
Uchwala n 4 9
Zarządu Głównego

Polskiego Zw iązku Wędkarskiego
z dnia 27 września 2014 r.

w sprawie składki członkowskiej na 2015 r.

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

$l
Pojęcie składki członkowskiej w Polskim Zwiąku Wędkarskim obejmuje:

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

2) składkę uchwaloną na potrzeby zagospodarowania i ockony wód, zwaną dalej
członkowską okręgową,

3) wpisowe członkowskie i wpisowe członka uczestnika,
4) wpłaty za wydane legitymacje członkowskie.
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Wysokość obowiązującej w 2015 roku składki członkowskiej' wpisowego i świadczenia
za wydane 1egitymacje członkowskie okeśla tabela stanowiąca załącznik nr 1.
Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składcę członkowskiej, zawiera załączn1k
nr 2.

s3

Wysokość składek okręgorwch rocznych i okresowych uchwalą zarządy ohęgów
lv temlinie do 30 listopada 2014 r.. zgodnie z uchwałą ZG PZw nr 103 z dnia żl wrzóśnia
2008 r. rl'sprarr'ie strukturr' składek na ochronę i zagospodarowanie wód.
Do składki członkori'skiej okręgoi.l'ej w1'daje się bezpłatne, imienne i terminowe
zezlvolenie określajace lr'arunki uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach
uży'tkolł'anlch przez rł1'dającego zezwolenie i wodach okręgów z którymi zawarto
porozunienia.
Wzór zezrr'olenia określono odrębną uchwałą ZG PZw nr 26 z dn1a29 'O3.2014 r.

$4

Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach udostępnia do wędkowania uŻ}tkowane
wody na podstawie wniesionej składki na ochronę i zagospodarowanie wód.
Wysokośó składek rocznych i okresowych w podziale na :

1) rodzaje wód i łowisk'
2) członków PZW i opłat dla osób niezrzeszonych'
określa tabela stanowiąca załącznik nr 3.
Wykaz wód udostępnionych do wędkowania na terenię Gospodarstwa z ok'eśleniem
warunków uŻlkowania rybacko-wędkarskiego' zawiera załącznlk nr 4.



2

$s

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

s6

Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską ustali1ą zarządy okręgów, podając do
wiadomości adresy i zakres terytorialny działania komisji egzaminacyjnych.

s7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-:!łjr:!,I



Załącznik Nr l
do uchwały nrł3zc PZw
z dnia 27 września 201 4 r '

wYsoKoŚĆ SKŁADKI CZŁoNKowsKIE.r

Uwaga:

1 .Zwalnia się członków uczestników z opłat za |egitymacj ę członkowską.

i

lą,d lllv it

lf nun{
(1

w 2015 r.

Wysokość kwotowa

Składka czlonkowska
Skladka czlonkon ska ulgowa 50%
l) mlodzież szkolna i studenci w wieku l6-24lat,
2) człoŃowie odznaczęni srebmą i złotą odzniąPZW
3) mężczyźni po ukończeniu 65 roiu zycia'

ukończeniu 60 roku żvcia
Skladka czlonkowska ulgow-a 75yo
l) członłowie uczestnicy do lat l ó
2) członkowie odz naczęni odznakąPZW

1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW
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Załącznik nr 2
do Uchwały nĄ\zc Pzw
z dn|a 27 września 2014 r'

ZAKRES I ZASADY sToSowANIA ULG I ZWoLNIEŃ
w SKŁADCE cZŁoNKowsKIEJw 2015 R.

MłodzieŻ do lat 14, nie Tzeszona w PZw, może wędkować nieodpłatnie w Wodach
PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
ogólnie związkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego
łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25%o wartości znaku składki
członkowskiej. Wysokośó zniŻki dla członła uczestnika w składce okęgowej, ustalają na
terenie swego działania zarządy okręgów.
Honorowi członkowie PZW zgodnie z $ 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń
członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
Członkowie PZW w wieku 16_24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce
członkowskiej za okazaniem waŻnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
Zniżki w składce członkowskiej z ty|ułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW,
ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr l, stosowane są po okazaniu legitymacji
potwierdzającej nad'anię odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zęzwoleń
na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami. uchwalają na
terenie swego działania zarządy okręgów.
System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje się do końca roku w którym
ukończono okeślony wiek.

t
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Załącznik rtr 3
do UchwaĘ nr 43 ZG PZw
z dnia 27 września 2014 r'

Tabela skladek i oplat za wędkowanie w roku 2015
w Gospodarstwie Rybackim PZ|Vłr w Suwałkach

RoDzAJ PoŁowu ZRZESZENI W PZW NIEZRZESZENI

CAŁOROCZNY: Skladka * Oplata
Wszystkie jeziora - bez trolingu 240,00 400,00
Wszystkie ieziora _ pełna 360,00 600,00
Wszystkie jeziora _ bęZ tolinsu ulsa 50% 120,00
wszystkie jeziora _ pełna - ulga 50% r80,00
Wszystkie jeziora bez trolingu ulga 75% ó0'00
wszystkie.ięziora _ pełna - \lga15o^ 90,00
Jedno iezioro - bez trolin*u 180,00 3 r0.00
Jedno jezioro pełna 210,00 465.00
Jednojezioro bez trolingu ulga 50% 90,00
Jedno jezioro _ pełna - ulga 50% l3 5,00
Jedno.jezioro - bez trolingu ulga 7570 45,00
Jedno jezioro pęŁna - ulsa 7 5yo 67,00
Jedno.jezioro - socialna 60,00
OKRESOIIY:

I - dniowa z trolingiem 24,00 2',7 ,00
I - dniowa bez trolingu 16,00 r 8,00
3 * dniowa z trolingiem 57,00 66,00
3 dniowa bez trolingu i 8,00 44,00
7-dniowaztrolingiem 105,00 150.00
7 - dniowa bez trolingu 70,00 I00,00

14-dniowaztrolingiem 16s,00 225,00
l4 - dniowa bez trolingu r r0,00 150,00
30-dniowazholingiem 225,00 300,00
30 - dniowa bez trolingu 150,00 200,00

* - Składka składka na ochonę i Zagospodarowanió woa pzw.

Zasadv wędkowania :

l. Wędkujących obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW
wyjątkami :

_ wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 01 maja do końca roku. obowiązuje zakaz
wędkowania z łodzi w porze nocnej, tj' w okresie od l godziny po zachodzie słońca ło jednej
godziny przed wschodem słońca;

2. Połów całoroczny obejmuje okres od l stycznia do 3 l grudnia 20l5 r.
3. Składki i opłaty całoroczne na wszystkie jeziora, jak i składki oraz opłaty okresowe,

upoważniają do połowu na wszystkich wodach Gospodarstwa z wyłączeniem łowisk
specjalnych, na których obowiązują odrębne opłaty licencyjne i regulamin wędkowania.4' Składki i opłaty całoroczne na jedno jezioro upoważniają do połowu na rzekach, ciekach
bezpośrednio łączących się z danym jeziorem (odpływ, dopływ).

5' Składki i opłaty okresowe i całoroczne, za wyjątkiem sliładki socjalnej, Lrpoważniają do
połowu z łodzi, spinningu.

ó. Do składek okresowych nie stosuje się ulg.



7. Składka socjalna upoważnia do połowu uyłącznie zbrzegu na jednym jeztorze

8.

lub rzece bez prawa użycia spinningu. Składka socjalna przysługuje młodzieży do lat l8,
emer}tom ( mężczyźni po 65 roku życia, kobieĘ po 60 roku życia), inwalidom całkowicie
niezdolnym do pracy.
Za okres jednego dnia uwża się czas od godz.0.00 do godz.Ż4.00. opłaty 3,7, 14 i 3O-dniowe
dotyczą kolejno następujących po sobie dni.
Do składek całorocznych, dla wszystkich członków PZW, stosuje się następujące ulgi:9.

l.

4.

2.

3.

- Członek Honoro*y PZW oraz członek do lat 16-tu
- odznaczony złotą odznaką PZW z wieńcami

- 100%

- odznaczony srebrną i złotą odznaką PZW oraz członek PZW do lat 1 8łu - 50 %.

l0. Na terenie działania Gospodarstwa składki i opłaĘ przyjmują wytypowane sklepy wędkarskie,
skarbnicy kół PZw (wg wykazu), Zakłady Rybackie w olecku, Suwałkach, Węgorzewie i

Rucianem-Nidzie.
1 1 . Składek i opłat okresowych l - i 3_ dniowych dokonywać można takŻe wykupując zezwolęnie

poprzez Stronę intemetową www.pzw.suwalki.com .pl z zaznaczeniem okresu, którego dotyczy
połów.

l2. Do wędkowania na podstarvie e-zezwolenia koniecznejest posiadanie w czasie połowu:
- wydruku potwierdzenia przelewu z zaznaczęniem danych wędkującego i terminu połowu (

nie dotyczy płatności kartą kredyową),
- druku e-zezwolenia, pobranego ze strony internetowej Gospodarstwa,
- karty wędkarskiej.

13. Wykaz wód' na które obowiązują porłyższe składki i opłaty w załączeniu (bez łowisk
specjalnych, jezior: Wiańel_Przylasek, Lemięt' Łękuk i Kociołek).

14. Wędkujących na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach obowiązuje
prowadzenie rejestru połowu ryb wydawanego razem z zezwoleniem. Zwrot wypełnionego
przez wędkującego rejestru połowów _ w Zakładach Rybackich PZW lub w punktach
sprzedaĄ '

15. Na łowiska specjalne j. WiaItel-Przylasek, Lemięt, Łękuk i Kociołek oborviązują oddzielne
opłaty i regulaminy.

REGULAMIN PoŁowÓw WĘDKARSKICH
w ŁowISKU SPECJALNYM JEZIoRA WIARTEL _ PRZYLASEK

w 2015 r.

W ciągu jednego dnia wędkarskiego (od lvschodu do zachodu słońca), dopuszczalny jest odłów
dwóch słuk szczupaków o wymiarze osobniczym powyżej 50 cm, jednej troci jeziorowej o
wymiarze osobniczym powyżej 50 cm ijednego suma w wymiarze osobniczym powyżej 70 cm.
Ryby przeznaczone do zabrania należy wpisać do rejestru połowów bezpośrednio po icli
odłowieniu imogą być przechowylvane w siatce zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu
Rvb.
Nie wprowadza się ograniczeń ilościowych na pozostałe gatunki poławiane wędkami
spławikowymi (dopuszczalne dwie wędki spławikowe przy połowie z łodzi i brzegu) z naturalną
przynętą |ub spinningiem (wraz z trollingiern) do limitów określonych Regulaminem
Amatorskiego Połowu Ryb.
Wprowadza się wymiar ochronny okonia do l5 cm i węgorza do 50 cm.
W odniesieniu do pozostałych gatunków ryb ma zastosowanie Ustawa o rybactwie śródlądowym i
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.
Zakazane są metody połowu na żylvą inlartwą rybę'
Wędkujących obowiązuje prorvadzenic dziennego Ęestru połowów. Druk rejestru rlydany zostaje
przy zakupie licencji. Zwrot lvypełnionego przez wędkującego rejestru połowów - w ośrodku
Wczasowym MPT Wiartel.

Wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 0l maja do końca roku W Łorvisku Specjalnym Wiartel
obowiązuje zakaz wędkouania rr porze nocnej:



5.

7
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 Karty Wędkarskiej za wyjątkiem cudzoziemców.
Wędkowanie z lodu dozwolone jest |'lko jedną wędką podlodową uzbrojoną w spławik lub
mormyszkę. Zakazuje się używania błystki podlodowej. oborviązuje również w Ęm okresie zakaz

wodzie".
Młodzież do lat l4łu może wędkować w ramach dziennego limitu swego opiekuna bez
dodatkowych opłat.

6.

7.

8.

9. opłaty i składki wędkarskie wniesione przez
Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach,

wędkującego na wody okręgów PZW czy
nie uprawniają do wędkowania w Łowisku

Specjalnym jeziora Wiartel - Przylasek.
l0. Uprawnienia do połowu ryb ma wyłącznie

Specjalnym jeziora Wiartel - Przylasek.
osoba. która nab1ła Iicencję na polórł na Lorłisku

l l. Za okresjednego dnia uwźa się czas od godz.O

wYsoKoŚC oPŁAT LICENCYJNYCH w 2015 r.
JEZIORO WIARTEL - PRZYLASEK

I. Oplata jednodniowa :

- Z brzegu lub z |odtl - 25 zł
- Z łodzi -35zł

II. oplaĘ trzydniowe:

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

III.OplatyT-dniowe:
- Z brzegu lub z lodu - 120 zł
- Z łodzi - 1]0 zł

IV. Oplaty 14 - dniowe:
- Zbrzegl|ub z lodu - l50 zł
- Złodzi - 300 zł

UWAGI:
1. opłata za wędkowanie w łowisku specjalnym Wiartel _ Przylasek nie

wędkowania w irurych łowiskach i odwrotnie.
2. obowiązuje zakaz połowu szczupaka od 1 stycznia do 30 kwietnia.
3. W1łniar ochronrry szczupaka wynosi do 50 cm długości, okonia do 15 cm.
4. obowiązuj e zakaz stosowania błystki podlodowej.
5. obowiązuje ,,Regulamin Połowów na łowisku specjalnym jez.

PRZYLASEK''.

upoważnia do

WIARTEL

Licencje wędkarskie na jez. Wiartel można nabyć w:
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Biurze ZakJadu Rybackiego PZW Ruciane Nida, ul. Rybacka 7.
Biurze Zakładu Rybackiego PZW Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10.
ośrodku Wczasowym MPT ,,Hotel - Camping'' ' 12 -21'4 Wiartel k/Pisza ( azynny cały
rok) tel. 0 87 /424-01-01.
Sklep Wędkarski ''ARA" - Pisz , Młodzieżowa 18.
Sklep Wędkarski Ambroziak Andrzej, Warszawa, ul. Twarda 42,00-831 Warszawa, tel.
501167440

z łodzi i z pod lodu.
osobom naruszającyIn Regu|amin Łowiska zostaje cofnięta licencja bez odszkodowania. W
prz-vpadkach naruszenia postanorvień Ustawy o rybactwie śródlądowym, spra\ryca przestępstwa
zoborviązany jest do naprawienia szkody na drodze ugodowego naprawienia szkody lub póprzez
postępowanie sądowe z wniosku do Sądów Powszechnych.
Wędkującego obowiązuje posiadanie KaĄ Wędkarskiej za wyjątkiem cudzoziemców.

dodatkowych opłat.
8. opłaty i składki wędkarskie wniesione przez

Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach,

swego opiekuna bez

Specjalnym jeziora Lemięt'
9' Uprawnienia do połowu ryb ma wyłącznie

Specjalnym jeziora Lemięt.
osoba, która rrabyła licencję na polów na Łowisku

10. Za okres jednego dnia urł'aża się czas od godz.O". do 24..

wYsoKoŚc oPŁAT LICENCYJNYCH rv 20l5 r.
JEZIoRo LEMIĘT

RE'GULAMIN PoŁowÓw wĘDKARsKIcH
w ŁowIsKU SPECJALNYM JEZIoRA LEMIĘT

w 2015 r.

1. W ciągu jednego dnia wędkarskiego (od wschodu do zachodu słońca), dopuszczalny jest odłów
dwóch sŻuk szczupaków albo dwóch sztuk sandacza (łączna ilość wymienionych ryb nie może
przekroczyć dwóch sŹuk) o wymiarze osobniczym powyżej 50 cm.
Ryby przeznaczone do zabrania należy wpisać do Ęestru połowów bezpośrednio po ich

odłowieniu imogą być przechowywane w siatce zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu
Rvb.
Nie wprowadza się ograniczeń ilościowych na pozostałe gatunki poławiane wędkarni
spławikowymi (dopuszczalne dwie wędki spławikowe przy połowie z łodzi i brzegu) z naturalną
przynętą lub spinningiem (wraz z trollingiem) do limitów określonych Regulaminem
Amatorskiego Połowu Ryb.
Wprowadza się wymiar oclrronny okonia do l5 cm i węgorza do 50 cm.
W odniesieniu do pozostĄch gatunków ryb ma zastosowanie Ustawa o rybactwie śródlądowym i
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.

2. Wędkujących obowiązuje prowadzenie dziennego rejestru połowów. Druk rejestru wydany zostaje
przy zakupie licencji. Zwrot wypełnionego przez wędkującego rejestru połowów - w Zakładzie
Rybackim PZW w Węgorzelr ie.

3. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 01 maja do końca roku. W Łowisku Specjalnym Lemięt
obowiązuje zakaz rvędkowania w porze nocnej:

1.

4.

Wędkorvanie z lodu dozwolonejest tylkojedną wędką podlodową.
oborviązuje również w tym okresie zakaz połowu na łwą imartwą rybę.
Pozostałe zasady analogicznie jak w okresie rvędkowania ,,po wodzie''.
Młodzież do lat l4-tu może lvędkowaó w ramach dziennego limitu

5.

6.

wędkującego na wody okręgów PZW czy
nie uprawniają do rł'ędkowania w Łowisku



I. Oplata jednodniowa :

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

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

80 zł

III.opłaĘ7-dniowe:
- Z brzegu lub z lodtl - 120 zł
- Złodzi - 1'10 zł

Iv. opłaty 14 - dniowe:
- Z brzeg,l lub z lodu - 150 zł
- Złodzi - 300 zł

V. oplata 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 połołłu sandacza od l stycznia do 31 maja.
4. Wymiar ochronny szczupaka i sandacza wynosi do 50 cm długości, okonia do 15 cm.
5. obowiązuje 

',Regulamin Połowów na łowisku specjalnym jez. ,,LEMIĘT..

Licencje wędkarskie na jez. LEMIĘT można nabyć w:

1. Biurze Zakładu Rybackiego PZW w Węgorzewie, ogoŃi 14.
2. Biurze Zakładu Rybackiego PZW Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10.
3. Sklep Wędkarski Ambroziak Andrzej, Warszawa, ul' Twarda 4ż, 00-831 Warszawa'

tel.501167440

REG ULAMIN PoŁowÓw WĘDI(ĄRSKICH
w ŁowIsKU SPECJALNYM JEZIoRA ŁĘKUK

w 2015 r.
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l. Ryby przeznaczone do zabrania należy wpisać do rejestru połowów bezpośrednio po ich
odłowieniu i mogą być 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 przy połowie z łodzi i brzegu) z
naturalną przynętą lub spinningiem (wraz Z trollingiem) do limitów określonych Regulaminem
Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

3. Wprowadza się wymiar ochronny okonia do |5 cm i węgorza do 50 cm.
4. W odniesieniu do pozostaĘch gatunków ryb ma zastosowanie Ustawa o rybactwie

śródlądowym i Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.
5. Zakazane są metody poło\łu na ż1.vvą i maffwą rybę.
6. Wędkujących obowiązuje prowadzenie dziennego rejestru połowów.

zostaje przy zakupie licencji. Zwrot wypełnion ego przez wędkującego
ośrodku,,Folwark Łękuk''.

wYsoKoŚC oPŁAT LICENCYJNYCH w 2015 r'
JEZIoRo ŁĘKUK

I. Oplata jednodniowa :

- Z brzegu lub z |odu - 25 zł
- Z łodzi -35zł

II. opłaĘ trrydniolve:

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

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

IV. Oplafy 14 - dniowe:
- Z brzegu lub z lodu _ l50 zł
- Z łodzi - 300 zł

Druk rejestru wydany
Ęestru połowów - w

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

8. 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.

9. Wędkującego obowiązuje posiadanie KaĘ Wędkarskiej za wyjątkiem cudzoziemców.
l0.Wędkowanie z lodu dozwolone jest tylko jedną wędką podlodową' obowiązuje również w

tym okresie zakaz połowu na Ąłvą i martwą rybę. Pozostałe zasady analogiczllie jak w okresie
wędkowania',po wodzie''.

ll.Młodzież do lat l4-tu może wędkować w ramach dziennego limitu swego opiekuna bez
dodatkowych opłat.

IŻ'opłary i składki wędkarskie wniesione przez wędkującego na wody okręgów PZW czy
Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, nie uprawniają do wędkowania w Łowisku
Specjalnym jeziora Łękuk.

13.Uprawnienia do połowu ryb ma wyłącznie osoba, która nabyła licencję na połów na Łowisku
Specjalnym jeziora Łękuk.

14.Za okresjednego dnia uważa się czas od godz.O.. do 24.".
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wYsoKoŚĆ oPŁAT LICENCYJNYCH w 2015 r.
JEZIoRo KoCIoŁEK

I. Oplata jednodniowa :

- Z brzegu lub z |odu - 25 zł
- Złodzi - 35 zł

II. opłaĘ trrydniowe:

- Z brzegu |lb z lodu - 60 zł
- Z łodzi

80 zł

III.opłaĘ7-dniowe:
- Z brzegu |ub z lodll' - 120 zł
- Z łodzi - 170 zł

IV. oplaĘ 14 _ dniowe:
- Z brzegu lub z lodu - 150 zł
- Złodzi - 300 zł

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

w inrrych łowiskach i odwrotnie.
2' obowiąuje 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 

',Kociołek''.

Licencje wędkarskie na jez. Kociołek można nabyć w:

l . Biurze Zakładu Rybackiego PZW w olecku, ul. Zamkowa 17 , teit. 87 5202083.
2. Biurzę Zakładu Rybackiego PZW Suwałki, ul. M. Konopnickiej l0, tel. 875664005.
3' ośrodku Zarybieniowym PZW w Doliwach, Doliwy 12' tel.875204838.
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Załączniknr 4
do UchwaĘ nr 43 ZG PZw
z dnia 2'l v,'rześnia 20|4 r.

WYKAZJEZIOR
GosPoDARsTwA RYBACKIEGo PZw w sUwAŁKAcH

UDOSTĘPNIONYCH Do WĘDKoWANIA W 2015 r.

JEZIORO POW. GMINA UWAGI
BABKA 67 .t6 KRUKLANKI
BARTELNIK 8,54 POZEZDRZE
BIAŁA KUTA 26.63 POZEZDRZE
BIAŁE 1J0,45 FILIPOW
BIAŁoLAwKI 2'12 PISZ
BITKOWO 99.71 Goł.DAP
BLIZENKO 10 It NOWINKA
BLIZNO Ż40,38 NOWINKA
BŁoTNIsTE 2,34 KALINOWO
BOCZNE 59,94 PRZEROSL
BOCZNEL 19,06 JELENIEWO
BOCKI 8,2 8 OLECKO
BOLESTY t21,12 RACZKI
BRożÓwKA 66,9 KRUKLANKI
BRZASK to 71 POZF.7,DR7,F,
BRZOZOLASEK I 59.51 PISZ
CZARNA KUTA 26,32 POZEZDRZE
CZARNE 183.66 DT-IBENINK I

CZARNE '7,7 WYDMINY
czosTKow 21.8'7 FILIPOW
DEcHł,E 8.6e KRASNOPOL
DŁUclE 34,18 OLECKO
DŁUGlE 106.81 KRASNOPOI,
DŁUGIE )L O'1 FILIPOW
DOBKI 162,43 OLECKO
DowclEŃ 83.5',7 KRASNOPOI,
DUDECKIE 144,89 SWIETAJNO
DWORACKIE 90 SwIĘTAJNo
EŁK +

BARANY +

HERTA DUżA

400,93
5lt
'/,46

EŁK EŁK' BARANY, HERTA DUZA _
jedno lezioro

GACNE 't,'7 FILIPOW
GAŁADUŚ 592.16 SEJNY lezroro granlczne
GARBAS 145.06 FILIPOW
GAWLIK 4l ó.8 WYDMINY
cŁĘBoKA KUTA 17.i5 POZE7,DR7.F,
GŁĘBoKIE a lL KALINOWO
CLDBO KIE 11,94 OLECKO
GŁĘBoKIE 10,96 BAKAŁARZEwo
GoŁDAP l6l,58 GoŁDAP leztoro glantczne
GoŁDAPIwo 840 KRUKLANKI
GREMZDY 207,85 KRASNOPOI,
GUZIANKADiM+
KAIK

106, t5 RUCIANE Guzianka DuŹa iMała, Kaik jedno
JęZlofo

HALECKIE 94 Eł.K
HAŃczA j 05.Ż PRZEROSL Rezęrwat
HARSZ M 52 POZEZDRZE
HARSZ WLK r66 POZEZDRZE
JAsKowo DUŹE 30.ó9 PISZ
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.IAŚKowo MAŁE 14.8 8 PISZ wędkowanie wyłac znie z brzeąu
JEGOCIN 148.O2 PISZ
JEGOCINEK 50.3 7 PISZ
JEMIELISTE 61 .4 FILIPOW
JODEL 16.8 SZYPLISZKI
JUCHNÓWEK 22 OLECKO
KAMIENNE 43.31 FII,IPOW
KAł,Kl 7 

^17 Ptsz
KIRSAJTY Żl5 WEGORZEWO Rezelwat

zakaz wędkowania od 0l.03.do l5.07
KocIoŁ 30'7 PISZ
KocIoŁEK 8,5 5 DUBENINKI wędkowanie wyłacznię z brzezu
KocloŁEK 16.15 OLECKO Lowisko specialne
KoŚcIELNE 5 5.08 PRZEROSL
KOZUCHOWSKIE 6,93 GIZYCKO Rezertvat-wędkowanie wyłącznie z brzegu
KRIlKLIN 43s.39 KRUKLANKI
KRZYWA KUTA 115 )) P07,F.7,DR7,F.
KRZYWE 5) O PRZEROSI,
KRZYWE +

KoLEŚNE 215,06 sU wAŁKl KRZYWD,CZARNE, DĄBRÓWKA,
ZIELONE. KOLESNE.JEDNO JEZIORO

KTJKOWINO l s0.27 SWIETAJNO
KI-IL 19.14 OLECKO
LEMIĘT 70 POZEZDRZE Lowisko specjalne
LINOWEK 7,18 PISZ wędkowanie wvłacznie z brzęsu
ŁĘKUK 80,6 WYDMINY Łowisko specialne
MAMRY-
ŚwIEcł.lry

2513
809.33

wĘGoRZEWo Mamry _ SwięcajĘ jedno jezioro

MARIANKA I 2,2 WIZAJNY wędkowan ię wyłąc znie z brzęgu
MARIANKA II 2,64 WIZAJNY wędkowanie wyłacznie z brzęgu
MAUDA 39,62 WIZAJNY
MIERUNISZKI
MAŁE

lŻ,6 FILIPOW

MIERUNISZKI WLK 203.34 FILIPOW
MIJLISTE 52 SWIETAJNO
NECKO+ROSPIJDA 521 .s4 AUGTJSTOW
NICPONEK 9.sl PISZ wędkowanie wyłacznię z brzeeu
NIDZKIE +

oKo
1802,09
t0,'79

RUCIANE Rezerrvat - jedno jezioro
oKo- wędkorvanie rvyłącznie z brzegu

NIECIECZE 3ó'8l KALINOWO
oKRĄcŁE 3,3 KALINOWO
oKMcŁE a)g BA KALARZE WO
oLEcKo MAŁE )?'l 10 OLECKO
OLECKO WIELKIE 228,4',7 OLECKO
OLSZEWO 18,08 OLECKO
ORZYSZ 12'73,15 ORZYSZ
osTRow 44,7 OLECKO
osTRÓwEK )5 t5 Goł.DAP
PATELNIA 13,94 KRIJKI,ANKI wędkowanie rvyłącznie z brzcgu
PIECEK 24,66 POZEZDRZE
PIŁAK| wLK 10,99 POZEZDRZE rvędkorł'an ie wyłączn ie z btzegu
PNI EWSKIE 50 WEGoRŻEwo
POBLEDZIE 5',7 DUBENINKI
PoBŁĘDzIE MAŁE / ls DUBENINKI uędkowanie w},łącznic z brzegu
POGUBIE WIELKIE 695,3',7 PISZ REZERlVAT_wędkowanie rłylącznie z brzcgtl
PoGUBIE ŚREDNIE i
MAŁE

'7 \,06 Plsz
POZEZDRZE t22^43 POZEZDKZE
PRZERoŚL 71 )ś DUBENINKI
PRZYSTA.INE 1l )q PRZEROSL
PRZYTIJI,SKIN 220,'/6 EŁK
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RAKOWEK 25.5',1 GoŁDAP
ROMOTY 46,94 OLECKO
ROSPUDA 131.8 FILIPOW
ROS l9s6 PISZ
RÓG WYDMINY
RUDNIK 9.78 KALINOWO
RYZONKA DUZA 15.05 OLECKO
RYŻoNKA MAŁA '7 .64 OLECKO
SAJNO 38.93 oRzvsz
SEDRANKI,SEDRAN
KI STAW

80,12 OLECKO

SEJWY 98.97 PUNSK
SERNIK 1.35 KALINOWO
SOLTMANY 't8'l ,24 KRUKLANKI
sowrE 14.2 WYDMINY
sTAw PŁoCIczNo 22,14 sUWAŁKI
STOPKA 17,73 OLECKO
sTRĘGIEL 408 wĘcoRŻEwo
STREGIELEK 40 P07.F.7.DR7.F.
STRZELNIKI )1 )n ORZYSZ
suMowo 93.41 BAKAŁARZEwo
SZELMENT MAŁY 168,5 SZYPLISZKI
szIJRPIł,Y 89 JELENIEWO
sw lĘTAJNo 88.45 SWIETAJNO Powiat C)lecko
TAJTY 248.3 GIZYCKO
WIARTEL-
PRZYLASEK

187, r3 PISZ Łowisko specjalne

WILKASY 41.59 GIZYCKO
WILKUS 98,16 PO7F.7.DR7.F.
WYSOKIE )o ś'l FILIPOW
ZAJDY 62,5 OLECKO
żABlNKl 5t.2 KRUKLANKI
ZUBROWO oo 1t KRASNOPOL
ZYWKI z+.0 ) KRUKLAN KI
Żywy 125.t 8 KRUKLANKI

RAZEM 21991,72

Wykaz rzek i kanałów Gospodarstwa Rybackiego PZW
w Suwałkach udostępnionych do wędkowania w 2015 r.

I. Wody krainy pstrąga :

Cranica od - do UWAGI
l. odcinek rz'Czamej Hańczy od mostu drog. w Tuńul

do mostu dros. w Sobolewie
przynęty sŹuczne

2. Odcinek rz.Rospudy od piętrzęnia w Raczkach do
j.Necko-Rospuda

przynęty sztucZnę

Granica od - do UWACI
l. odcinek Kanału
Jeglińskięgo

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

zgodnie z regulaminem
P7W

2. Odcinek rz.Pisy odjez.Roś do mostu kolejowego w
Piszu

zgodnie z regulaminem
P7.\U

II. Rzeki w otlwodach rybackich łącznie z ieziorami
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3. Rzeka Dziękałówka od mostu w miejsc. Bemowo

Piskie do uiścia do iez. Roś
zgodnie z regulaminem
PZW

4. 7 odcinków rzeki Sapiny pomiędzy jeziorami zgodnie z regulaminem
PZW

5. Odcinek rzeki Wilkus od mostu drog. Zdory - Kwik do
Iez.Białoławka

zgodnie z regulaminem

6. Odcinek rzeki Wilkus odjez. Białoławka do jez.Kocioł zgodnie z regulaminem
PZW

7. Odcinek rzeki Wilkus od jez.Kocioł do jez.Roś zgodnie z regulaminem
P7.W

8 . Rzeka Orzysza od jez.Orzysz do mostu drog. w
mieiscowości Grzegorze

zgodnie z regulaminem
PZW

9. Kanał orzysz na całej długości zgodnie z regulaminem
PZW

10. Rzeka Nidka od ujścia zjez. Nidzkiego do
mostu drog. w Dybówku

zgodnie z regulaminem
P7.W

11. odcinek rzeki Ełk odjazu w m. Straduny do dojazu
w m. Nowa Wieś Ełcka

zgodnie z regulaminem
P7.W

12. Rzeka Blizna na całęj długości zgodnie z regulaminem
PZW

l3' Rzeka Szczebęrka na całęj długości zgodnie z regulaminem
PZW

14. Odcinek rzeki Netta odjez. Necko do śluzy imostu w
Ausustowie ( uI.29 Listopada)

zgodnie z regulaminem
P7.W

15. Odcinek rzeki Klonownica odjez. Necko do mostu
drogowe go Suwałki_Augustów

zgodnie z regulaminem
PZW

16. Rzeka Bludzia odjez. Przerośi do mostu
drogowego ZytkieimY-Przerośl

zgodnie z regulaminem
P7W

l7. Rzeka Połomska Młynówka od rłrypĘwu z jez. ostrów do do
iei uiścia do rz' ŁaŹna Struea

zgodnie z regulaminem
PZW

18. Rzeka Rospuda odjeziora Kamiennę do piętrzenia
w Raczkach

zgodnie z regulaminem
PZW

19. Rzeka Marycha od połączenia z Rzeką Czarną do
mostu dlogowego Babańcę
Kleiwy

zgodnie z regulaminem
P7.W

20. Rzeka Gołdapa od jez' Gołdap do pierwszego
mostu drogowego w Gołdapi

zgodnie z regulaminem
PZW

2l . Kanał N iegociński od jęZ. Tajty do mostu drogowego
GiŻycko-Wilkasy

zgodnie z regulaminem
PZW

22. Rzeka Węgorapa od jez. Mamry do połączenia z
ciekiem Kanał Młyński łacznie

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 rzeki łączącejeziora z uykazujezior Gospodarstwa Rybackiego PŻW w
Suwałkach udostępnionych do wędkowania w 20l5 r.



Uchwala Nr 44
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 27 września 2014r.

w sprawie zalożeń do opracowania budżetu na 2015 r.

Na podstawie $ 30' pkt.11 Statutu PZW uchwala się, co następuje :

l . Zasady i tryb pracy nad budżętęm PZW na 20 1 5 r. określa załączn1k do niniej szej uchwały.
ZałoŻenia te słuŻące do opracowania budŻetu Polskiego Związku Wędkarskiego poszerza się

o ustalenia i dyspozycje wynikające z:
Uchwały Nr 43 Zarządu Głównego PZW z dnia 27 v"rzęśnia 2014 r. w sprawie składki
członkowskiej na 2015 rok.

2. Planowanie na 2015 r' wielkości przychodów statutowych powinrro wynikaó z następujących
parametrów rzeczowych i finansowych :

1) stanu członkowskiego osiągniętego na koniec listopada 2014 r., skorygowanego o zaistniałe

tendencje spadku lub wzrostu tego stanu w ka'Żdym z okręgów'
2) ukształtowania się stanu członkowskiego uprawnionego do korzystania ze zniŻek

w składkach, uchwalonych przez Krajowy Zjazd De\egatów PZW'
3) ksaałtowania się wskźnika ilościowej sprzedaży składek okręgowych rocznych

i okresowych, przeznaczolych na zagospodarowanie i ochronę wód oraz prognozy w tym

zakesie na lata następne,
4) zakesu' rodza|u i charakteru uż1tkowanych wód, spodziewanej presji wędkarskiej

i na tym tle opracowanej kalkulacji kosŻów użytkowania tych wód' służącej za podstawę do

uchwalenia wysokości składki okręgowej i pochodnych tej składki,
5) uchwalonej na 2015 r. *Ysokości składki członkowskiej.

3. Wielkośó zaplanowanych środków na poszczególne zadania i rodzaje wydatków, powinrra byó

dostosowana do realnych potrzeb. umoŹliwiających utrzymanie samodzielności finansowej

i prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków statutowych wobec członków Związku.
4. Sport wędkarski powinien byó prowadzony na podstawie zatwierdzonego budŻetu, na

wydzielonych kontach księgowych, w celu ustalenia w roku bieŹącym wyniku finansowego tej

działalności.
5. Zobowiązlje się okęgi PZW i

budżetowych kwot na działalność
członkowskiej.

6. W zakresie kosztów Statutowych zapreliminowanie skutków finansowych wynikających z
dzierżawienia wód od Skarbu Państwa i innych właścicie|i oraz zawartych w tym zakresie
umów.

7. Preliminowanie wydatków na podróże służbowe działaczy i pracowników powinno odbywać się
zgodnie z Uchwałą KZD PZw.
Decyzję o rodzaju uŹytego środka lokomocji podejmuje ptezes zarządu lub upowaŹniony przez
niego dyrektor biura zatządu.

8. Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

Zarząd Główny do wyodrębnienia w preliminarzach
z młodzieŻą w w1'sokości minimum 2,5% składki
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Załącznik do uchwały Nr 44 ZG PZW
z dnia2'l września 2014 r'

ZAŁo.żENIA Do oPRACoWANIA BUDżETU
PoLsKIEGo ZwI ĄZKU WĘDKARSKIEGo

na 2015 rok

s1

Ustalenia porzadkowe

1. Zgodnie z $ 70 ust.1 Statutu PZW gospodarka majątkiem i funduszami Związktl prowadzona
jest na podstawie budżetu, bilansującego przychody i wydatki jednostek wszystkich szczebli
organizacyjnych w roku budżetowym, który trwa od 1 stycznia do 3 1 grudnia.
W związku z tym istnieje obowiązek corocznego opracowywania preliminarzy przychodów
i kosztów przez każdą jednostkę organizacyjną PZW, a następnie uchwalanie przez zatządy
okęgów oraz Zarząd Główny zbiorczych budżetów okręgowych i odpowiednio zbiorczego
budżetu Polskiego Związktt Wędkarskiego.

2. Do opracowania preliminarzy budżetowych stosuje się następujące lormularze :

l) Plan przychodów statutowych wzór PF 1

2) Plan zatrudnienia i płac wzór PF 2
3) Preliminarz przychodów i kosztów wzór PF 3
4) Preliminarz wydatków statutowych wzór PF 3a
5) Plan przepływów środków pieniężnych wzór PF 4

3. w trybie opracowywania preliminarzy przychodów i wydatków budżetowych w PZW
obowiązuje zasada wyodrębniania:
l) działalności Statutowej _ zwolnionej przedmiotowo z opodatkowania składek człoŃowskich

i niektórych dzied,zin działalności, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób
prawnych,

2) działalności rolniczej opodatkowanej podatkiem rolnym,
3) działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od osób prawnych.

4' Działalność statutowa PZW obejmuje przychody i koszty związane z..
1) organizowaniem wędkarstwa dla swych członków,
2) korzystaniem z obwodów rybackich i innych wód w zakesie wędkarstwa wraz z ochroną

tego środowiska'
3) organizowanie rekreacyjnego i kwalifikowanego Spońu wędkarskiego,
4) popularyzowaniem wiedzy o wędkarstwie' ochronie przyrody i działalności statutowej

Związku, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży'
5) przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych, uprawniających do uzyskania karty

wędkarskiej,
6) współdziałanie z ośrodkami naukowo-badawczymi w dziedzinię rybactwa' wędkarstwa

i ochrony wód,
7) prowadzenie działalności wydawniczej o tematyce wędkarskiej i wewnątrzzwiązkowej,
8) organizowanie rekeacji, w tym prowadzenie dla potrzeb członków schronisk, stanic

wodnych i innych usług zaspokajających potrzeby członków,
9) ochrona wód przeznaczonych dla celów wędkarskich.



5. Działalność rolnicza obejmuje przychody i koszty prowadzenia gospodarki stawowej i
jeziorowej w zakresie prodŃcji i sprzedaŻy ryb różnym odbiorcom oraz produkcji materiału
zarybieniowego na zarybianie obwodów rybackich użlkowanych przez PZW na podstawie
zavłartych umów cywilno-prawnych. Dotyczy to Gospodarstwa Rybackiego PZW
w Suwałkach, oraz ośrodków hodowlanych działających w strukturze organizacyjnej okręgów.

6. Przychody i koszty nie zwliapane z działalnością, o których mowa w ust. 4 i 5, zaliczane są do
działalności gospodarczej. Jednostki organizacyjne PZW powinny między innymi kwalifikowaÓ
do tej działalności następujące zadania'.
1) pobierane opłaty za wędkowanie od osób niezrzeszonych i cudzoziemców, w tym za usługi

z łowisk specjalnych,
2) pobierane za dzierŻasl,ę nieruchomości oraz za wynajem pomieszczeń, lokali i sprzętu'
3) prowadzenie placówek handlowych i wytwórczych oraz świadczenie różnych usług

o charakterze komercyjnym.
4) sprzedaż na zewnątrz wydawnictw PZW i reklam w tych wydawnictwach,
5) dochody z odsetek od kapitalizacji środków pieniężnych otaz od dywidend i innych

inwestycji fi nansowych.
6) pobierane opłaty od członków PZW za informatory, wydawnictwa, zakorzystanie z

miejsc noclegowych w schroniskach i stanicach oraz za zaktpione wyroby ze znakiem
organizacyjnym PZW, ewidencjonowanych na koncie ,,sptzedaż towarów, materiałów
i usług.

Uzyskane dochody z działalności gospodarczej podlegają przeznaczeniu na działalność
statutową.

7. Pod pojęciem składki członkowskiej należy rozumieć wszystkie jej rodzaje oraz wpisowe
i sprzedaż legitymacji członkowskich, corocznie uchwalane przez Zarząd Główny na
podstawie $ 30 pkt 9 i 1 1 Statutu PZW oraz ptzez zarządy okęgów na podstawie $ 46 pkt 8
tegoż Statutu, w zakesie ich wysokości.

$2

Zasady preliminowania nrzychodów statutowvch

1. Przychodami statutowymi są wpływy pieniężne z:
l ) organizacyjnych składek członkowskich (podstawowych, ulgowych i członka uczestnika),
2) okręgowych składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód - członków PZW

(pełnych, ulgowych i okresowych),
3) wpisowego członkowskiego i wpisowego członka uczestnika'
4) wpłat za legitymacje członkowskie,
5) opłat egzaminacyjnych na kartę wędkarska,
6) darowizn wnoszonych na cele statutowe PZW, w tym wpłat dobrowolnych uchwalanych

przez wa|ne zgromadzenia kół na cele rekeacyjne i zarybieniowe'
7) dotacj i przedmiotowych na zadania z|econe przez organy samorządowe, organy

administracji rządowej i specjalne funduszę państwowe.



2. WielkośÓ kwotowa planowanych przychodów w działalności statutowej powinna wynikaó z:
I) ana|izy ukształtowania się aktualnego stanu człoŃowskiego Związku, i ustalenia

prognozy dalszego rozwoju bądŹ regresu, w celu dokonania prawidłowego szacunku na
rok planowany,

2) uchwalonych wysokości składek członkowskich i innych świadczeń członkowskich na rok
planowany,

3) szacunku zapotrzebowania na znaki składek: pełnych, ulgowych i okresowych w aspekcie
uprawnień człoŃowskich do ulg i kształtowania się presji wędkarskiej na użlkowanie
wody,

4) ustalenia na podStawie miarodajnych dokumentów, kwotowych możliwości otrzymania na
potrzeby statutowe odpowiednich dotacji lub subwencji oraz darowizn.

3. Zgodnie z powołanąwyŻej uchwałą przychody ze składki członkowskiej podlegają podziałowi
według obowiązującej struktury organizacyjnej PZW. W związku z tym po dokonaniu 10%
odpisu na działalność władz i organów krajowych Związku' z przeznaczeniem na :

1) finansowanie kosztów obsługi organów Statutowych,
2) utrzymania bilra ZG i infrastruktury majątkowej ZG PZw ,

3) działalności naukowo-badawczej'
4) nieodpłatnego zaopatrzenia ogniw PZW w znaki wartościowe,

7.

5 ) popularyzacj e wędkarstwa wśró d młodzieŻy ,
6) sport wędkarski finansujący zadania odnoszące się do sportu na szczeblu centralnym w
wysokości 150ń tego odpisu , pozostałość wynosząca 90% odpisu stanowi przychód okręgów,
który przeznacza się na finansowanie działalności organizacyjnej oraz sportu wędkarskiego w
kołach i okręgach PZW. Wewnętrzny podział przedmiotowych środków powinien nastąpić po
przeanalizowaniu uchwalonych p rzęz koła bldŻętów, pod kątem racjonalizacji kosztów
zwłaszcza na rebeację i sport i następnie poddany zatwierdzeniu przez zarządy okręgów.

Wpły'"y z wpisowego Stanowią przychody preliminowane w budżetach kół i nie podlegają
dalszemu podziałowi.

Wysokość opłat egzaminacyjnych na kartę wędkarską usta\ają zaruądy okręgów, z
zastrzeŻenięm że:
1) egzaminy są nieodpłatne w szkółkach wędkarskich'
2) z opłat egzaminacyj nych j est zwolniona młodzież na podstawie waŻnej legitymacji szkolnej.
Przychody z opłat egzaminacyjnych są pre1iminowane w tych jednostkach organizacyjnych
PZW, przy których Zostały powołane komisje egzaminacyjne.

Przychody pochodzące ze sprzeduŻy legitymacji człontowskich pre1iminowane są na
szczeblll Zarządu Głównego PZW, jako organu uprawnionego do ich wydawania, druku
i dystrybucji, po uprzednim ponumerowaniu i zaewidencj onowaniu.

Przychody z okręgowej składki członkowskiej są preliminowane na szczeblu okręgu i są
ewidencjonowane na koncie ,,SprzedaŻ składek członkowskich''. Zgromadzone środki ze
składki okęgowej stanowią źródło finansowania kosztów w zakesie ochrony i
zagospodarowania wód wędkarskich , a także płac z pochodnymi pracowników zatrudnionych w
obsłudze i nadzorze tej działalności. Z części wpływów z w.w składek mogą korzystaÓ te koła,
którym zarządy okręgów powierzyły do gospodarowania i ochrony określone tereny wód i
zatwierdziły w preliminarzu budżetowym na ten cel odpowiednie środki.

4.

5.

6.



8.

9.

Przychody w kołach pochodzące ztzw. ,'wpłat dobrowolnych'' na cele rekreacyjne i
zarybieniowe, uchwalone przez walne zgromadzenia kół, stanowią wyłącznie przychody tych
kół i podlegają ewidencji w księgach rachunkowych jako darowizny na cele statutowe PZW.

w s}tuacjach plzepływów środków pieniężnych pomiędzy okręgami z t1tułu porozumień
międzyokręgowych, preliminowane W tym zakesie przychody w poszczególnych okręgach,
muszą się bilansować z rozchodami w okręgach, które zobowiązały się do ich transferu.
Oznaczato, żę przed przystąpieniem do prac planistycznych zaszłoŚci te powinny być
potwierdzone uchwałami umawiających się zarządów okęgów. Ich ustalenia wirrny być
wprowadzone do formularza PF3 w wierszach ,,sprzeddŻ usług '' bądź 

',zakup 
usług'' i lł'

danych uzupełniających wyspecyfikowane nazwy okręgów wraz z kwotami przychodów i
rozchodów.

10. Wpłaty o charakterze dobrowolnej nawiązki za uczynione szkody w rybostanie zutłaszcza
podczas kłusownictwa podlegają ewidencjonowaniu na koncie ,,Pozostałe przychody
operacyjne'' i w związku z tym preliminowarrie tych przychodów powinno być wykazywane
w wierszu ,'Pozostałe przychody finansowe i operacyjne'' formularza PF3.

$3
Zasady preliminowania wvdatków statutowych

1 . Do kosztów statutowych zalicza się:
1) wydatki na obsługę organów statutowych tj.: ich posiedzeń' kosztów podróży i diet,

ryczałtów samochodowych oraz wydatki na reprezentację i reklamę'
2) wydatki organizacyjne w zakresie wyróŻnień i odznaczeń, druku i dystrybucji znaków

wartościowych i wydawnictw wewnątrz zwlag'kowych _ wydawanych nieodpłatnie'
3) wydatki na działalnośó spofiową'
4.1 wydatki na młodzieŹ.
5) nakłady na zarybianie i ochronę wód,
ó) wydatki na utrzymanie i amortyzację siedzib oraz na utrzymanie biur zarządów' w tym na

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i koszty podróży pracowników,
7) podatki i opłaty lokalne, ubezpieczenia majątkowe oraz podatek VAT nie podlegający

odliczeniu,
8) utrzymanie transportu, nakłady na dzierżawę wód i innych nieruchomości służących

działalności wędkarskiej oraz inne usługi zewnętrzne,
9) wydatki na remonty biezące obiektów będących własnością PZW.

2. Pręliminowanię kosztów na działalność sportową w zakresie spońu kwalifikowanego oraz
organizowania rekreacyjnych imprez sportowych powinno być poprzedzone ana|izą Źródeł
finansowania tej działalności oraz dotychczasowego wykorzystywania na te cele środków
pochodzących ze składek członkowskich.

3. Imprezy spoftowe organizowane przezjednostki terenowe PZW powinny byó preliminowane
na poziomie najnizszych' przewidywanych kosztów organizacji zawodów, powiększonych
o rezerwę do |0%'

4. Planowanie i finansowanie kwalifikowanego sportu wędkarskiego na szczeblu kraj owym
odbywa się na wydzielonych kontach księgowych. Sport Kwalifikowany gromadzi środki
z:
1) dokonywanego odpisu ze składki członkowskiej w wysokości 1,5Yo' co stanowi 150ń części

odpisu przekazywanego do Zarządu Głównego PZW,
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2)opłat licencyjnych od zawodników i opłat rejestracyjnych od klubów wędkarskich,

" ffi:i'ł, i:ffi:śro 
d k ó w nu .. ul i.u.: ę'pu,i ; ń;;; t ;il.ń Ż ;;; ;;I;:},'. .oon u

4) różnych darowizn, w tym od sponsorów'

5. W preliminarzach budżetowych okręgów należ1 uwzględnic wydatki zwiazane z'dofinansowaniem stańu zaw;dnikó;: 
";r'*'i;";;h to udzialu w mistrzostwach Polski orazogólnopolskich zawodach z cyklu cranó lri,.._ź"i."''l *yr"t"!e a"i.ńi"*""ń 

"L"s4ą ""
wniosek okręgowych kapitunuto* rpo.to*y. ;;;;;;y okręgów.

6' Stosownie do postanowień uchwały XXX K ZD PZw z dnia 25.10'2013 r. w sprawie zasadzwrotu kosztów oodróżv i wyplaty diet ".łońo' pzw. ;.ń;.il;"ń;Jr;"",'::;. *prel i minarzacfi wydatków nil r ry' prr.. *ii.il ;;;k' f'Uchwała ustala' iź ;;ótuo-s,to:i$r' ffi;'-'];;:"*::ffilil:11jl#,i#,ii?j.l"tr;pełniących funłcje spoleczne z wyboru. jak rez n ieltini'"yjnych. w s1,1uacji delegowania ich dowykonywania zadań statutowych. Czlońom *iil;i '

w sprawach innych niz na posiedzenia p;;;;i;g;j;'#T::#-'}:rł;łiil';;il#."'Łllil;
oglaszanych w rozporządzeniu ltłpips. U;;:;,;;;';" .w posiedzeniach podlega zwrotowiponiesionych kosztów nrzejazdu' n".ń'.'i. ł".io* poarozy powinno naslępowac rłedług cenbiletów komunikac.ii puuticznej r"r .,"*L'' r.il"."r'"lej przy.uzyciu własnegó środka lokomocjioraz przy zachowaniu zas1!1.|op3anos"i 

'' "'^i.-i *.;onalnóści iorr,o* J-?go']i.riura, .W odniesieniu do sportowców bioracych udzial w.ańdach. którym zezrłoloń nl'uzy.i. aopodróży własnego samochodu, ob"*rŁ";" 
'"r"a" frko..ystar'ia t"go samochoduprzynajmniej dla dwóch zaw-odników. Pr'};yk;6ś;tu pojazdu rylko przez jednegozawodnika' 

'przy.sluguje 
mu 50o'o ceny 

""'i'ri 
l" l u{''iloszty podróŻy członków PZWt sportowców nie podlegają limitowaniu.

7' W preliminarzach budzetowych należ1 uwzględnic w,datki odnoszące się do diet członkówPZW pelniących fuŃcie z *yb9i" ; ;"6dil.';"];sjach rewizyjnych i sądach koleżeńskich.Wydatki na diety dla dzialaczy są Jimi,"*-J 
""'iip";i"",

" ]'ń"#:ł; 
do wysokości 5o/o przychodów i. ,tłuari członkowskiej, wpisowego i składki

2) w okręgach _ do wysokośc i 4o/o od uzyskanych przychodów ze składki członkowskiej
:,x;'Ju"fou'ze 

składki 
"k.ęe"*.j;.;;;;;;;'J;h;" fi;;;;;ńilj;i';ś"' zarządów

'' ffi o''o#[il1"r$.^i:rfr :*'ilł i::,l;f l*,?Ji: 
odpi sów ze składki członkowski ej

Zgodnie z ww' uchuala decyzję w sprawie ustalania limjtów diet podejmują organy osobyprawnej tj' Zarząd Glównv na.poziomie'Zc pzw'i i^'-ąaokręgu na poziomie óiręgu i roła.Ponadto w $ 3 ust' ł pór'tolinej u".,*uL -ujjui'.i, arro"'.r.;"";;"r';;;;'"kręgórł 
oprzesuwaniu tych części 

l'_n,''i,u*. qi",.. ł'ó.. pl"'vJ"a'Lą skarbnikom kól. ze szczebla kola naszczebelokęgu' oznacza to' że wielkośc t**"*i j l.źdu ai",' ."i.'i".j).nu_i,ulu"iion,Lu *ornpowinna zmnie jszac limit w1darkórł nu ai.t}' ;io po'ortuły..' dzialaczy w kolach. dlaretso teŻkrłotę funduszu dier dla skarbniko" 
""i.'y "jlc 

* oio''..'. okręgu.

8' Preliminowanie wydatków na- realizację poszczególnych 
"adan i rodzajów kosztów w działalnościstatutorłej' uwarunłowane iest poziolnem p,,"*i-ay**y.t,, przychodów. W zakresie wydatkórłrzeczowych preliminarz uuaz"t'owy ń;il;';;;ffi;'przede wszystkim niezbędne środki na

ffi5:n ł#:l1lil#lł j:T;,;iil ;'*il'"ł".* ' 'L. 
"a""-i.r.'ń'',iitJ"',l'ryr,o*uniu



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 liasingu, właściwość
podmiotu zobowiązanego do naliczania am ortyzacji, okeśla umowa m iędzy zbywcą a
nabywcą tych środków.

od niskocennych przedmiotów o cechach środków trwałych i cenie jednostkowej nie
przekaczającq 3500 zł, dokonuje się jednorazowych odpisów całkowitej wartości przedmiotu
przekazanego do użytkowania.

1. Preliminarz przychodów z działalności rolniczej powinien obejmować :

1) wartość przewidywanych do sprzedaży ryb,
2) wartość materiału wyprodukowanego i wydanego na zarybianie wód wędkarskich, która

to wartość powinna korespondować z kosztami w tym zakresie w działalności Statutowej,
3) wartośó sprzedaŻy materiałów i usług związany ch z działalnością rybacką,4) wartość przychodów finansowych ściśle związanych z produkcj ą rybacką.

2. Preliminarz kosztów działalności rolniczej powinien obejmowaó:
l) wszystkie koszty rodzajowe poniesione na chów i hoóowlę ryb. w tym wynagrodzenia

i pochodne pracowników zatrudnionych w produkcj i rybackiej,
2) inne koszty operacyjne w dziedzinie gospodarki rytactiie.l,
3) koszty finansowe odnoszące się do rybactwa.

$4

-l

1.

3.

Budzet działalności rolniczej nie powinien zakładać nadwyżki kosztów nad przychodami.

Planowanie rrrzvchodów i koljtriw działalności gospodarczei

Preliminarz przychodów z działalności gospodarczej powinien obejmować te rodzaje
przychodórł'' które nie dotyczą zadań i ich celów statutówych określonych w rozdz.II Statutu
PZW, nie są zaliczane do działalności rolniczej i jednocześnie mają charakter komercyjny.
Do przychodów tych zalicza się też dochody finansowe z kapitalizowanych odsetek od środków
pieniężnych oraz dochody uzyskane z podziału zysku spółók, których PZW jest udziałowcembądż akcjonariuszem. Przychodami działalności gospodarczej jest równiez odpłatne
udostępnianie miejsc noclegowych w stanicach *ędiu.ski"h, odpłł''" *ypozył.^;" łoa.i
i miejsc parkingowych.

Preliminarz kosztów z działalności gospodarczej, oprócz prostych kosztów rodzajowych
ponoszonych bezpośrednio na tę działalność, obejmuje kószty iozliczone 

' propo.c.ionaln"gu
zaangaŻowania innyclr działalno ści na rzecz działalności gospodarczej w postaci: ,'yna!.oa""rl
personelu nadzorującego, pochodnych od tych wynagro dżeń, amortyźacjr środków trwaiych i w
zakresię innych kosztów rzeczolłych.

BxdŻet dZiałalności gospodarczej porvinien zamykać się zyskiem. Podejmowanie przedsięwzięó
nie- przynoszących korzyści materialnych wspierających- działalnośó ,tututo'ą,'nie zna;auje
Źadnego uzasadnienia i stanowi zbędne zaangaŻouvanie aktywów PZW na ten cel.
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Terminarz opracownvania budżetu PZW

obowiązuje następujący harmonogram prac planistycznych:
1) do 13 grudnia - opracowanie budżetów j ednostkowych przez koła

Ż) do 12 stycznia roku następnego
- uchwalenie przez zarządy kół pozyywnie zaopiniowanego przez zarząd

okręgu preliminarza budżetowego,

3) do 26 stycznia - opracowanie przez zarządy okręgów budŹetów jednostkowych,

4) do 9lutego - opracowanie budŹetów zbiorczych okręgów i ich uchwalenie,
- opracowanie budŻetów jednostkowych przez Zarząd Główny i

bezpośrednio podległe mu jednostki,

5) do 9 marca_ opracowanie budżetu zbiorczego PZW wraz z analizą opisową,

6) do 4 kwietnia - uchwalenie budżetu PZW,
- uchwalenie budżetów jednostkowych ZG PZW, Redakcji ,,WW''

i Gospodarstwa Rybackiego PZW.

s7

Ustalenia końcowe

Ważność niniej szych załoŻeń moŻe być przedłuŻana na lata następne w trybie uchwały Zarządtt
Głównego PZW i stosownych aneksów do tej uchwały.



l' lł

I Ichwała nr-._Y.>_.

Zarządu Głównego PZW
z dnia 27 .09 .Ż014 r.

w sprawi€ doprowadzenia treści ksiąg wieczystych do stanu zgodnego z rueczyl,visĘm
stanem prawnym i faltycznym

Na podstawie $30 pkt 1 l ) Statutu PZw uchwala się, co następuje:

1. Zobowiązuje się Zaruądy okręgów PZW do podjęcia wszelkich c4łmości faklycznych i
prawnych _ koniecznych dla doprowadzenia treści ksiąg wieczysĘch oraz rejestrów
gruntóvl' dotyczących nieruchomości stanowiących własność Polskiego Zułiązktl
Wędkarskiego(mienie ogólnozwiązkowe) oraz oloęgów PZW do stanu zgodnego z
rzeczywistym Stanem prav\'Ąm i faktycznyn.

2. Czynności określone w ust. 1 - w odniesieniu do mienia nieruchomego Polskiego
Zwią*u Wędkarskiego - dokony"wane będą na podstawie pełnomocnictw udzielonych
Zarządom okręgów PZW przezZarządGłówny PZW.

3. Upowa:żnia się Prezesa Zarządu Głównego oraz Skarbnika ZG PZw do udzielenia
pełnomocnictw, o których mowa w ust. 2.

4. Czynności określone w ust. l winny być skutecznie dokonane w terminie ó miesięcy od
dał niniejszej uchwĄ.

5. Uchwała wchodzi w zycie z dniem jej podjęcia.

Skarbnik GPZW

k,$0"*,*t



/
Uchwala n, Lt (:

Zarządtl Glównego
P o lskie go Zw iązku Węd kars kie go

z dnia 27 września 2014 r.

w sprawie zmiany Regulaminu centralnego funduszu wspierającego remonty budynków
i budowli' stanowiących mienie Związku

Na podstawie $ 30pkt 1'11 i21 Statutu PZw, Zarząd Główny Polskiego Zwlązku
Wędkarskiego postanawia:

$1

Uchylić uchwałę ZG PZw nr 14 z dnia 12 grudnia 2009 r. w sprawie Regulaminu centralnego
funduszu wspierającego remonty budynków i budowli, stanowiących mienie Związku.

s2

Uchwalió nowy Regulamin centralnego funduszu wspomagającego remonty budyntów i
budowli Stanowiących mienie Związku,.jako załącznik nr 1.

s3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 201 5 r.

P.".", lc Pzwfl

"*[iilil



Załacznik Nr l
do uchwaly nł6zc pzw
z dnia2'l wrzęśnia 2014 r.

Regulamin
centralnego fu nduszu wspoma gaj ącego remonty mienia Związku

1. Uzasadnienietworzenia funduszu

Na podstawie Statutu Po1skiego Związku Wędkarskiego, w brzmieniu uchwalonym przez
XXV Kraj owy Zjazd Delegatów PZW w dn. 9'X.l993 r. oraz w oparciu o at' 25Ż-265
Kodeksu Cywilnego' Zarząd Główny PZW przekazał okręgom PZW' po uzyskaniu przez
nie osobowości prawnej, w zarząd i uŻytkowanie składniki majątkowe stanowiące własność
Związku.

obowiązek napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym ko rzyslaniem z rzeczy ciĘy
na użytkowniku.
Analiza wykorzystania przez okręgi mienia Związku i.vskazuje na konieczność
wzmocnienia działan zapobiegających dekapitalizacji majątku Zwtązku. Niezbędna jest
równieŹ analiza efektywności i potrzeby utrzynrywania niektórych składników mienia
Związku. W wyniku tej analizy majątek zbędny winien być sprzedany, a środki uzyskane
ze sprzedaŻy przeznaczone na remont i modemizację mienia, niezbędnego do wykonywania
zadań statutowych Związku' Analizie należy poddać również potrzebę ri,ydzierżawiania
majątku Związku innym podmiotom.
Z analizy gospodarowania przez okręgi majątkiem trwałym Zlviązku wynika. Że środki
finansowe przeznaczane na remonty odtworzeniowe są niewystarczaj ące.
Aby zapobiec deprecjacji majątku Związku, Zarząd Główny PZW postanar.via wesprzeć
działania okęgów zmierzĄące do utrzymania nrajątku w należytym stanie technicznym.
zapewniającym efektywne i bezpieczne jego uŹytkowanie poprzez Stworzenie funduszu.

2. Zrół]la utworzcnia i zasilania funrluszu

2.l. Srodki ZarządLt Głównego w rvysokości 1,5 mln. zł pochodzące z nad.,n-Żki
budżetowej w mirrionych okesach.

2.2. 30% nadwyżek budżetowych Zarządu Głównego przyszłych okresów począwszy od
2009 r.

2.3. 100% środków uzyskanych ze sprzedaŻy zbędnego majątku trwałego.
własnośó Związku, po odliczeniu udokumentowanych nakładów

stanowiącego
finansolvych

poniesionych przez okręg.
2.4. 100% dochodów pochodzących z oddanego w całości

innym podmioton.
w dzierŻawę mienia Związku

2.5. 100% środków uzyskanych z kapitalizacj i odsetek od wolnych środków fundrrszu.
2'6. ]nne środki przekazane odrębną uclrrvała Zarządu Głównego.
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3. Zasady dysDonowania funduszem

Dysponentem funduszu jest Zarząd Główny Polskiego Związktt Wędkarskiego.
Aby uzyskać środki z funduszu na realizację planowanych remontów zarząd okęgu lub
kierownik innej, samodzielnej jednostki gospodarczej PZW składa Stosowny wniosek do
biura Zarządu Głównego PZW. Wniosek powinien zawierać:
- zakes przewidywanych prae oraz koszt ich wykonania w oparciu o kosztorys inwestorski
lub ofertowy;

- oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych na pokrycie nie mniej niŻ 70 %o

przewidywanych kosztów remontu' przy czym przez środki własne rozumie się również
pozyskane z dolacji, bądŹ kredytu;

- aktualny dokument lub dokumenty jednoznacznie potwierdzające, iż obiekt, o którym
mowa we wniosku stanowi mienie ogólnozwiązkowe.

Ustala się dwa terminy składania wnioskórł'- do 31 stycznia i 30 czerwca roku, w którym
zamierza się rozpocząó prace remontowe określonego projektu'

Wniosęk podlega ocenie merytorycznej przez komisj ę powołaną uchwałą Prezydium
Zarządu Głównego PZW. Jeśli ocena jest pozytywna komisja rł'oparciu o posiadaną wiedzę
o stanię |unduszu składa propozyc1ę Zarządowl Głównemu co do wysokości dotacji, jakiej
mozna udzielić wnioskodawcy.

ostateczną decyzję o udzieleniu pomocy z funduszu ijej wysokości podejmuje Zarząd
Główny na plenamym posiedzeniu.
Wysokość dotacji z funduszu nie moŹe przekroczyó 30 % kosztów remontów netto.

Wypłata przyznanych środków następuje w całości po końcowym odbiorzę
rłykonanych robót lub ratami, na poszczególne etapy robót, jeŻeli podział na etapy
wnioskodawca określił we wniosku. W takim wypadku na każdy etap robót musi być
sporządzony kosztorys powykonawczy i protokół komisyjnego odbioru robót.
Dokumenty te oraz kopie faktur wystawionych przez wykonawców r.vnioskodawca
dołącza do noty obciąŻeniowej wystawionej na Zarząd Główny. Całość robót remontowych,
na które udzielono dotacji z funduszu rnusi byó zakończona w czasie nie dłuŻszyl'n niŻ
2 lata ocl dnia podjęcia decyzjt przez' Zarząd Główny'

Kwota przyznanej dotacji nie może być podwyższona w przypadkrr gdy rzeczywiste
koszty remonttl okażą sie wyŻsze, ntŻ podano we wniosku. W wypadku' gdy koszty
remontu uclokumentorvane kosztorysem powykonawczym są niższe niż przewidziane we
rł'niosku, wysokość dotacji zostaje obniŹona rł' takiej samej proporcji, co beneficjent
obowiązany .jest uwzględnic w rł ystawiollej nocie.

,l. Postanowienia końcorve

4.1. ograniczeń w wysokości dofinansowania remontów _ określonych niniejszym
Regulaminem _ nie stosuje się w przypadkach, gdy po zakończeniu remontu mięnię nim objęte
zostało zb1te przez Zarząd Głórvny PZW.

4.2. W przypadkach określonych w ust.4.l. o wysokości dofinansowania rozstrzyga Zarząd
Główny PZW odrębną rrchwałą.



I lchrvala Nr - '
Zarząt)u Głólvncgo

Polskiego Złv iązku Węd ka rskie go
z <lni'l27 rvrześnia 20l4 r.

rr spr:rrr ie uchrr'al Prez1'dium Zarządu Glórvne go PZW

Na podstarr'ie \ ]l ust' 2 Statunl P7'W ' Z'arzad Glórr'nv PZW:

1 . Llch}'la Uchrvałę nr 45 Prczvdiunr 7'G PZ\y .

2. Zatr.r'ierdza rrcbrvały Prez1ldiurrl 'Zc P7'w nr od 26 clo :ł-ł 
'

j. lJclri'vała wchodzi rv życie z dnienl poclięcia.

Sekret:rrz ZG PZW

Nl ari:rn.Magdziarz

T'rczcs QJi PZW
,/

l.'.
}l!t|ł1v.'

Diłnizy Zicmie cki



Uchwala x, ł &
Zarządu Glównego Polskiego Związklu Wędkarskiego

z łJnia 27 wrzeŚnia 2014 r.

w sprawie skladu kadry narodowej w wędkarstwie podlodowym na rok2014l2015.

Na podstawie $ 30 p.2, $ 63 p.3 i p.8 Staturu PZW, zgodnie z pkt 2.3 i pkt 2.10 ,,Zasad
powoływania kadr narodowych''. na wniosek Głównego Kapitanatu Sportowego, Zarząd
Główny Polskieg o Związku Wędkarskiego uchwala:

sr
Skład kadry narodowej w dyscyplinie wędkarstwa podlodowego na rok 201412015

Uchwała rł.chodzi w Życie z dniem podjęcia.
s2

Wiceprezes ZG PZW
ds. Sportu i Młodzieży

Mirosłalv Iwański

Prez.es.fLc P7.W iN-
' ,,ąli/.ł 1
,.'t tlt[{L \

Dirxiz.v Ziemiecki'

L.P Imie i Nazwisko Klub Okręg
I Robert Florczak Liwi Robaczki Tarnów Tamów
2. Paweł Galai PZW Mazowsze lI Mazowiecki
-). Kacper Górecki Górek Team Pruszków Olsztv n
4. Dariusz Jankowski Liwi Robaczki Tarnów Tamów
5. Marcin Kostera Górek Team Pruszków Mazowiecki
6. Tomasz Kupren Łowisko-Net olsztyn Olsztyn
7. Marcin Majewski Łowisko-Net olsztvn Ciechanów
8. Bogusław Murzyn WKS Cupido Iława Olsztyn
9. Tomasz N) sztal Lirł'i Robaczki Tamów N4azowiecki
10. Krzysztof Zakrzewski Liił'i Robaczki Tarnórł' Tamów

I l.*
1Ż.*

*wybór trenera



Za rząd u.,u*-..r" 
"YilIlJ ;; :#"W ęd ka rs k i e goz nnla Ż/ września 20l4 r.

w sprawie nadania Ętułu Inspektora Szkolenia Mlodzieży Wędkarskiej

Na podstawie $ j0 p. 2 i 18 S
x'ąłća,ł"zv zć'iż,i. ź;.;;."3''Jl""i''};iŁ!jł')lf'^1ilillliĘ:':j;i:1uIuo* o..

Nadaje tytuł lnspektora Szkol' 
$ I

PZWToruń: --^.'eniaMłodzieŻyWędkarskiejnastępującymczłonkomokręgu

1 ' Małgorzata Wechman

2. Krzysztof Grunwald
3. Piotr Kamiński

4. Romuald pudlewski

Uchwała wchodzi

Wiceplezes
ds. Sportu i MłodzieĘ

Mirosław Ibański

$2
w życie z dniem jej pod|ęcia.



Uchwala nr I v)
Zarządu Glównego

Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 27 rvrześnia 20l4 r.

rv sprawie wyboru bieglego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zarządu
Glównego Polskiego Związku Wędkarskiego za rok20|1.

Na podstawie $ 30pkt 1 i 1l Statutu PZW, atakże Art. 66 ust. 4 Ustawy o Rachunkowości
uchwala się, co następuje :

s1

Powierza się audy sprawozdania finansowego Polskiego Związktt Wędkarskiego Zarządu
Głównego zarok2014 firmie FINANS SERVIS Zespół Doradców Finansowo- Księgowych
Spółka z o.o. w Warszawie ul. Kopernika 30.

$2

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Skarbnik ZG PZW

Zbishierv ,tadowski
ti| ,,,- /

/ ) ,',t
I I lLtL

Diońin' Ziemiećki



I]chwala nr 1 ,/l

Zarządu Głównego
Polskiego Zw iązku Wędkarskiego

z clnia 27 września 201,l r.

w sprarvie zwrotu poniesionych nakladórv okręgowi Polskiego Z,łłiązku Wędkarskiego
w Zielonej Górze

Na podstawie $ 30 pkt 1 i 1 1 Statutu PZW, a takze w oparciu o Regulamin funduszu
wspomagającego remonty mienia Związku' Zarząd Główny poStana\\ia:

s1

Zwrocić poniesione koSZty remontll budynku znajdującego się w Zielonej Górze przy ulicy
Głowackiego 1' w wysokości 79.922,0l zł (sł' siederndziesiąt dziewięó tysięcy dziewięćset
dwadzieścia dwa złote jeden grosz).

s2

Przekazanie środków nastąpi po sprzedaży lwv. nieruclromości rv ratach i terminach
określon1ch w umowie sprzedaży.

$3

Uchlvała wchodzi w Życie z drriem podjęcia.

Skarbnik ZG PZW

Zbignierv.$adorvski

PrezeqZG PZW
r\ I I'r^

L LL V - i
Dion izv 7,iemie1łi



Uchwala nr { j'
Zarząclu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia Ż7 września 2014 r'

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z ccntralnego funduszu wspierającego remonty
mienia Związku

Na podstawie 
"s 

30 pkt 2 i 21 Statutu PZW. w oparciu o Regulamin fitnduszu

wspomagającego remonty mienia Zr'viązku. Zarząd Główn.v postanarł ia:

$l

Wesprzeć działania okręgów PZW rv remontach nrienia Zrviązku z centralnego funduszu w

następujących wysokościach:

okręg I'ZW w Łodzi
okręg PZW w Poznaniu

l-lchrrała rrclrodzi rv życie z dnicm podjęcia.

Skarbnik ZG l'ZW

Zbignior S;dorr ski
l

do 3 '100.00 zł
c1o 51.000.00 zł

okręg PZW w Rzeszolr,ie do 20.300.00 zł
Gospodarstwo Rybackie PZW rł' Suu'ałkach do 1'ł5.000.00 zł

Na rł'arunkach zarł,artych w protokole nr 1/201.ł z posicdzenia Kor-nisji rv dn. 26'09.2014 r.

$2

[Jrucliorrrier-rie środkórv nastąpi po protokolaln,Ym odbiorze w1'konanych robót zę środkórv

r'"'łasnr'ch lv rł'.vmialze rrie nrniejszym niŻ 7 0oń ogólnej lł'artości nakładólł'.

$-t

Prezcs.ŻG PZ$,

ninoi'! Ł!l,,|i..Li



Uchrvala nr 1..''
Zarządu Glównego

Polskiego Zw iązku Węd karskiego
z dnia 27 rvrześnia 2014 r.

w sprawie uporvażnienia do skladania rv imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego
ośrviadczeń woli w zakresie praw i obolviązkórv majątkorvych

1. Na podstawie $ 30 pkt 23)w'zw. z $ 7l ust' 1 Statutu PZW' Zarząd Główny PZW upoważnia:

- Dionizego Ziemieckiego - Prezesa Zarządu Głównego PZW
- Zbigniewa Sadowskiego - Skarbnika Zarządu Głównego PZW

działających łącznie, do składania w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego oświadczeli woli w
zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz do czynności bankorł'ych i procesowych oraz do
udzielania pełnomocnictw.

2. Uporvażr,ienie' o którym no\Ą'a \\' ust' 1 nie obejmtlje uprarvnienia do składania oświadczeń woli.
dla których wymagana jest forma aktu notarialnego'

3.'I'raci nroc uchwała nr li Prezydiun, Zarządtt Głór.vnego Polskiego Zrviązku Wędkarskiego z dnia
15'l].2013 r. w sprarvie upowaŻnienia do składania lv ittrict-tiu polskiego Zrł'iązku Wędkarskiego
ośrviadczeń w zakresie praw i obowiązkórv majątkorłych'

4. Na podstalvie s 30 pkt 11) i 21) Statirtu PZW zobowiązuje się zarządy okręgó."v PZW do stosorłania
zasady udzielania pełnomocnictq o których mo\łJa \V trst. 1 ninicjszc.j uclrwały, odporł'iednio do
pełnomocnictrv udzielanych przez Ie z'arządy.

5. I-]chrvała rvcliodzi rv Ą'cie z dniem podjęcia.

Sekretarz ZG PZW
l.

Mańian Magdziarz

.r!
Prczes ZG PZW I

\.
t / rr ' ' )*

rjj.- ,lir. !

Dionizv Zicmiccki'



:
Uchwała Nr a Y

Zarządu Glórvnego
Polskie go Zw iązku Wędka rskiego

z' dnia 27 rvrześnia 2014 r.

rv spralvie ustalcnia sk|adów komisji Zarządu Glólvnego PZW w realizacji uchwaĘ
XXX Krajolvego Zjaz'du Delegatórv rv sprarvie kierunkórł' działania Polskiego Związku
Wędkarskiego rv latach 2013-2017

s1

Na podstawie $ 30 p.1.2, 13 Statutu PZW' na rvniosek przerr'odtriczacego Głórł'nej Konlisji
()dznak. rozszerzL\ się skłacl Głórvnej Komisji oclznak PZ\\' o kol. GraŻ1''lrę Dejelvską z
Okregu PZW w Torur.tir-r.

s2

Uchwała rvclrodzi w Życie z dnienr jej podjecia.

Sekrctarz ZG PZ\Y I'rczcs ZG I'ZW
I
l. lr,l

l\larian Vlgtlzi:rrz Dionizr Ziemiebki



uctrwala ,r. .'l].!'
ZarząrJu Glórvnego

Po|skiego Zlv iązku Wędkarskiego
z dnia 27 września 201,l r.

w sprawie rvyrażcnia zgody na obciążcnic nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym
i udzielenia pelnomocnictlva

Na podstawie $ 30 pkt l7) i s 71 ust. l i 2 Statutu PZW uchrł'ala się. co następuje:

l ' Zarząd Głół.ny PZW wyraza zgodę na ustanowienie słuŻebności przejścia i przejazdu na gruntach
PoJskiego Związku Wędkarskiego na clziałkach oznaczonvch numerami ewidencyjnymi: l9l/3,
I93l1 i l9l11 - obrębu 0009 Gąski Grrrina olecko - r'v pasie gruntu o szerokości 4,00 m na rzecz
kaŻdoczesnego właścicie]a działki o numerze ewidencyjnym l91/41 obrębu 0009 Gąski Gmina
Olecko.

2. UpowaŻnia się Dionizego Ziemieckiego - Prezesa Zarz.ądu Głó*'nego PZW oraz Zbigniev'a
Bedyńskiego - Wiceprezesa Zarządu Głównego PZW do udzielenia notarialnego pełnomocnictwa do
złoŻenia oświadczenia woli w zakresie opisanym rv ust. l oraz do złoŹenia oŚlviadczenia rvoli rv
przednriocie ustanowienia słuzebności drogi konieczne.j przez dzlalkę nr elvidencyjny I91l41 z
obrębtr jak lv ust. l na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego. jako rł'łaściciela działek o numerach
ewidcnc1' jnycll 1 91/1 i 1 94 - z obrębu j ak rv ust. l oraz kazdoczesnego rr1aściciela t1'ch działek.

3. Uchwata rł'chodzi 'w Życ|e Z dniem je.j podjęcia.

Skarbnik ZG PZW

Zbignierv. Sadorvski

P rezes V.G PZ\\ i

' ,,. I

/ t: t, \

', !1!t1 t

I)ion izv Zie nriccki



Uchrł'ała nr .......:.....
Zarządu Głównego PZW
z dnia 27 .09.2014 r.

i.l'sprar,r'ie zmiany uchwĄ nr 181 ZG PZW z dnia15.12.2012r.

Na podstawie $ 30 pkt 11) Statutu PZW uchrł.ala się. co następuje:

l. W s l uchwaĘ rn 181 ZG PZW z dnia i5.l2.2012 r. rł' sprawie udzielenia pomocy
finansowej z centralnego funduszu u'spierającego remont}' mienia Zu,iązku - słowa: ''okręg
PZW w Bydgoszczy do 197.000'00 zł'' skreśla się.

2. odstępuje się od żądania zurotu plzez okęg PZW u, Bydgoszczr' ur'płaconej mu do
chrł'ili obecnej kwoĘ' 113.160'00 zł.

3. Uchrł'ała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Skarbnik ZG PZW Prezes ZG PZ\'

.i
:
I

Zbigniew Sadolr'skj Djonił' Ziemiecki



Uchwala nr 57

ZarząłJu Glórvnego

Polskiego Zrr'iązku Wędkarskiego

z c]nia 27 lvrześnia 201,l r.

Na podstarvic sq 30 pkt 1 ) i 1 l ) Stafutu PZW rrchrr'ala sie. co następLrIe:

l. Postanawia się udzielić okręgorvi PZW tł' B1'dgoszcz1' poŻ1'czki r.v kri'ocie 83'840'00 zł
(sł. osiemdziesiąt trzy t)'siące osiensct czterdzieści zł).

2' Pclż1'czka zostanie wykorzystana prz.ez poŻyczkobiorce lr'1łączllie na pokrycie kosztów
Iemol]tu budyr-rku bitrra Zarządu okręgu PZW r.i' Bydgoszcz1 .

3' Opracorł'anie treści umor.vy poŻ1'czki oraz jej lv1konaIlie przez zG PZw powierza się
D1'rektorol'i Biura ZG PZ\N oraz Zastępc1' Dyrektora Biura ZG l)Z\\'- Głcirvnei Księgorłej

_ rr' ranlach trclzielon1''ch in pełnomocnictrł'.

.ł. l-Iclrlvała rvclrodzi rv życie z dnienr.jej podiecia.

Skarlrnik ZG PZW

Zbignierv Sadorvski

l'rezes ZG PZW

Dionizy Ziemiecki



Uchrvala nr 58
Zarządu Glównego

Po ls kiego Zł' iązku Wędkarskicgo
z dnia 27 rvrześnia 2014 r.

lr' sprarr ie rr r'rażenia zgody na zbycie nieruchomości

Zarzad Głórł'rr1'PZW na podstawic par. 30 pkt 17 rr'zrv. z par. 31 ust. 2 Stattrtu PZW
uchrłala. co następuje:

1. ZarząlJ' Główny PZW wyraŹa zgodę na zb1''cie przez PZ\\' ;rieruchomości zabudorłanej
ł'raz z przyna|eŻnynr udziałem lve rł'spó łrr lasno śc i buclrnkoriej i udziałem w prawie
u icczvstego uŻytkowania terenu, połozone.j rł' nl. Zie]ona Giira. przr ul. Głoivackiego l'
dla której jest prowadzona księga wicczysta ZG lI:'l000]_155]'-+.

]' L-stala się następujące zasady sprzeclaŻy:
a) klł'otę splzedaŻy ustala się r-ra kwotę 234'000.00 zł brtlttcl (sł. chr ieście trz'v-dzicści

cztery tvsiące 00/100 złotych brrrtto) r.v oparcilt o operat szacttIlkor,,r rrrkonanr,przez
Birrro Wyceny Nieruchoniości i Doradzlrva N4ajątkorrer:o lIenrr k \,1alicki. z cln.
20.05.2014 r.

b) Llstala się zapłalę w 3 równyclr rirtaclr. tj. 1/3 ccn1'' rr lbrnlie za,']atku. ]-ca i ]-cia rata
beda płatne do. oclpolviednio. 30.06'2015 r. i 30'06.2016 r.. ktillc becił zttAlortZt rrultc
tl rł,skaŹl-rik inflacji w dl'riu platności raty'

c) przerr'iduie się nloŻlirł'ość rvcześniejsze.j spłaty rat rv lrieprzekraczaln1clr tel'nlirrach i
na zasadach j.rv..

cl) rr'celu zabezpieczenic płatności rat tlstanawia się na nicrucholrlości hipote'ke ulllo\\ llit
rra krł'otę rórr'nil l 507o sum\' fat.

e ) stloll}' ZaNfit w terulinie do j 1 . l 0.204 r. ul'l]owe przeal\\ Stepną sprzcdazr
nieruchonlości u'r,nlicnione.j rv ust. 1

l1 przy'' zari'arciLt tl]]l()\\'\' przcdlr'stępncj kuptIjący wpłaci zadirtck rv krrocic j().()00.0r]zł
(słorvnie złotvch: trzr'dzieści trsiec1'00/l00), natomiast kwota'ł8.000.00 zł 1słolrnie
złotych: czterclzieści clsienr tvsięc1' 00/l00) zostanic rł,płacona Iriezrł łoczniu. pt'
podpisaniu aktu notarialnesr)

g) rv}'danic przeclnriotu sprzeclaŻr'tiaste1lttjc z chrł'ilą zarr'arcia lrmorl'v przeclrvstepnej
h) z chwiJą rł'r'clarria littptrjacenru przeclnliottt spr'zedaż1. na klrptrjacego przechoc1zlt

\vszelkic ciężary zrr'iitzaIre z posirrdirnieln przcdtrliottt spl'zeclaŹv. \\, SZcZególIlUsei
kosztv ekspJoatacji oraz oplatv publiczt.ro-pl.arvne

i) unlor'va pv.yrzec7ona sprzctlaŻr' Zawarta Zostanie nie późnic.j niŹ c1o dr.ria 31.01'20l'i r.

3' Do złożcnia rv inlicnitl Polskiegcl Zrłiazkrr \\'cdkal.skiego ośrł,iaclczcnia rvoli lrrb uclzielctlirr
pclnonlocnictlva do złożetlia ośrrjaclczenia lłoli rtpor'r'aŹnia prezesa Zatzącltt Głó$,llc1_lo
Dionizego Ziemiccliiego ilł'iceprczesa Zarzac]Lr Ciłćlrrncgo Zbiguieiva Bccl1,liskicgcl.

4. Uchr'vała rvclroclzi rv Życie z clnienl .jcj podj'_cia'

Skarbnik ZG l'ZW

Zbigńierr'Sadoł'ski

Prezts ZG PZ\Y

Dionizv Zicmiccki



Uchrvala N. 'j:J
ZarząlJu Głórvnego

Polskie go Zll iązktl Wędka rskie go
z dnia 27 rr rześnia 20l_l r.

rv sprarvic zatrr ie rdzcnia sztand:rru Polskiego Zlviązku Wędkarskiego

1 . Na podstarr'ie \ 3() pkt 1 StatrrtLr PZW Zarzad Głór.vny PZW zatwlcrdza wzór
sztandaru Polskiego Zrr'iązktr Wędkarskiego. ri'g pro.icktLl graficznego stanowiąccgo ZałącZnik
do niniejszej uchrvall'.

2. Uclrrł'ała rvcl-rodzi rv żvcie z dniem.|cj podjecia'

Sekretarz ZG PZW Prczes Z(J PZW

Ą4*ridn Magdziarz Dionizr' Ziemieckl


