku:{cia), inwalidom całkowicie
niezdolnym do pracy.

8. Za okresjednego dnia uważa się czas od godz.0.00 do godz.24.00. opłaty 3' 7, l4 i 30-dniowe
dotyczą kolejno następujących po sobie dni.

9. Do składek całorocznych, dla wszystkich członków PZW, stosuje się następujące ulgi:
_ Członek Honorowy PZW oraz członek do lat l6-tu - l00%
_ odznaczony złotą odznaką PZW z wieńcami - 75%
- odznaczony srebrną i złotą od znaką PZW oraz członek PZW do lat l8-tu - 50 %.

10. Na terenie działania Gospodarstwa składki i opłaty przyj rnują wytypowane sklepy wędkarskie,
skarbnicy kół PZw (wg rvykazu)' Zakłady Rybackie w olecku, Suwałkach, Węgorzewie i
Rucianem-N idzie.

l l. Składek i opłat okresowych 1- i 3- dniowych dokonyrł'aó można takżc wykupując zezwolenie
poprzez stronę inten]etową www.pzw'surł,aIki.com .pl z zaznaczenieln okresu, którego dotyczy
połów'

l 2. Do wędkowania na podstawie e-zezrvolenia konieczne jest posiadanie w czasie połowu:
- wydruku potwierdzenia przelewu z zanlaczenietn danych wędkującego iterminu połowu
( nie doĘczy płatrrości kartą kredytorł'ą)'
- druku e-zezwolenia, pobranego ze strony internetowcj Gospodarstrva,
- karty wędkarskiei'

13' Wykaz wód, na które obowiązują powyższe składki i opłaty w załączeniu (bez łowisk
specjalnych, jezior: WiarteI-Przylasek, Lernięt, Łękuk i Kociołek).

14. Wędkujących na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach obowiązuje
prowadzenie rejestru połowu ryb lvydawanego razem z zezwoleniem. Zwrot wypełnionego
przez wędkującego rejestru połowórv _ w Zakładach Rybackich PZW lub w punktach
sprzedaży.

15. Na łowiska specjalne j. WiaI1el-Przylasek' Lemięt, Łękuk i Kociołek obowiązują oddzielne
opłaĘ i regulaminy'

REGULAMIN PoŁowÓw wĘDKARsKIcH
w ŁowIsKU SPECJALNYM JEZIoRA WIARTEL - PRZYLASEK

w 2016 r.

l. W ciągu jednego drria rvędkarskicgo (od rvschodu do zachodu słolica), dopuszczalny jest odłów
dlr'óch sztuk szczupakórv o rv1'miarze osobniczym porvyżej 50 cm, jednej troci jeziorowej o
rvy'miarze osobniczym powyżej 50 cm ijednego suma w wymiarze osobniczym powyżej 70 cm.
Ryby przeznaczone do zabrania nalezy wpisać do rejestru połowów bezpośrednio po ich
odłowieniu imogą być przechorvyrvane w siatce zgodnie z Regu|aminem Amatorskiego Połorvu
Rvb.
Wprowadza się wymiar ochronny okonia do l5 cm'
Nie wprowadza się ograniczeń ilościorvych na pozostałe gatunki poławiane wędkami
spłarvikowymi (dopuszczalne drvic wędki splarł'ikorł,e przy połowie z łodzi i brzegu) Z lraturalną
przynętą lub spinningiem (wraz z trollingiem) do limitów określonych Regulaminem
Arnatorskiego Połorvu Ryb.
Wprorvadza się rvymiar ochronny okonia do l5 crn i rvęgorza do 50 cm.
W odniesieniu do pozostaĘch gatunków ryb n]a Zastosowanie Ustawa o rybactwie śródlądołym i
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.

Ż. Zakazane są metody połowu na żywą i martwą rybę.
3. Wędkujących oborviązuje prorvadzenie dziennego rejestru połorvórv. Druk rejestru rvydany zostaje

przy zakupie licencji. Zwrot rvypelnionego przez lvędkującego rejestru połowów - w ośrodku
Wczasorvvm MPT Wiartęl.
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Wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 01 maja do końca roku W Łowisku Specja|nym Wiańel
obowiązuje zakaz rłędkouania u porze nocnej:
z łodzi i z pod lodu.
osobom naruszającym Regulamin Łowiska zostaje cofnięta licencja bez odszkodowania. W
przypadkach naruszenia postanowień Ustawy o rybactwie śródlądowym, sprawca przestępstwa
zobowiązany jest do naprawienia szkody na drodze ugodowego naprawienia szkody lub poprzez
postępowanie sądowe z wniosku do Sądów Powszechnych.
Wędkującego obowiązuje posiadanie KaĘ Wędkarskiej za wyjątkiem cudzoziemców.
Wędkowanie z |odu dozwolone jest tylko jedną wędką podlodową uzbrojoną w spławik lub
mormyszkę. Zakanl1e się używania błystki podlodowej. obowiązuje również w tyn okiesie zakaz
połowu na Zywą 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.

9. opłaĘ i składki wędkarskie wniesione przez wędkującego na
Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, nie uprałniają

ó.
7.

4.

).

8.

Specjalnym jeziora Wiartel - Przylasek.
l0. Uprawnienia do połowu ryb nra lwłącznie osoba, która

Specjalnym jeziora Wiartel - Przylasek.
l l. Za okresjednego dnia uważa się czas od godz.Ooo do 24..'

wody okręgów PZW czy
do lvędkowania w Łowisku

nab;Ia licencję na polóu na Lowisku

wYsoKoŚC oPŁAT LICENCYJNYCH w 201ó r.
JEZIORO WIARTEL - PRZYLASEK

I. Oplata jednodniowa :

- Z brzegu lub z lodu - 25
- Z' łodz.i

zł
zł-35

II. opłaĘ trzydniowe:

- Z brzegu lub z lodu _ 60 zł
- 7' łodzi -80zł

III.oplaĘ"7_dniowe:
- Z brzegu lub z lodrr - l20 zł
- Z łodzt - l70 z'ł

I\'. Oplah l-l - dniow e:
- Z brzegu lub z lodu - 150 zł
- Z łodli - 3o0 zł

L\\AGI:
l ' opłata za rr'edkorranie rr' }orr'isku specjalnym Wiartel - Przl']asek nie upoważnia do

rledkorrania rr' inn1ch łorliskach i odq'rotnic.
2. oboniazLrje zakaz ptlłtlrru szczupaka od 1 st1'cznia do 30 krvietnia.
3. \\'r'miar L]chrLrnn\ szczupaka rrlnosi do 50 cm długości' okonia do l5 cm..ł. obori ią'uj g zakaz slt''stlu an ia błl stk i podlodori'ej.
5. oborl'iazuje -.Reqtllenlin Ptlłorr órr na łclu,isku specjalnr'nl jez. WIARTEL _

PRZYL'ĄSEK"-
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Licencje wędkarskie na jez. Wiartel można nabyć w:

1. Biurze Zakładu Rybackiego PZW Ruciane Nida, ul. Rybacka 7 , te|.87 4231011.
2. Biurze Zakładu Rybackiego PZW Suwałki, ul' M. Konopnickiej 10' Tel. 87 5664005.
3. ośrodku Wczasowym MPT ,,Hotel _ Camping'' '12 -214 Wiartel VPisza (czynny cały

rok) tel. 0 871424-01-01, Tel. 87 4240101.
4. Sklep Wędkarski ''ARA' 

_ Pisz , Młodzieżowa 18.

5. Sklep Wędkarski Ambroziak Andrzej, Warszawa, ul. Twarda 42, 00_831 Warszawa, tel.
50r167440

R_E'GULAMIN PoŁowow WĘDKARSKICH
w ŁowIsKU SPECJALNYM JEZIoRA LEMIĘT

w 2016 r.

l. W ciągu jednego dnia wędkarskiego (od wschodu do zaclrodu słońca), dopuszczalny jest odłów
dwóch sztuk szczupaków albo dwóch sztuk sandacza (łączna ilość wymienionych ryb nie może
przekroczyć dwóch sztuk) o wymiarze osobniczym powyże.j 50 cm.
Ryby przeznaczone do zabrania należy wpisaó do rejestru połowów bezpośrednio po ich

odłowieniu imogą być przechowywane w siatce zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu
Rvb.
Nie lvprowadza się ograniczeń ilościowych na pozostałe gatunki poławiane wędkami
spławikowyni (dopuszczalne dwie wędki spławikorve przy połowie z łodzi i brzegtl) z naturalną
przynętą lub spinningiem (wraz z trollingienr) do limitów określonych Regulaminem
Amatorskiego Połowu Ryb.
Wprowadza się lrrymiar ochronny okonia do l5 cm .

W odniesieniu do pozostałych gatunków ryb ma Zastosowanie Ustar.va o rybactwie śródlądowym i
ReguIamin Anratorskiego Połowu Ryb.

2' Wędkujących oborviązuje prowadzenie dziennego rejestru połorvów. Druk rejestru wydany zostaje
przy zakupie licenc.ji. Zrvrot rvypełnionego przez wędkującego rejestru połorvów - w Zakładzie
Ri backim PZW rł Węgorzcrr ie.

3' Wędkorvanie z łodzi dozrł,olone.iest od 0] maja do końca roku. W Łowisku Specjalnym Lemięt
oborriązuje zakaz rvędkorrania rr porze nocllej:
z łodzi i z pod lodu.

4. osobom narusza-iącym Rcgulamin ł.orł'iska zostaje cofnięta licencja bez odszkodowania. W
przypadkach naruszenia postanorvieti Ustawy o rybactwie śródlądowym, sprawca przestępstwa
zoborviązany jest do naprawienia szkody na drodze ugodowego naprawienia szkody lub poprzez
postępo\\,anie sądorve z rvniosku do Sądórv Powszechnych.

5. Wędkującego obowiązu.|e posiadanic Karty Wędkarskiej za wyjątkiem cudzoziemcórv.
6. Wędkowanie z lodtl dozrł,o|onejest tylkojedną rvędką podlodorvą'

obowiązuje również rv tym okresie zakaz połorł'u na żywą i martwą rybę.
PoZostałe zasady aIralogicznie jak rv okresie wędkowania ..po wodzie"'

1. Młodzież do lat l'l-tu tnoże lvędkowac w I'amach dzicnnego limitu srvego opiekuna bez
dodatkorvych opłat.

8. opłaty i składki rvędkarskie wniesione przez rvędkującego na rvody okręgów PZW czy
Gospodarstwa Rybackiego PZW w Surł,ałkach' nic uprarvnia.ją do rvędkolvania w Łowisku
Specjalnyrn jeziora Lemięt'

9. Uprawnienia do połowu ryb nla rvylącznie osoba' która nabyła licenc.ję na połów na Łowisku
SpecjaInym jeziora Lemięt'

l0. Za okres.jednego dnia uwaŹa sig czas od godz.0" do 24"".
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wYSoKoŚĆ oPŁAT LICENCYJNYCH w 201ó r.
JEZIoRo LEMIĘT

I. opłata jednodniowa :

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

II. opłaĘ trzydniowe:
- Zbrzegu lub z lodu - 60 zł
- Z łodzi - 80 zł

III.opłaĘ7-dniowe:
- Z brzegu lub z lodu - 120 zł
- Złodzi - 170 zł

Iv. opłaĘ 14 - dniowe:
- Z brzegu lub z lodu - 150 zł
- Złodzi - 300 zł

V. opłata całoroczna
- Z brzegu lub z lodu - 350 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 zakaz połowu sandacza od 1 stycznia do 31 maja.
4. Wymiar ochronny szczupaka i sandacza wynosi do 50 cm długości' okonia do l5 cm.
5. oborviązuje .,Regulamin Połowów na łowisku specjalnym jez. 

''LEMIĘT''.

Licencje rvędkarskie na jez. LEMIĘT można nabyć w:

1. Biurze Zakładu Rybackiego PZW lv Węgorzewie, ogonki 14' tel.87 4Ż73110.
Ż. Biurze Zakładu Rybackiego PZW Suwałki. ul. M. Konopnickiej l0' tel. 87 5664005 .

3' Sklcp Wędkarski Ambroziak Andrzej. Warszawa' ul. Trł'arda 42, 00-831 Warszawa,
tel. 50l 1ó7440
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REGULAMIN PoŁowÓw wĘDKARsKIcH
w ŁowIsKU SPECJALNYM JEZIoRA ŁĘKUK

w 2016 r.

1' Ryby przeznaczone do zabrania należy wpisać do rejestru połowów bezpośrednio po ich
odłorł'ieniu i mogą być przechow.rłvane w siatce Zgodnie z Regulaminem Amatorskiego
Połowu Ryb.

2. Nie wprorvadza się dodatkorvych ograniczeń ilościowych na poławiane gatunki wędkami
spławikolvymi (dopuszczalne drvie 'ivędki spławikowe prry połowie z łodzi i brzegu) z
naturalną przylrętą lub spinningiem (wraz z trollingiem) do limitów określonych Regulaminem
Amatorskiego Połorvu Ryb PZW.

3' Wprowadza się wymiar ochronny okonia do 1 5 cm.
4. W odniesieniu do pozostałych gatunków ryb ma zastosowanie Ustawa o rybactwie

śródlądowym i Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.
5. Zakazane są metody połorvu na żywą i mańwą rybę.
6. Wędkujących obowiązuje prowadzenie dziennego rejestru połowórv' Druk rejestru wydany

zostaje przy zakupie licencji. Zwrot uypełnionego przez wędkującego rejestru połowów - w
ośrodku'.Folwark Łękuk''.

7. Wędkowanie z łodzi dozwolonęjest od 0l maja do końca roku W Łowisku Specjalnym Łękuk
obowiązuje zakaz wędkowania rv porze nocnej: z łodzi l z pod lodu.

8. osobom naruszającym Regulamin Lowiska zostaje cofnięta Jicencja bez odszkodowania. W
przypadkach naruszenia postanowień Ustawy o rybactlvie śródlądowym' sprawca
przestępstwa zobowiązany jest do naprawienia szkody na drodze ugodowego naprawienia
szkody lub poprzez postępowanie sądorve z wniosku do Sądów Powszechnych.

9' Wędkującego obowiązuje posiadanie Karty Wędkarskiej za w1'jątkiem cudzoziemców.
10.Wędkowanie z lodu dozwolone jest tylko jedną wędką podlodową' obowiązuje również lv

tyrn okresie zakaz połowtl na żywą i martwą rybę' Pozostałe zasady analogiczniejak w okresie
wędkorvania,,po wodzie'''

l1.Młodzież do lat 14-tu może lvędkować lv ramach dziennego lirnitu swego opiekuna bez
dodatkowych oplat.

J2.opłaty iskładki rvędkarskie wlicsione przez wędkującego na wody okręgów PZ\łł czy
Gospodarstrva R1'backiego PZW rv Suwałkach, nie uprawniają do rvędkowania w Łowisku
SpecjaJnym jeziora ł.ękuk.

l3.Uprarvnienia do połorvu ryb ma wyłącznie osoba' która nabyła licencję na połórv na Łowisku
Specjalnym jeziora Lękuk.

l4.Za okres .jednego dnia urvaża się czas od godz.0" do 24"".

wYSoKoŚĆ oPŁAT LICENCYJNYCH w 201ó r.
JEZIoRo ł'ĘKUK

I. opłata jednodniowa :

- Z brzegu lub z lodu - 25
- Z łodzi -35

II. oplaĘ trrydniowc:

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

III. Opla{v 7 - dniorve :

- Z brzegu lub z lodu - l20 zł
- 7. łodz.i - 170 zł

zł
Zł
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IV' opłaĘ 14 - dniowe:
- Z brzegu lub z lodu - 150 zł
- Z łodzi - 300 zł

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

w innych łowiskach i odwrotnie.
2. obowiązuje zakaz połowu szczupaka od l stycznia do 30 kwietnia.
3. Wymiar ochronny szczupaka wynosi do 50 cm długości. okonia do 15 cm.
4. obowiązuje ',Regulamin Połowów na łowisku specjalnym jez Łękuk''.

Licencje wędkarskie na jez. Łękuk można nabyć w:

1.

Ż.

3.
4.

Biurze Zakładu Rybackiego PZW w olecku. ul. Zamkowa 17 'tel.87 5202083.
Biurze Zakładu Rybackiego PZW Survałki, lrl. M. Konopnickiej 10' tel. 875664005.
Folwark Łękuk Przyłuccy, Łękuk Mały 8. l 1-510 Wydminy, tel 600 931 848.

Sklep Samborska g.; Grunwaldzka 82, l1-500 Wydminy, tel.603 770 894

REGULAMIN PoŁowow WĘDKARSKICH
w ŁowIsKU SPECJALNYM KocIoŁEK

w 2016 r.

J' Ryby przeznaczone do zabrania na|eży wpisać do rejestru połorvórv bezpośrednio po ich
odłowieniu i mogą być przechorvywane w siatce zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu
Rvb.

2. Nie wprowadza się dodatkowych ograniczeń ilościowych na poławiane gatunki rvędkami
spłarvikowymi (dopuszczalne dwie wędki spławikowe przy połowie z łodzi i brzegu) z naturalną
przynętą lub spinningiem (lvraz z trollingiem) do limitórv określonych Regulaminem
Amatorskiego Połorvu Ryb.

3. Wprorvadza się rwmiar ochronny okonia do l5 cm . W odniesieniu do pozostałych gatunków ryb
ma zastosorvanie Ustarva o r1'bactrvie śródlądorvym i Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.

4. Zakazane są metody polorvu na Żywą i martr.vą rybę.
5. Wędkujących obowiązu.je prowadzenie dziennego rejestru połowórv. Druk rejestru rvydany

zostaje przy zakupie licencji' Zrvrot wypełnionego przez rvędkującego rejestru połowów - w
ośrodku Zarybierliorr'ym PZW lv Dolir.vach'".

6. Wędkorł'anie z łodzi dozrvo|onejest od 0l rnaja do końca roku W Łowisku Specjalnym Kociołek
oborviązuje zakaz rvędkolvania w porze nocnej: z lodzi iz pod lodu.

7. osobom naruszającylll Regulanlin ł-orviska zostaje cofIlięta Iicencja bez odszkodowania. W
przypadkach narLlszenia postanorvieti Ustawy o rybactwie śródlądowym, Sprawca przestępstwa
zobowiązany jest do naprarvienia szkody na drodze ugodorvego naprarvienia szkody lub poprzez
postępolvanie sądowe z rvniosku do Sądórv Porvszechnyclr'

8. Wędkującego oborviązLlje posiadanie Kafty Wędkarskiej za wyjątkienr cudzoziemcórv.
9. Wędkowarrie z lodu dozwolone jest t'vlko jedną wędką podlodolvą' obolviązuje równir:ż rv tym

okresie zakaz połor.vu na żywą i mart\Yą rybę. Pozostałe zasady analogicznie jak w okresie
wędkowania,,po u'odzie"'

l0.Młodzież do lat ]4_tLr może rł,ędkou,ać rv ranrach dziennego limitu srvego opiekuna bez
dodatkolvych opłat.

1l.opłaty i składki wędkarskie rvniesione przez rvędkuiącego na u'ody okręgów PZW czy
Gospodarstwa Rybackiego PZW w Sulvałkach' nie rrprarł'niają do rvędkowania rv Łowisku
Spec jalnym.jeziora Kociołek.
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l2'Uprawnienia do połowu ryb ma wyłącznie osoba, która nabyła licencję na połów na Łowisku
Specjalnym jeziora Kociołek.

l 3 'Za okres jednego dnia uważa się czas od godz.O" do 24"".

wYSoKoŚC oPŁAT LICENCYJNYCH w 20ló r.
]EZIoRo KoCIoŁEK

I. Oplata jednodniowa :

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

II. Oplaty trrydniowe:

- Z brzegu lub z lodu - 60 zł
- 7. łodzj - 80 zł

III.OplatyT-dniowe:
- 7'brzegu lub z lodu - 120 zł
- Z łodzi - 1'70 zł

I\/. Oplaty 14 - dniowc:
- Zbrzegtt lub z lodu - l50 zł
- 7' |odzi - 300 z.ł

UWAGI:
l. Opłata za *'ędkorvanie rv łorł'isku specjalnynr Kociolek nie uporł'ażnia do wędkowania

rr' inn1'ch łorr iskach i odrvrotnie'
2' Oborr'iązuje Zakaz połorłl szczllpaka od 1 slycznia do 30 kwietnia.
3 ' \\'1 nl iar ochronnv szczupaka w1'nosi do 50 cm długości' okonia do 1 5 cm.
ł' obori'iązuje ..Regular-rrin Połolł'ów na łowisku specjalnym jez.'Kociołek''.

Licencie rvędkarskie na jez. Kociolek można nabyć rv:

1' Biurzc Zakładu Rybackicgo PZW w olecku' ul. Zanlkorva 17' tel. 87 5202083.
2. Biurze Zakładrr Rybackiego PZW Survałki. ul. M. Korropnickiej l0. tel' 875664005.
j. ośrodku Zar1'bieniow1,m PZW w Dolirvach, Dolirł'y 12, tel.875204838.



Uchwala Nr . .'; i
Zarządu Głólvnego Polskiego Zrviązku Wędkarskiego

z dnia 28lvrześnia 2015 r.

rr sprarr'ie zalożeń łlo opracowania budżetu na 20l6 r.

Na podstarvie $ 30' pkt.11 Statutu PZW uchwala się" co następuje :

l. Zasady i tryb pracy nad brrdŻetem PZW na 2016 r. określa ZałącZnIk do rriniejszcj uchwał}'.
ZałoŻenia te służące do opracowania budżetu Polskicgo Związku Wędkarskiego poszerza się
o ustalenia i dyspozycje lłynikające z :

Uclrwały Nr '._,.''Zarządu Głównego PZW z dl'lla 26 rł,rześnia 2015 r' rł' sprawie składki
ozłoŃowskiej na 20l6 rok.

2. Planor'vanie na 2016 r. wielkości przychodórł, statuto\\ych powinno wynikać Z następujących
paranetrów rzeczowych i 1inansowych :

1) stanu ilości człorrkórł, osiągniętego na koniec listopada 2015 r.. skorygowanego o zaistniałe
tendencje spadku lub wzrostu tego stanu w kaŻdynl z okręgór.v.

2) uksztaltorł'al-ria się stanu ilości członkórv uprarvnioIlvch do korzystania ze zntŻek
lv skłac1kaclr. uchwalonych przez Krajorvy Zjazd Dclegatórr PZW.

3) kształtclrrania się wskaŹnika ilościowcj sprzcdaz)'' składek okręgowych rocznycll
i okrcsorv1''clr. przeznaczonvcIl na zagospcldarowanie i oclrronę rr'ód oraz prognozy w tym
zakresie lla Iata następne.

-ł1 clbszat'rt. I-oclzaju i charakteru uŹvtkor.van1'ch rł'ód" spodzielł'anej presji lvędkarskicj
i lla 1rIll 1lc opracorvane'i kalku|acji kosztów uŹy'tkorvaniir tych wód. słuŻace.j za podstar'vę do
LtcIlrr a]cIlia rl r sokości składki okręgorł'ej i pochodnych tcj składki'

5 t Lrchrr ltlon,-' j lla ]() ] 6 l'. lr,ysokości składki członkowskie.j'
]' \\'ic]lirlśc za1lllttltlrranrch środkórł' na poszczególne zadania iroclzaje wvdatkórv. porł'irrna być

tltll1,lsL,tt3lll]l do I'e'alIlrcll potrzeb. urrroŻlirviaiacych utrzvlrlatrie sanrodzielności finansowej
1 111'11rr 

j1]|p11g ii r tr i,tzr ir aIlic się z obor.r iązkórv Statuto\\'ych rvobec członkórł' Zwiazku'
-ł' \n,,l'l rrr't]kltrski ]T()\\il]icll bvć prorvadzony na podstarvie zatrvierdzoncgo budŹetrr. na

trr.:zie]',IlrcIl kolltach ksicgorr'rcIl" rr'celtt lrstalenia rł'roku bieżąc1,nr rv1'niku finansorrego tl.j
J z rrL i-t lnLr:e i.

j ./.,l",,.'.i l:rzLlic sic ()kl'r-'gl l'/'W i Z.arz'ącl Głównr' do lv1'oclI'ębnienia rv prelimirrarzacIr
!'::.]',et',rlrch k\\(]1 Ila tlzialalnośc z tllłodz.ieŻ'ą rr' rr,vsokości nlillimtlnr 2 % składki
lz łL 'Il k Llli sk i,'' ] .

t' \\ z:Lkrcsic l(osrl(l\\ stitluto\irch zalleliminovanic skutkirrt flnansorl'vch w1,nika.jacl,ch z
.l.'iil'zlLri icllilt rlrld ilcl Skat'bLt l)lltis1rrlr i inIlrch rr,laścicieli oraz zar'vartr'ch rv tvnl zakresie
,LIll(r\\.

-' 1)r.'iinliItolrallie rrrclatkórr nii 1lodl'ćlŻc s]trŻlrorvc działacz1'i pracolvnikólv por'vinno odb1rrac sie
zr:tldllic z I lchrr a]ł KZD PZ\\'.
I)ee1zjc il l'tldzltjLt uŻl'tci_lo śro,:1ka lokonlocji podejmtrjc prezes zarządu lrtb ttporł'aznion1 przcz
nicgo (lr rcktor biula zarzadu.

E. l clirraIa rrchoclzi lr Żlcie z dllienl 1loclj'-cia'

Skrrbnik ZG l'Z\\'

\{a rian Ludl iliou ski

Prez.cs 7C PZW

Dioniz-v Zicmie cki



2

Zalacznik do uchrvaĘ Nr 106 ZC Pzw
Z dnia 28 września 2015 r.

ZAł,oZENIA Do oPRACoWANIA BUDZETU
PoLSKI EGo Zw I ĄZKU WĘDKARSKIEGo

na 2016 rok

sl
tJstalenia porzadkorve

l.Zgodnie z $ 70 ust.l Statutu PZW gospodarka majątkiem i lunduszami Z.iutązku prowadzona
jest na podstawic budzettr. bilansującego prz1'chod1, i rl'.vdatki .icdnostek wszystkich szczebli
olganizacy.in}'ch w roku bttclŻetorryln. który trr.i'a od 1 Stycznia do 31 grudnia.
W zrr'iązku z t"vm istnieje oborviązek coloczl]ego opracowyrł,ania prelirrrinarzy przychodórr'
i kosztórv przez kaŻdą .jcdrrostkę organizac1'irrą PZW. a następrrie uchrł'alanie przez zarz.ądy

okręg(lrr oraz 7'arząd Ciłóln1' zbiorczych brrdżetór'r' okręgorr';-ch i odpowiednio zbiorczcgo
bLrdŻetu Polskiego lrr iazku Wędkarskiego.

2' Do opl'ltcorr'ania prclinlinarzr buc1Żctorv;'-clr stostrjc się następrrjącc lbrnlttlarze :

l) Plan prz1'chod(lrr stattrtcllr'1'cl] \\'zór ['| 1

]) P]an zatrudIricnia i płac rvztir P| 2

3) Prclinrinarz prz1'chodólv i kosztórł' rvzór'PF 3
_ł) Prelirlinarz rr'1'datków Statrjto\\}'cl] rvztir PF 3a
5) Plan przepł.vll'ów środków picnięŻny'ch rvzór PF 4

3' \\'tr1''bie opracolł,.vrvania pl'elinrinarzy przychodów i wydatkórv budŹetolvych w PZW
oborr iuzrrje zasrdit u 5 oJrghn io n ilr:

l) działalności Statutou'c.i _ zrvolnionej przedtniotolvo z o1lodatkorvania składek członkowskjclr
iniektórych dzicdzill działalności. okreśionych rv ttstarvie o podatku doclrodowym od osćlb
prarł'nych'

2) działalności rolniczcj opodatkolvarre.j podatkicnl rolrr1rr-r.

3) działalności gospodarczc.j opodatkorvanej podatkicn-r ocl oscib prarrrly'ch.

,1. Działalność stattltowa PZW obejmLrje przychocly i koszty zrł iązalle z :

l) organizowanienl wędkarstrva dla srv1'clr członkilrv.
2) korzystaniem z oblvoclów l'1'backich i ir-rrryclr rł,ód rv zakrcsie lvędkarstrva wrirz z oclrrolrl

tego środowiska.
3) organizowanic rekrcac1'jnego i klvalifikolvarrcgo Spoltu węclkarskiego.
4) popuIaryzorł aIliel-tr rł,iedz1'' o r,i'ędkarstlr ie. ochrclnic przy'rod'v i działalności st'ltut(l\\ L'.i

Zrviązku. z.właszcz.a rł'śród dzieci i nlłodziez1'.
5) przeprowadzanic cgzanrinów kr.l'alif'ikac1, jn1'ch. uprarł'l-tiil |ąc1'c h do uzy'skaIlia kart1'

rveclkarskiej.
(l) rł'spółdziałanic z ośrodkanri naukou'o-baclarvcz-vnri rv dzieclzinie r,vbactlł'a. wędkarstrr'a

i ochrony rvód.
7) pr'oliadzenie działalności rv1'clalvniczej o tcn]at\'ce rł'ędkarskic.j i rł'crvnątrzzlviązkorr e.i.

8) organizorr'atlie rekleacji. rr tr I-ll prorradzeIrie clla potrzeb członkórv sclrronisk. stanic
lvodnych i inn1'ch usłrrg zaspoklrjajac) ch potl'Zeb)' członkólv.

9) ochrona rł'ócl przezIlaczon1'ch d1a ccl(lrr ll'edltarskich.



5' I)ziałalność rolnicza obejrr,uje prz1'chody i koszty prolvadzcnia gospodarki stawowei i
jczioror.r'ej w zakrcsie produkcji i sprzedaŻ1'ryb róŻn1''r-r-r odbior'com oraz prodrrkcji materiałtt
zar1'bieniowcgo na zarybianie oblvodórv rybackich rrŻytkowan1'ch przcz PZW na podstawic
Za\\'art}ch unlów c1'lr,ilno-prarł,nYclr. Dotycz1' to Gospodarstwa R1'backiego PZW
rv Surł,ałkach, oraz ośrodkórr' hodor'vlanych działajac1'ch w Strukturze organizac1'jnej okręgór'v'

6' Przyclrody i koszt}' nie zrviązane z działalnością' o który,ch nlowa w ust. 4 i 5, zaliczane są clo
działalności gospodarczej. .]ednostki organizacy'jne PZW porł'inny między innyni kwalifikorł,ać
do tej działalności następujace zadania:
l) pobierane opłat1'' za rvędkolvanie od osób niezrzeszon1'clr i cudzoziemców, rv tym za usługi

z łowisk spcc.jaln1'ch.
2) pobierane opłat1'za clzicrŹarr'ę nieruchonlości oraz za lł,ynajcnr pomieszczeń. lokali i sprzęttl.
3) prorvadzer-ric plac(lrr'ck lrandlorvy'ch i lvytrł'(lr'czyclr ot'az śrr'iadczenie r'óŹn.vch usłrrg

o charckterze kotnercr irlr nl.
4) sprzedaŻ na Ze\\'natrz rłr'darr nictrr, PZW ircklanl w 1y'clr rł1'darrrrictr,vacIr.

5) dochod1' z odsctck od kapitalizac.ji środkórv picnięŹn1'ch oraz ocl d1'rł'idend i inn'vcI-r

inrvestycj i finansou 1'ch.
6) pobieranc oplat1'clci członkólr PZW za irrfbrnrator1'. r'vyc1ar'''nict\va. Za korzystanie Z

nricj sc noclegor'r r ch rr' sclrroniskach i stanicach oraz za zakttpione rł,1'roby Ze Znakieln
organizac1' jn1n-r PZW. elvidenc jonorł,an1''ch na koncie ".sprzedaŻ towaróW. materiałów
iusług.

Liz1'skar-re doclrocl1'z dzialalności gospodarczc.j podlcgają przeznaczeniu na dZiałalnośc
stattIto\\'ą.

7. l)od po.ięcienr składki czlorikolvskicj nalcży rozumieć lł'sz1''stkic jcj rodzajc oraz rvpisorve
i sprzedaż lcgit1'rnacji członkorvskicIl. corocznie uclrrvaIane plrz'ez. Zarząd Głólvrry na
podstarvie 

"s 
30 pkt 9 i l 1 Statutu PZW oraz prz-ez. zarzątl1' okręgórł' na podstawie $ 46 pkt 8

tegoŻ Stattltu. r'v zakrcsic ich u'-'"sokości.

s2

Zasadv rrreliminorvania Drzł chodólr' statutorwch

J' I)rz1''chodan-ri Statutow},lni są rr,pł1'rr 1' pieniężrre z:
1) olganizacr'jnych składek członkorł.skich (pods1arł,o.'v1''clr. ulgorł,"vcI'r i członka trczcstrrika).
2) okręgorvych składek człolrkori'sk ich na ochronę i zitgospodarorvanie rł,ód _ członkilrł I'Z\\'

(pcłnych. ltIgorvycir i okrcsorł1'cli)'
3) rvpisowego człotlkcllvskiego i rł'pisorł'cgo cZłonka ucZeStnika.
4) wpłat za legitymacje członkowskie.
5) oplat egzaniinacyjnych na kartę wędkarska'
6) darowizn rvnoszonych na cele statuto\\,e PZW. rv tym $'plat dobror.volny.ch uchwalan!cl')

przcz rvalne zgronradzcnia ktił na cele rekrcac1'jlre i zarybierriorve,
7) dotacii przednliotclrr y ch na zirclania zlecolre przez organ;- sanlorząclo\ĄJc. organ}'

administrac.ji rzadolł'c'.j i spccjalne fitrduszc pa1ist\\'owe.



2. \ł'ielkość krvotowa planowanych plzychodór.v rv clziałalności Statutowej powinna wynikac z:

l ) analizy ]-lkSZtałtowania się aktualnego stanu cZłollkowSkiego Ziviązkrr. i ustalcnia
prognoZy dalszego rclzr.voj u bądŹ regresu. w cclu dokonania prarvidłorł'ego szacunku na
rok planowany.

2) uchrł'alonych rł1'sokości składek człorrkorvskich i innych śr.viadczeń członkowskich na rok
planowany,

3) szacunku Zapotrzebo\\'aniir na znaki składek: peh1'ch. ulgorv1'ch i okresorłyclr w aspekcie
uprawnień członkolr skich do trlg i kształtor'vania się presj i rr ędkarskiej na użytkorvanc
rł'ody,

4) irstalenia na podstarł'ic n-riarodaj nycI-r dokunlentórr'. krvotorv'vclr nroŹlirvości otrzymania na
potrzeby Statuto\\'e odporr ieclllich dotacji lub subrł'crrcji oraz darorł'izn.

3. Zgodnie z porvołana rl1'zej trchrr'ała pr'z,vchody zc składki członkorvskie.j podlcgają podziałorł,i
według obowiąztrjące.j strLrktLIr1 organizacy,.jnej PZW. W zrviązku Z 1}n1 po dokonaniu 10%

odpisrr na działalność rł'ladz i tlrganórv krajowy'ch Zrl'iązktr. z przezllaczen iettt na :

1 ) finansorł,an ie koszt(lrł obsłLtgi organćlrł' statub\Ą'vch.
2) utrzyn.rauia biura ZCi i inliastrukturv nlaiatko\\'r-i ZC PlW.
3) działalności nattkorr o-badarr cze'i.
,ł) nieodpłatllego zaollatt'zellia clgnirr' PZW lr znaki rvartościor.vc.
5) popular1''zac.je \\'cdkarSt\\'a rł'śród nllodzicŻ1'',
ó) sport rl,ędkarski linanstriac1 zadallia ocltroszące się do Spofi]-l l-l.t szczcblu ccntralnym w
lv1sokości l5% tcgo odpisu .

pozostałość \\11']()szaca 909.''o oclpisLt stanor.l'i przychócl okręgórv. który przcznacza się na
fiIlalrsolranic clziałalntlści {'r!illliZilc\'il']!'.i orJ7 spolttl rrędkar'skiego lł,kołach i okręgach PZW
zgodtric z l.lchrr ałlr Z.(i PZ'\\ nr 91 z2'9 tnarca 20l5 r.

\\'crr netrznr podział przedrrriottlrl l'ch środków porł,itlietr nastąpić po przeanalizorvanitt
uch\\alon\ch przt'z kclla brrdŻetóri. pocl kątenr racjonalizacjikosztórv'zw|asz'cza na rekrelrc'jg i

Spor1 i następnie porlc1atlr zatrr icldzcnilt ptzez zarztl,d.:, okręgólv.

.ł. \\'pl1rv1 z l'rpisolr'cgo slanorvią prz1'cliody preliminowanc lv budŻetirch kół i nie podlegl.ją
da1szenlu podziałori i.

5. \\'1'sokość opłat cgzaminac1j n1'ch na kartę rvęclkarską ustalaią Zarządy okręgów. z
ZaStrZeŻen ieI]] Że:

l ) egzanrin1' sa nieodpłatnc rv szkólkach r.vędkarskich.
2)z opłat cgzatt-tinac1'jll1'clt jcst zlr'olniona nlłodzicŹ na podstarvie lvaŹnej legit1'macji szkoJnc'j.
l'rz1chod1'z opłat egzanlinacrj nr ch są pt'elinlinorr'alle rv tych .|ednostkach clrgarr izac 1'.jn1,c Il

PZ\\/. prz1' któr'yclr został1' porvołane konlisjc cgzanrinac1.ine'

6. Prz1'chocly pochodzącc ze sprzedaŻy legitynracji czlonkorł'skiclr prelinlinowane sa na
szczeblLt Zarządtt Główrrego PZW,.jako tlrganu upralvIlit'lnegcl clo ich rv1'clirw'ania. druku
i dystrybucj i. po uprzednim pol.r-lmcrowaniu i zirervitlene io nou an i u.

7. Przychoc'ly Z oktęgo\\'e.i skladki czbnkorvskiej są pr'climino\Ą,ane nźl szczcblu okręgu i są
ervidencj onorł'allc na koncic ..Spl'zedaz składck członkorł'skiclr". Zgromadzonc środki ze
składki okręgolłe.j staliou'i11 zrticllo ljnansorvania kosztórr lv zakresie ocl]Iol]y i

zagospodarorr'ania lrrid rr'ędkaI-skich . ir 1akze płac z pochoclnynli pracor,vIlików zatrudnion1'ch rr

obshrdzc i nadzclrze te'j clzialalności. Z cz.ęści rrply'rvórv z rvlł'. skłaclck mogą korzystać te koła.
którym zarząd1' okręgórr' porr'icrzl łl' do gospoclarclrl'allia i ochl'onv okrcślonc tcrcn1, wód i

zatrvie r'dziły' lv prelinlinal'zu bLrclŻetolrr,nl na ten cel odporl'ieclnie środki'
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8. Prz1'chody w kołach pochodzącc Z tZ\\'. ..wpłat dobrorł'oln1'clr" na cele rekreacyjnc i
zarr bicniorł'e. uchwalone przcz rvalnc zgromadzenia kół. star-rorl,ią rł1'łącznie przychody tych
kół i podlegają erł,idencji rv ksiegach raclrunkorł1'ch jako darorł,izrr1' rra cclc statutorł'e PZW.

9. \\'s1tuacjach przepły'rr'ólr' środkólł' pienięzn1'ch pomiędz1' okręganri z tytułrr porozunlień
nl iedz1'okręgou 1'ch. prelinlinori'ane \\'t}'m zaklesic prz1'chod1' rv poszczególnych okręgach.
muszą się bilansou'ac z rozchodanri rł okręgach. którc zobolr'iązałv się do ich transferu.
()znacza to. Że przed prz1,stąpier-rienl do prac planist1,czllr ch zaszłości te powinrry być
potrvicrdzone uchli'ałanli unlarl iajacrclr się zarzacl(lrr' okręgórr. ]ch us1alenia rvinny byc
rvprorvadzonc do fbrmularza I)F3 rv rvierszacIl ..sprzedaŻ usług " bądŹ..zakup usłrrg" i lł
danyc1-r uzupełniaj ąc1'ch lvyspec1'fikor,vane nazw1' okręgóu' rr'raz z klr'otami przychodów i
rozchod(rrv.

l0. Wpłaty o charakterze dobrorł,olnej narł'iązki za ucz1''llione szkod1' u' r1'bostanic zryłaszcza
podczas kłusorł'nictrva podlcgają ervidcncionorvalliu na koncie ..Pozostałe przychody
operac1'jne" i rł'z*'iązku z tym preliminorł'anie t1'clr prz1'clrod(xv po*'illno b1''ć rvykazywar-rc
rł.wierszu ..Pozostałe przychod1' flnansorve i operac1'jne" Iormuliuza PF3.

s-3
Zas:rdv preliminorvania ryvdatkórr' statutorvr'ch

1. Do kosztóu' Statulow-Ych zalicza się:
l) rł'ydatki na obsłrrgę organóll statuto$'}'cl] ti.: ich posiedzeri. kosztów podróŻy i dict'

ryczałtórł, samoclrodorł'yclr oraz rr y'c1atki na reprezentircję i reklanrę.
2) lv1,datki organizac1'jne rł, zakrcsie 11'yróŹlrieri i oclznaczcli' clruku i d1,s1rybucii znakólv

rvartościorł,1,ch i rł,1''dari'nictrr'\\'c\\'nątl'Z zrviązktlrvy'c Ir - rr'1''darł'anych nieodpłatnie.
3) lv1''datki rra działalność Sporto\\'ą.
-łl rrrdatki ttlt tttI,'.lzicz.
5 ) nakład1' na zarr'bianie i ochrclnę lvód,
6) rr'r datki na tllrz\n]anie i anroftyzac.ję siedzib oraz na utrzynlanie biur zarządów. w tym na

ur nagroc{zcnia. pochodnc od u'1''nagrodzcń i koszt1, podróŻy pr'acorł,ników.
7i podatki i opłat1 lokalne. ubczp!eczenia I-tla.jątkorre oraz podatek VAT nie podlcgający'

odliczeniu.
8) utrzrnlanie trallsportu. naklady' na dzierŻarł'ę .'vód i inn1'ch nieruchonrości shrŻąc1'ch

działalności rr'edkarskie.j oraz inne usłuti zelrrrętrztle.
9) rl r datki n{r len]ont} bieŹace obiektórv będąc.vch rvłasnością PZW.

2' I'lelininorr'anic kosztórr'rla działalrrość spońową w zakresie sporttL kwa1ifikowanego oIaZ
organizorrania rekreac1'jn1'ch il-llprcz sportolvvclr porvinno byc poprzedzone anali7a Źl'ódeł
finansorvania te'j clzialalności oraz dotyclrczaSorvcgo wykorzystylvania na te cele środkórr
pochodZąc)'ch zc składck członkorvs]tich'

3. Inrprezy' sportoWe o1'ganiZoWane 1lrzcz.jednostki tefetlowe PZW porł'inn;_'b-vć prelillrinowarrc
na pozionrie nir jniŻsz-vcl-r' przcrvid1wan1'ch kosztólv organizac.ji zarvodór'v. porviększor-r1'c1-r

o rezel\\'ę c1o l0%'

4. Planorvanie i 1lnarrsorvarrie krvalifikolvancgo Sporttl 11'ędkarskicgo na szczcblu krajorvytn
odbylva się na wyclzielon-vch kontaclr księgorł'ych. Sport Krvalit'ikorł'any gronadzi środki
'/.

l ) dokon1'rvancgo odpisrr ze składki członkorvskic'j lv rv1'sokości 1 .5%' co stanolvi l5% części
odpisu przckaz'vrł'ane go clo Zavadtt Gl(lrvncgo PZW.
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2) opłat licencyjnych od zarł'odnikórv i opłat rejestracyjnych od klubólv wędkarskich'
3) pozyskir.ł'anych środków na realizację palistwotyc1r zadań zleconych wzakresie sportu

krvalifikowanego,
4) różnych darorvizn. w tym od sponsorów.

5. W preliminarzach budżetorł;vch okręgórv należy uwzglęclnić wydatki związane z
dofinansolvanien startu zalł'odrrików, i'rprarłnionych do udziału lv mistrzostwach Polski oraz
ogólnopolskich zawodach z cyklu Grarrd Prix. Zakres i wysokość dotlnansorvania określają na
wniosek okręgor'vych kapitanatórv sportowyclr zarządy okręgów.

6. Stosor'vnie do postanowicń uchw,ały XXX KZD P7'W zdnia25.10.2013 r. rł,spraw.ie zasad
zwrotu kosztów podróŻy i rł1'płaty dict członkom I)ZW' pełniąc1'In lunkcje społeczne w
prclinrinarzach wydatków'należv przelvidzicć środki finansowe na rcalizaiję iych świadczeń.
Uchwała trstala' iż Zwrot kosztów podróŻy odnosi się clo rvsz1,stkich 

".k,nió*]PZW. 
zarówno

pełniących f-unkcje społecznc 2 u]'bortr..jak też nief'trnkcyj nych. rł, s1,tuacji delegowania iclr do
wykonyrł'ania Zadań statuto$Jclr' Członkom rvładz i organów zrviązku. deleg-owanym służborr,o

r.r spral'vach innych niż na pclsicdzcnia prz1'sługujc zrvrot kosztór,"'c1clegacji *,g przcpis,i*.i starłek
ogłaszanych rv rozporządzeniu MPiPS. UcZestnictu'o rv posiedz-eniach- pottlega zrł,rotorr'i
poniesior-r1'clr koszttirr'przejazdtr. Rozliczanie kosztórv poclrózy; porvinno następo*.al według cen
biletórr konruIrikacji pubIiczne.j lub starł'ki kilometror'',ej przy' trŻ1'ciu w1asnego środka lokońocji
ofaz }]IZ\ zachorr'aniu zasatl1' clogodności w czasie i racjonalności kosztów danego przejazdu '
\\' odniesienirr clo s}-lclrtorr'córr biorących udział r'v zarvoclacIr. którvnl zczrvoloni rla uzycie do
podróż1 rr tasnego sanloclrotltl. oborr'iązuje zasacla rvykorz1.stania tego sanrochoclu
prz]na.jnlniej clla drióch zarr'oclnikórr'' PlZy wykorzystaniu pojazdu ń'lko przez jeclnego
zar,'oclnika. prz}slugLlje nllr 509i, cenr'starvki Za 1k]n. KoSZty- poclróż1' czlonków PZW
i sptlt1olrcórr nie podlegajir linlitorl'aniu.

7' \\'prelinlinarzach buclŹettlrlr'ch nalez1' uwzglcdnic wvclatki oclnoszi1ce się clo diet człotlkćlw
PZ\\ pclniac}ch lirnkc.je z trvboru tv zarządach. konlisjach rewiz1'inycil i sądach koleżeńskich.

\\'l datki na dietr' clla dzialaczr sa linritolvanc następLrjąco:
l) rr kolach - do u'1sokości 5% przychodórr' zc składki członkor'vskic.j. lvpisorvego i składki

okręgorł'e.j.
2) rr okregach _ do \\ysokości :ł% od uz1'skarryclr prz).chodóu' ze składki członkorvskiej

l prz1''chodtiw ze składki okręgorvej prz1,paclajac1'ch na fitlansor'vanie działalności zarz.adów
okręgów'

-3) na szczebltr kralorł;ł nr - do rw'sokości 87o od uzr'skanvclr odpis(xł,ze składki członkorł'skie.|
i oci prz1'chodów zJ sprzcclaŻ1'' Iegit1,nlacj i członkowskich.

Zgodnic z rv''v. uchr'r'ałą dec1'zje lv sprarr'ic ustalania Iimitór'v cliet podejlnują org.rny osob}'
prarr'ne j tj. Zarząd Głórvn1' na ;lclzionlic ZCj P/.w i Zarzącl okręgu na póziomie biręiu i roła.
Ponadto rv Ą 3 ttst. 4 po-rłołane.j uchri'al1 zna.jdujc się <11'spozvcja_dla zarząc1órr: okręgórv cl
przesttrł'irniLt t1''ch części linlitólv cliet. którc prz.vpaclają skarbnikonr kół' zc izczcbla koła na
szczebel okregu' Oznacza to. Że rvielkość krr'otolra i liczba cliet. zatrr'ierclzona clla skarbnika koła,
porł'inna zInniejszać linlit li1'datkóli' na dietr' dIa pozostałr,ch dz'iaŁacz1, ,'v kołach. dlatego tcż
krł'otę fundusztt diet dla skarbnikóri' należ}'trjąć r'v buclŻecie Okręuu.

8' Preliln inorvanie rvy'datkcirr na realizację poszczcgóln1,ch zadaIi i roclzajórł, kosztórł,lv clziałalności
Stattltowei. ulvartulkotr aile .jcst 1lclzioIllcnr przeu'id1rł'alrr ch prz1'chod(iw . W zakrcsie r.vyclatkórł,
rzcczoll),clr prelinrinarz buclżctorrr porr,inien zaperinić przeclc rł,sz],stkim niezbęclne śroclki na
naleŻ}'te rvyr\'iazyrr allic sie z unltlrr cr rr ilIlo-1rlavu nr'ih. odnor'ą.yah się clo uŹy'tkori,ania
oblocl(xv rvbackich n te'.j rizicdzinie.
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9. Naiiczarrie amofiyzacji od środkórł' trrvałycIr oraz rvatlości niematerialnych i prarvnych'
obolr iazuie rr,cdług starłck i okresórv określon1,,ch rł, przepisacI-r podatkow1,ch.
\\'odniesieniu do środkórr'trrrał1'clr obcych użytkorł'anycl-r np. w ralnach leasingu' właściwość
podmiotu zclborr iazanego do naiiczania amortyzacji. określa umowa nliędzy zb}wcą a
nabr rr ca tr clr środkórr .

ccclracI'r środków trwalych i ccnie j e<1r-rostkorvej nic
.jednorazorłych odpisów calkorł'itej wartości przednliotu

od niskocennr'ch przednriotórr'
przekraczajacej 3500 zł. dokonuje
przekazancgo do użr tkorr an ia'

o
sic

ti1

t.

t.

2.

Planorr'anie Drzr'chodórl i kosztólv dzialalności rolniczci

1. Prelir-l-rinarz przychodórr' z clziałalności rolniczcj powinicn obejmorł,ać :
1) wartość przerł'id r'lr an r ch clo sprzcdaŹ1 ryb.
2) wańość nlatcriału rł r'prodttkorr anego i rł'\''danego na zarybiirnie w(ld rł'ędkarskich. która

to waftość pol'iIlna korcspondoriać z kosztami lv tt'm zakresic ił,clziałilności statutowcj,
3) waftość sprzcdaŻ). nlatcriałórl i uslug zrviązan1,ch ź działalnością r1''backą,
4) \'artość przychodóu 1lnanstlrr'l ch ściślc zrviazanych z prodtrkcją rvbacką'

2. PreIimirrarz kosztów działalności rolnicze' j polvinieIl obeitrlori ac :ll rrszrstkic kosztr rodzajorre pol]icSiUl]Ć llil eh(t\Ą ilrojou]c r'\b. \\. lyl']) rłrllrgroJzenic
i pochodne pracowrikórł' zatruclnionl,ch rv produkcji 11'backie.i.

2) inne koszty oper.acl,jnc w dziedzinie gospodarki r.ybackiej.
3) koszty 1lnansolł.e odnoszące się do r1''bactrva.

l]. BudŻet działalrrości rolniczej nie porvillict-t zakładać nadw;-Żki kosztćlrł, nad prz"v-cIrodarni.

PrcIinlirrarz przl'chodórr' z działalności gospoclarczej porł,inicn obe.jnrolvać te rodzajc
Pr'zr chodórv. które Iric dot1'czą zadaIi i iclr celólv statutolv),ch okrcślon1'cil ll.'toz'd,z. II Statu1u
PZ\\'. nic są zaliczane do działalności rolnicze.j i .jcdnocześnie nrają charaktcr komerc1,jIl1'.
Do plz1'clrodórr'tr'ch za]icza sie też clochocly fiIlansowe z kapitalizou.ari1,cl-r odsetck ocl śroclkćlrr'
piellieŻnr'ch crraz cloc]rodr uzr skalle z podziału z1,sku spółek. któl.yclr PZW jest udziałor.vcen-tbadz akc.jonariLlszetrl. Przr'choc]anli działainości gospodarczej .jest równicz odplalnc
udostępnianie nric.jsc noclegolvych lv stanicach lr'ecl[arskich' n,ipł"in. w-"lpoŻl'czaIric łot1zi
i mie.jsc parkingorvl,ch.

Prcliminarz koszttlw z działalrrości gospoclarcze.i. oprćlcz pr.osl1''ch kosztów rodza.jclw1.ch
1loI-ltlszonych bczpośrednio na tę działalność. obc.jnluje kclszt1, iozliczone z proporcjńalne_uo
zaangażor'vania innr'cIl dzialalności na rzecz działaIności oospoclarczc.j 

'u 
pu'tn.i, lł:vnagroclzeri

personelu nadzorujitccgtl. poclroc1n1ch ocl tl'ch ."i'r'nagroclzcń. anlortr'zacji środków irrvai1''clr l rv
zaklcsie innl'ch koszl(ru' rzcczol'r ch.

BLldzet działalności gos;lodarcze.j porvinien zanl1''kać się z1skienl. Poclcjt1rowanie przer1siervzieć
rric przynoszących korzy'ści u'a1eIiaIn)'ch u'spieI.ając1ch dzia1alność Statutową. nie znajdtrjc
Żaclnego rtzasadnienia i stanorr i zbcclne zaangazolanie aktr'rrrjrr' PZW na ten ccl-
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s6

Terminarz oDracorvvrvania budżetu PZW

obolr'iazLr je następujac} Irart-tronograI-n pr'ac planistyczrr'vch:

1) do l.ł grudnia - opracorr'atlic bLrdŹetólv jednostkowych przez koła

2) do 1 l st1cznia roklr następnego
- uchrra]enie prz.ez' zarząd'r' kół poz1''tyrł llic zaopin iorł'anego prrcz zarząd

okręgrr prelirrrinarza budżetorvego'

3) do 25 stycznia - opracorr'anic prl'ez zarzac11' okręgóu' brrdŻetórł'jednostkowych'

4) do 8 lutego - opracolranie budŻetórv zbiorczych okręgórv i ich uc]rwalenie,
- opracorr'anie budŻe1ólv j edr-rostkor'rych przel' 7'arząd Głórvny i

bezpośrednio podlcgłe nlu jedrrostki,

5) do 7 rnarca - opracorł'anic budzetu zbiorczcgo PZW rvraz z analizą opisową,

6) do 4 kwietnia - uchrvalenic budŻctu PZW.
- uchlvalenię budŻetólv.|ednostkorł1'ch Zc PZw, Redakcji ..WW"

i Gospoc1arstrł'a Rybackicgo PZW.

s7

Ustalenia końcorve

WaŻność niniejszych załozeń moŻc by'ć przedłLrŻana l1a lata następnc rv tr1'bie uclrwały Zarządtt
Głórvnego PZW i stosorvrr1'ch aneksórł' do tej uchwały.



Uchrvala nr
Zarządu Glórvncgo Polskiego Związkl \\'ędkarskie go

z dnia 28 lvrześnia 2015 r.

rv sprarvic rvygaśnięcie mandatu delegata Polskiego Zrr'iązku Wędkarskiego

Na podstarł'ie .s 30 pkt 26 Statutu PZW rrchrł'ala się. co następuje:

7. Przez rczy gnac ję z mal-rdatu dclcgata. o którym mowa \\' załączniku do Uchwały Zarządu

Głórvncgo PZW nr 162 z c|n.29.09 'Ż0|Ż r. \v sprawie ord1'nacj i rv1'borczej do lvładz i organów

Polskiego Związku Wędkarskiego. w $ 2 rrst. 5. należ}' rozulllieć takŹe znlianę przez delegata

Koła PZW, zgodnte z $ l3 pkt 9 Statutu PZW - bez' rł'zględu na to" do jakicgo okręgu I'ZW

llalcz1 Kolo. do którego clelegat sie pr.lenoti'

2. Uchwała wchodzi rł' życic z dnienr.je| podjęcia.

Sekretarz ZG PZW

.Ierzy Musial

Prezes ŻG PZ)W

Diontzrl Ziemiecki

Uzasadnier.rie

OIcl1nacja rvyborcza do r'vładz i orgar-rów PZW przelvidu.je rr'1'girśnięcie nlandattt delegata

t'tirr trież rl'przypadkr-r rezy_grracji przez niego z mandatu. Ani ordynacja. ani Statut PZW nie

okrcśllria iednak. czy i .jaki skutek. rv kwestii rvygaśnięcia l-llandatu rv1_rvołuje przeniesienic sie

delegata do innego Koła PZW. Dla rozstrz1''gnięcia tcj krł,estii rraleŻ.'_. więc odnieść się do sanlej

istot} aktu rr'vborczego 14' g1'niku którego członck PZW rr-rar-rdat delegata uzyskrrje. Nie ulega

rr'aqllirr ości. Że istotą ak1u wyborczego jcst obdarzctric członka Koła przez Walne

Zgronladzenic Członkórv Kclła zaul'aniem. co do.jego rzetelności i rviarą w jego inne osobiste

pIZ)niot)'. Prarvo rł'ynikające z rł'yboru jest. rł,ięc prarr'enl odzr.vierciedlaj ącynl rvolę

spolcczności' którą stanorr'ią członkori'ie Kola PZW i.jest ściśle zrviązane z uczcstniczenien-t

delcgata rv tej społeczności. Z 1ych rvzględórr' postanorł'iono jak rr' Uchrvale'



Uchwała y 'ł '- :'
Zarządu Głórvnego Po|skiego Związku Wędkarskiego

z dnia 28 września 20l5 r.

w sprawie lvyboru bieglego rewidenta do badania sprarvozdania finansorvego Zarządu
Glówncgo Polskiego Związku Wędkarskiego za rok 2015.

Na podstawie $ 30 pkt 1 i l1 Statutu PZW, a także Aft. 66 ust. 4 Ustawy o Rachunkowości
uchwala się, co następrłje :

s1

Powierza się aud1t sprawozdania finansowego Polskiego Zvłiązku Wędkarskiego Zarządu
Głównego zarok20l5 fimie FINANS SERVIS Zespół Doradców Finansowo- Księgowych
Spółka z o.o. w Warszawie ul. Płocka 1 7 lok.13.

$2

Uchwała wc}rodzi w życie z dniem podjęcia.

/

Skarbnik 7F PZW

Marian

,,,', /

[,ł.rb{vfk6wstl

l

Prezeslc PZN| t

.lt
l

:ł L' |l v'v \
Dionizv Ziem ie cki



Uchwala Nr 1i- 'J
Zarządu Głórvnego

Polskiego Zw iązku Wędkars kiego
z dnia 28 września 20I5 r.

w sprawie uchrvał Prezydium ZarząrJu Glórvnego PZW

Na podstawie $ 31 ust. 2 statutu PZW 
' 
Zarząd Główny PZW:

Zatwierdza uchwały Prezydium ZG PZw nr od 77 do 91 .

Uchwała wchodzt w Życie z dniem podjęcia.

1.

2.

Sekretarz ZlG PZW
'," /, ,a
t/lit,,'"

Jeyźtfusiat

'.i

/
i

I
I

1)t/

Prezes tri]tt
Ir /,,i ' j lt\ tt

DionlrtZie

P7W l;,I
,L{,.1'!
miecki/



I]chwała nr łiw
ZarząrJu Głórvnego

Polskie go Zlv iązku Wędkarski ego
z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie odwolania Rzecznika prasowego Zarządu Glównego PZW

1. Na podstawie $ 30 pkt 25 Statutu PZW ' Zarząd Główny PZW odwołuje Rzecznika
pasowego Zarządu Głównego PZW kol. Andrzeja Zielińskiego'

2. Uchv'ała wchodzi w Ż'ycie z dniem podjęcia.

Sekretarz ZG PZW

Jer4' Musial



Uchwała Nr 1l1

,,r,^"łłłł|łut'{iffi .u,"*"
z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie uzupełnienia składu Rady ds. Młodziezy ZarząduGłównego PZW

Na podstawie $ 30 pkt 13 Statutu PZW, Zatząd Główny PZW:

Powołuje się kol. Beatę olejarz w skład Rady ds. Młodzie ży ZG PZW.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia'

l.

2.



Uchwala nr 112
ZarząłLu Glównego PZW

z dnia 28 września 20l5 r'

w sprawie powołania Komisji Zarządu Głównego PZW d/s opracowania projektu zmian w
Statucie PZW

Na podstawie par. 30 pkt l3) Statutu PZW uchwala się, co następuje:

l. Uchyla się ust. l uchwały nr 67 Zarządu Głównego PZW nzdnia19.1Ż.2014 r. w części
obejmującej powierzenie prac nad Statutem PZW Prezydium Zarządu Głównego PZW oraz
uchyla się ust. 2 tej uchwały.

2. Powołuje się Komisję Zarządu Głównego PZW d/s opracowania projektu zmian w Statucie
PZW w składzie (alfabetycznie):

- Zbignierv Bedyński
- Jacek Grobelny
- Zbignieiv Górski
- Marek Harasim
- Mirosłarv lrvański
- Czesłarv Pachowicz
- Teodor Rudnik

3' Komisja zakończy pracę w dniu uchwalenia zmian rv Statucie przez Krajowy Zjazd Delegatów
PZW.

4' Uchrvała wchodzi w Życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz ZG PZW
tl

Jerzy Musial

Prezes ZG PZ)W
t-t

Dionizy Ziómiecki

':
;_t -


