
 
            Uchwała nr 149 

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego 
z dnia 17 września 2016 r. 

 
w sprawie składki członkowskiej na 2017 r. 

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

§ 1 
 

Pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje : 
 
1) składkę uchwaloną na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych  i sportu 

wędkarskiego zwaną dalej składką członkowską ogólnozwiązkową, 
2) składkę uchwaloną na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód,  
3) wpisowe członkowskie i wpisowe członka uczestnika, 
4) wpłaty za wydane legitymacje członkowskie. 
 

§ 2 
 
1. Wysokość obowiązującej w 2017 roku składki członkowskiej, wpisowego i świadczenia 

za wydane legitymacje członkowskie określa tabela stanowiąca załącznik nr 1. 
2. Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej, zawiera załącznik            

nr 2. 
§ 3 

 
1. Wysokość składek na ochronę i zagospodarowanie wód ,rocznych i okresowych, uchwalą 

zarządy okręgów  w terminie do 30 listopada 2016 r., zgodnie z uchwałą ZG PZW nr 103 
z dnia 27 września 2008 r. w sprawie struktury składek  na ochronę i zagospodarowanie 
wód. 
Zakres stosowanych ulg w składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód,  
musi być zgodny z obowiązującą w PZW zasadą równego traktowania członków przez 
wszystkie jednostki terenowe Związku. Dotyczy to ulg wynikających z posiadania odznak 
honorowych lub innych ustalonych na terenie Okręgu.  

2. Do składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód ,wydaje się bezpłatne, 
imienne i terminowe zezwolenie określające warunki uprawiania amatorskiego połowu 
ryb na wodach użytkowanych  przez wydającego zezwolenie i wodach okręgów z którymi 
zawarto porozumienia. 

3. Wzór zezwolenia określono odrębną uchwałą ZG PZW nr 26 z dnia 29.03.2014 r. 
 

§ 4 
 
1. Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach udostępnia do wędkowania użytkowane 

wody na podstawie wniesionej składki na ochronę i zagospodarowanie wód. 
Wysokość 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. 

2.   Wykaz wód udostępnionych do wędkowania na terenie Gospodarstwa z określeniem  
       warunków użytkowania rybacko-wędkarskiego, zawiera załącznik nr 4. 
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§ 5 

 
Osoby nie zrzeszone w PZW uprawnia do wędkowania wniesienie opłaty za wędkowanie 
według stawki uchwalonej przez zarząd okręgu, na terenie którego wędkują. 
 
 

§ 6  
 

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

§ 7 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 
 
 
Skarbnik ZG PZW        Prezes ZG PZW 
 
Andrzej Drzazga                             Dionizy Ziemiecki 
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Załącznik Nr 1  
do uchwały nr 149 ZG PZW 

z dnia 17 września 2016 r. 
 

 
WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ 

w  2017 r. 
 

Lp Treść Wysokość kwotowa 
w złotych 

1. Składka członkowska   86,-   
2. Składka członkowska ulgowa 50% 

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, 
2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 
3) mężczyźni od 65 roku życia,   
4)  kobiety od 60 roku życia  

  43,- 

3.  Składka członkowska ulgowa 75% 
1) członkowie uczestnicy do lat 16 
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami  

22,- 

4. Wpisowe: 
1) członka zwyczajnego PZW 
2) członka uczestnika PZW 

 
25,- 
12,- 

5.  Legitymacja członkowska 5,- 
 
Uwaga: 
 
1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską. 
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Załącznik nr 2  
do Uchwały nr 149 ZG PZW  

z dnia  17 września  2016 r.  
 
 
 
 
 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIE Ń 
W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2017 R. 

 
 
1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach 

PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. 
2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego 

łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki 
członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i 
zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.  

3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń 
członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego. 

4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50%  zniżki w składce 
członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.  

5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, 
ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  
potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej. 

6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz 
zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i 
zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.  

7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym 
ukończono określony wiek.  
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Załącznik nr 3 
do Uchwały nr 149 ZG PZW  

z dnia  17 września  2016 r.  
 
 
 

Tabela składek i opłat za wędkowanie w roku 2017  
w Gospodarstwie Rybackim PZW w Suwałkach  

 
  

RODZAJ POŁOWU 
 

 
ZRZESZENI W PZW 

 

 
NIEZRZESZENI 

CAŁOROCZNY: Składka *  Opłata 

Wszystkie jeziora – bez trolingu 240,00 400,00 
Wszystkie jeziora – pełna 360,00 600,00 
Wszystkie jeziora – bez trolingu ulga 50% 120,00  
Wszystkie jeziora – pełna - ulga 50% 180,00  
Wszystkie jeziora – bez trolingu ulga 75% 60,00  
Wszystkie jeziora – pełna - ulga 75% 90,00  
Jedno jezioro – bez trolingu  180,00 310,00 
Jedno jezioro – pełna 270,00 465,00 
Jedno jezioro – bez trolingu ulga 50% 90,00  
Jedno jezioro – pełna - ulga 50% 135,00  
Jedno jezioro – bez trolingu ulga 75% 45,00  
Jedno jezioro – pełna - ulga 75% 67,00  
Jedno jezioro - socjalna 60,00  
OKRESOWY:  

  1 – dniowa z trolingiem 24,00 27,00 
  1 – dniowa bez trolingu 16,00 18,00 
  3 – dniowa z trolingiem 57,00 66,00 
  3 – dniowa bez trolingu 38,00 44,00 
  7 – dniowa z trolingiem 105,00 150,00 
  7 – dniowa bez trolingu 70,00 100,00 
14 – dniowa z trolingiem 165,00 225,00 
14 – dniowa bez trolingu 110,00 150,00 
30 – dniowa z trolingiem 225,00 300,00 
30 – dniowa bez trolingu 150,00 200,00 

* - Składka –składka na ochronę i zagospodarowanie wód PZW. 
 

Zasady wędkowania : 
 

1. Wędkujących obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW                   z 
wyjątkami : 
- wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 01 maja do końca roku. Obowiązuje zakaz 
wędkowania z łodzi w porze nocnej, tj. w okresie od 1 godziny po zachodzie słońca do jednej 
godziny przed wschodem słońca; 

2. Połów całoroczny obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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 składki socjalnej, upoważniają do 
połowu z łodzi, spinningu. 

6. Do składek okresowych nie stosuje się ulg. 
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7. Składka socjalna upoważnia do połowu wyłącznie z brzegu lub z lodu na jednym jeziorze lub 

rzece bez prawa użycia spinningu. Składka socjalna przysługuje młodzieży do lat 18, 
emerytom ( mężczyźni po 65 roku życia, kobiety po 60 roku życia), inwalidom całkowicie 
niezdolnym do pracy. 

8. Za okres jednego dnia uważa się czas od godz.0.00 do godz.24.00. Opłaty 3, 7, 14 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 16-tu                                     - 100% 
- odznaczony złotą odznaką PZW z wieńcami                                                - 75% 
- odznaczony srebrną i złotą odznaką PZW oraz członek PZW do lat 18-tu   - 50 %. 

10. Na terenie działania Gospodarstwa składki i opłaty przyjmują wytypowane sklepy wędkarskie, 
skarbnicy kół PZW (wg wykazu), Zakłady Rybackie w Olecku, Suwałkach, Węgorzewie i 
Rucianem-Nidzie. 

11. Składek i opłat okresowych 1- i 3- dniowych dokonywać można także wykupując zezwolenie 
poprzez stronę internetową www.pzw.suwalki.com.pl z zaznaczeniem okresu, którego dotyczy 
połów. 

12. Do wędkowania na podstawie e-zezwolenia konieczne jest posiadanie w czasie połowu: 
- wydruku potwierdzenia przelewu z zaznaczeniem danych wędkującego i terminu połowu 

(nie dotyczy płatności kartą kredytową) lub potwierdzenia przelewu w formie pliku pdf na 
urządzeniu elektronicznym, 
 - druku e-zezwolenia, pobranego ze strony internetowej Gospodarstwa w formie papierowej 

lub elektronicznej, 
      - karty wędkarskiej. 
13. Wykaz wód, na które obowiązują powyższe składki i opłaty w załączeniu (bez łowisk 

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

prowadzenie rejestru połowu ryb wydawanego razem z zezwoleniem. Zwrot wypełnionego 
przez wędkującego rejestru połowów – w Zakładach Rybackich PZW lub w punktach 
sprzedaży. 

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

 
 

REGULAMIN POŁOWÓW W ĘDKARSKICH 
W ŁOWISKU SPECJALNYM JEZIORA WIARTEL - PRZYLASEK   

        w 2017 r. 
 
1. W ciągu jednego dnia wędkarskiego (od wschodu do zachodu słońca), dopuszczalny jest odłów 

dwóch sztuk szczupaków o wymiarze osobniczym powyżej 50 cm, jednej troci jeziorowej o 
wymiarze osobniczym powyżej 50 cm i jednego suma w wymiarze osobniczym powyżej 70 cm. 
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. 
Nie wprowadza się ograniczeń ilościowych na pozostałe gatunki poławiane 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. 
Wprowadza się wymiar ochronny okonia do 15 cm.  
W odniesieniu do pozostałych gatunków ryb ma zastosowanie Ustawa o rybactwie śródlądowym i 
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb. 

2. Zakazane są metody połowu na żywą i martwą rybę. 
3. Wędkujących obowiązuje prowadzenie dziennego rejestru połowów. Druk rejestru wydany zostaje 

przy zakupie licencji. Zwrot wypełnionego przez wędkującego rejestru połowów - w Ośrodku 
Wczasowym MPT Wiartel. 
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4. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 01 maja do końca roku W Łowisku Specjalnym Wiartel 
obowiązuje zakaz wędkowania w porze nocnej:   
z łodzi i z pod lodu. 

5. 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. 

6. Wędkującego obowiązuje posiadanie Karty Wędkarskiej za wyjątkiem cudzoziemców. 
7. Wędkowanie z lodu dozwolone jest tylko jedną wędką podlodową uzbrojoną w spławik lub 

mormyszkę. Zakazuje się używania błystki podlodowej. Obowiązuje również w tym okresie zakaz 
połowu na żywą i martwą rybę. Pozostałe zasady analogicznie jak w okresie wędkowania „po 
wodzie”. 

8. Młodzież do lat 14-tu może wędkować w ramach dziennego limitu swego opiekuna bez 
dodatkowych opłat. 

9. Opłaty i składki wędkarskie wniesione przez wędkującego na wody Okręgów PZW czy 
Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, nie uprawniają do wędkowania w Łowisku 
Specjalnym jeziora Wiartel - Przylasek. 

10. Uprawnienia do połowu ryb ma wyłącznie osoba, która nabyła licencję na połów na Łowisku 
Specjalnym jeziora Wiartel - Przylasek. 

11. Za okres jednego dnia uważa się czas od godz.0°° do 24°°. 
 

WYSOKOŚĆ OPŁAT LICENCYJNYCH w 2017 r. 
 JEZIORO WIARTEL – PRZYLASEK 

 
I. Opłata 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. Opłaty 7 - dniowe: 
- Z brzegu lub z lodu  - 120 zł 
- Z łodzi  - 170 zł 
 
IV. Opłaty 14 – dniowe: 
- Z brzegu lub z lodu  - 150 zł 
- Z łodzi - 300 zł 
 
V. Opłaty całoroczne: 
- Z brzegu lub z lodu  - 450 zł 
- Z łodzi - 900 zł 
 
UWAGI : 
1. Opłata za wędkowanie w łowisku specjalnym Wiartel - Przylasek nie upoważnia do 

wędkowania w innych łowiskach i odwrotnie. 
2. Obowiązuje zakaz połowu szczupaka od 1 stycznia do 30 kwietnia. 
3. Wymiar ochronny szczupaka wynosi do 50 cm długości, okonia do 15 cm. 
4. Obowiązuje zakaz stosowania błystki podlodowej. 
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5. Obowiązuje „Regulamin Połowów na łowisku specjalnym jez. WIARTEL - 
PRZYLASEK”. 

 
 

Licencje wędkarskie na jez. Wiartel można nabyć w: 
 
1. Biurze Zakładu Rybackiego PZW Ruciane Nida, ul. Rybacka 7, 87 4231011 
2. Biurze Zakładu Rybackiego PZW Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10 ,tel.87 5664005 
3. Ośrodku Wczasowym MPT  „Hotel – Camping” , 12 -214 Wiartel k/Pisza (czynny cały 

rok) tel.87 4240101. 
4. Sklep Wędkarski „ARA” - Pisz , Młodzieżowa 18.,tel.605 780 040 
5. Sklep Wędkarski Ambroziak Andrzej, Warszawa, ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa, tel. 

501167440 
 
 

REGULAMIN POŁOWÓW W ĘDKARSKICH 
W ŁOWISKU SPECJALNYM JEZIORA LEMI ĘT   

        w 2017 r. 
 
1. W ciągu jednego dnia wędkarskiego (od wschodu do zachodu słońca), dopuszczalny jest odłów 

dwóch sztuk szczupaków albo dwóch sztuk sandacza (łączna ilość wymienionych ryb nie może 
przekroczyć dwóch sztuk) o wymiarze osobniczym powyżej 50 cm. 
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. 
Nie wprowadza się ograniczeń ilościowych na pozostałe gatunki poławiane 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. 
Wprowadza się wymiar ochronny okonia do 15 cm. 
W odniesieniu do pozostałych 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 Węgorzewie. 

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

4. 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. 

5. Wędkującego obowiązuje posiadanie Karty Wędkarskiej za wyjątkiem cudzoziemców. 
6. Wędkowanie z lodu dozwolone jest tylko jedną wędką podlodową. 

Obowiązuje również w tym okresie zakaz połowu na żywą i martwą rybę.  
Pozostałe zasady analogicznie jak w okresie wędkowania „po wodzie”. 

7. Młodzież do lat 14-tu może wędkować w ramach dziennego limitu swego opiekuna bez 
dodatkowych opłat. 

8. Opłaty i składki wędkarskie wniesione przez wędkującego na wody Okręgów PZW czy 
Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, nie uprawniają do wędkowania w Łowisku 
Specjalnym jeziora Lemięt. 

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

10. Za okres jednego dnia uważa się czas od godz.0°° do 24°°. 
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WYSOKOŚĆ OPŁAT LICENCYJNYCH w 2017 r. 
JEZIORO LEMI ĘT 

 
I. Opłata 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. Opłaty 7 - dniowe: 
- Z brzegu lub z lodu  - 120 zł 
- Z łodzi  - 170 zł 
 
IV. Opłaty 14 – dniowe: 
- Z brzegu lub z lodu  - 150 zł 
- Z łodzi - 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 1 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 15 cm. 
5. Obowiązuje „Regulamin Połowów na łowisku specjalnym jez. „LEMI ĘT”. 

 
 

Licencje wędkarskie na jez. LEMIĘT można nabyć w: 
 

1. Biurze Zakładu Rybackiego PZW w Węgorzewie, Ogonki 14,tel.87 4273110 
2. Biurze Zakładu Rybackiego PZW Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10, tel. 87 5664005. 
3. Sklep Wędkarski Ambroziak Andrzej, Warszawa, ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa, 

tel. 501167440 
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REGULAMIN POŁOWÓW W ĘDKARSKICH 
W ŁOWISKU SPECJALNYM JEZIORA Ł ĘKUK   

        w 2017 r. 
 

1. 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 15 cm.  
4. W odniesieniu do pozostałych gatunków ryb ma zastosowanie Ustawa o rybactwie 

śródlądowym i Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb. 
5. Zakazane są metody połowu na żywą i martwą rybę. 
6. Wędkujących obowiązuje prowadzenie dziennego rejestru połowów. Druk rejestru wydany 

zostaje przy zakupie licencji. Zwrot wypełnionego przez wędkującego rejestru połowów - w 
Ośrodku „Folwark Łękuk”. 

7. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 01 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 Karty Wędkarskiej za wyjątkiem cudzoziemców. 
10. Wędkowanie z lodu dozwolone jest tylko jedną wędką podlodową. Obowiązuje również w 

tym okresie zakaz połowu na żywą i martwą rybę. Pozostałe zasady analogicznie jak w okresie 
wędkowania „po wodzie”. 

11. Młodzież do lat 14-tu może wędkować w ramach dziennego limitu swego opiekuna bez 
dodatkowych opłat. 

12. Opłaty 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 okres jednego dnia uważa się czas od godz.0°° do 24°°. 
 

 
WYSOKOŚĆ OPŁAT LICENCYJNYCH w 2017 r. 

 JEZIORO Ł ĘKUK 
 

I. Opłata 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. Opłaty 7 - dniowe: 
- Z brzegu lub z lodu  - 120 zł 
- Z łodzi         - 170 zł 
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IV. Opłaty 14 – dniowe: 
- Z brzegu lub z lodu  - 150 zł 
- Z łodzi - 300 zł 
 
V. Opłata całoroczna 
- Z brzegu lub z lodu  - 350 zł 
- Z łodzi - 500 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 1 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. Biurze Zakładu Rybackiego PZW w Olecku, ul. Zamkowa 17, tel. 87 5202083. 
2. Biurze Zakładu Rybackiego PZW Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10, tel. 875664005. 
3. Folwark Łękuk Przyłuccy, Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy, tel 600 931 848. 
4. Sklep Samborska g.; Grunwaldzka 82, 11-500 Wydminy, tel. 603 770 894 
 
 

REGULAMIN POŁOWÓW W ĘDKARSKICH 
W ŁOWISKU SPECJALNYM KOCIOŁEK   

w 2017 r. 
 

1. 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. 

3. Wprowadza się wymiar ochronny okonia do 15 cm. W odniesieniu do pozostałych gatunków ryb 
ma zastosowanie Ustawa o rybactwie śródlądowym i Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb. 

4. Zakazane są metody połowu na żywą i martwą rybę. 
5. Wędkujących obowiązuje prowadzenie dziennego rejestru połowów. Druk rejestru wydany 

zostaje przy zakupie licencji. Zwrot wypełnionego przez wędkującego rejestru połowów - w 
Ośrodku Zarybieniowym PZW w Doliwach”. 

6. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 01 maja do końca roku W Łowisku Specjalnym Kociołek 
obowiązuje zakaz wędkowania w porze nocnej: z łodzi i z pod lodu. 

7. 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. 

8. Wędkującego obowiązuje posiadanie Karty Wędkarskiej za wyjątkiem cudzoziemców. 
9. Wędkowanie z lodu dozwolone jest tylko jedną wędką podlodową. Obowiązuje również w tym 

okresie zakaz połowu na żywą i martwą rybę. Pozostałe zasady analogicznie jak w okresie 
wędkowania „po wodzie”. 
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10. Młodzież do lat 14-tu może wędkować w ramach dziennego limitu swego opiekuna bez 
dodatkowych opłat. 

11. Opłaty i składki wędkarskie wniesione przez wędkującego na wody Okręgów PZW czy 
Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, nie uprawniają do wędkowania w Łowisku 
Specjalnym jeziora Kociołek. 
 

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

13. Za okres jednego dnia uważa się czas od godz.0°° do 24°°. 
 
 
 
 

WYSOKOŚĆ OPŁAT LICENCYJNYCH w 2017 r. 
JEZIORO KOCIOŁEK 

 
I. Opłata 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. Opłaty 7 - dniowe: 
- Z brzegu lub z lodu  - 120 zł 
- Z łodzi  - 170 zł 
 
 
IV. Opłaty 14 – dniowe: 
- Z brzegu lub z lodu  - 150 zł 
- Z łodzi - 300 zł 
 
 
UWAGI : 

1. Opłata za wędkowanie w łowisku specjalnym Kociołek nie upoważnia do wędkowania   
w innych łowiskach i odwrotnie. 

2.   Obowiązuje zakaz połowu szczupaka od 1 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: 
 
1.   Biurze Zakładu Rybackiego PZW w Olecku, ul. Zamkowa 17, tel. 87 5202083. 
2.   Biurze Zakładu Rybackiego PZW Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10, tel. 875664005. 
3.   Ośrodku Zarybieniowym PZW w Doliwach, Doliwy 12, tel.875204838. 
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Załącznik nr 4  

do Uchwały nr 149 ZG PZW  
z dnia 17 września 2016 r.  

 
WYKAZ JEZIOR  

GOSPODARSTWA RYBACKIEGO PZW W SUWAŁKACH  
UDOSTĘPNIONYCH DO WĘDKOWANIA W 2017 r. 

 
 
 

JEZIORO POW. GMINA UWAGI 
BABKA 67,16 KRUKLANKI  
BARTELNIK 8,54 POZEZDRZE  
BIAŁA KUTA 26,63 POZEZDRZE  
BIAŁE 130,45 FILIPÓW  
BIAŁOŁAWKI 272 PISZ  
BITKOWO 99,77 GOŁDAP  
BLIZENKO 39,12 NOWINKA  
BLIZNO 240,38 NOWINKA  
BŁOTNISTE 2,34 KALINOWO  
BOCZNE 59,94 PRZEROŚL  
BOCZNEL 19,06 JELENIEWO    
BOĆKI 8,28 OLECKO  
BOLESTY 127,12 RACZKI  
BROŻÓWKA 66,9 KRUKLANKI  
BRZASK 29,73 POZEZDRZE  
BRZOZOLASEK 159,51 PISZ  
CZARNA KUTA 26,32 POZEZDRZE  
CZARNE 183,66 DUBENINKI  
CZOSTKÓW 21,87 FILIPOW  
DECHŁE 8,69 KRASNOPOL  
DŁUGIE 34,38 OLECKO  
DŁUGIE 106,81 KRASNOPOL  
DŁUGIE 24,97 FILIPÓW  
DOBKI 162,43 OLECKO  
DOWCIEŃ 83,57 KRASNOPOL  
DUDECKIE 144,89 ŚWIETAJNO  
DWORACKIE 90 ŚWIĘTAJNO  
EŁK + 
BARANY + 
HERTA DUŻA 

400,93 
5,12 
7,46 

EŁK 
EŁK, BARANY, HERTA DUŻA – 

jedno jezioro 

GACNE 7,7 FILIPOW  
GAŁADU Ś 592,16 SEJNY jezioro graniczne 
GARBAS 145,06 FILIPOW  
GŁĘBOKA KUTA 17,35 POZEZDRZE  
GŁĘBOKIE 5,74 KALINOWO  
GŁĘBOKIE 11,94 OLECKO  
GŁĘBOKIE 10,96 BAKAŁARZEWO  
GOŁDAP 161,58 GOŁDAP jezioro graniczne 
GOŁDAPIWO 840 KRUKLANKI  
GREMZDY 207,85 KRASNOPOL  
GUZIANKA D i M + 
KAIK 

106,15 RUCIANE Guzianka Duża i Mała, Kaik – jedno 
jezioro 

HALECKIE 94 EŁK  
HAŃCZA 305,2 PRZEROŚL Rezerwat 
HARSZ M 52 POZEZDRZE  
HARSZ WLK 166 POZEZDRZE  
JAŚKOWO DUŻE 30,69 PISZ  
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JAŚKOWO MAŁE 14,88 PISZ wędkowanie wyłącznie z brzegu 
JEGOCIN 148,02 PISZ  
JEGOCINEK 50,37 PISZ  
JEMIELISTE 67,4 FILIPÓW  
JODEL 16,8 SZYPLISZKI  
JUCHNÓWEK 22  OLECKO  
KAMIENNE 43,31 FILIPOW  
KAŁKI 7,17 PISZ  

KIRSAJTY 215 WĘGORZEWO 
Rezerwat  
zakaz wędkowania od 01.03.do 15.07 

KOCIOŁ 307 PISZ  
KOCIOŁEK 8,55 DUBENINKI wędkowanie wyłącznie z brzegu 
KOCIOŁEK 16,15 OLECKO Łowisko specjalne 
KOŚCIELNE 55,08 PRZEROŚL  
KOŻUCHOWSKIE 6,93 GIŻYCKO Rezerwat-wędkowanie wyłącznie z brzegu 

KRUKLIN 435,39 KRUKLANKI  
KRZYWA KUTA 135,22 POZEZDRZE  
KRZYWE 52,9 PRZEROŚL  
KRZYWE + 
KOLE ŚNE 

215,06 SUWAŁKI 
KRZYWE,CZARNE, DĄBRÓWKA, 
ZIELONE, KOLESNE-JEDNO JEZIORO 

KUKOWINO 150,27 ŚWIĘTAJNO  
KUL 19,14 OLECKO  
LEMI ĘT 70 POZEZDRZE Łowisko specjalne 
LINÓWEK 7,18 PISZ wędkowanie wyłącznie z brzegu 
ŁĘKUK 80,6 WYDMINY Łowisko specjalne 
MAMRY - 
ŚWIĘCAJTY 

2513 
809,33 

WĘGORZEWO 
Mamry – Święcajty – jedno jezioro 

MARIANKA I 2,2 WIŻAJNY wędkowanie wyłącznie z brzegu 
MARIANKA II 2,64 WIŻAJNY wędkowanie wyłącznie z brzegu 
MAUDA 39,62 WIZAJNY  
MIERUNISZKI 
MAŁE 

12,6 FILIPOW  

MIERUNISZKI WLK 203,34 FILIPOW  
MULISTE 52 ŚWIĘTAJNO  
NECKO+ROSPUDA 527,54 AUGUSTÓW  
NICPONEK 9,53 PISZ wędkowanie wyłącznie z brzegu 
NIDZKIE + 
 OKO 

1802,09 
10,79 

RUCIANE 
Rezerwat – jedno jezioro 
OKO- wędkowanie wyłącznie z brzegu 

NIECIECZE 36,81 KALINOWO  
OKRĄGŁE 3,3 KALINOWO  

OKRĄGŁE 42,9 BAKAŁARZEWO  
OLECKO MAŁE 223,39 OLECKO  
OLECKO WIELKIE 228,47 OLECKO  
OLSZEWO 18,08 OLECKO  

ORZYSZ 1273,15 ORZYSZ  
OSTRÓW 44,7 OLECKO  
OSTRÓWEK 25,35 GOŁDAP  
PATELNIA 13,94 KRUKLANKI wędkowanie wyłącznie z brzegu 

PIECEK 24,66 POZEZDRZE  
PIŁAKI WLK 10,99 POZEZDRZE wędkowanie wyłącznie z brzegu 

PNIEWSKIE 50 WĘGORZEWO  
POBŁĘDZIE 57 DUBENINKI  
POBŁĘDZIE MAŁE 4,25 DUBENINKI wędkowanie wyłącznie z brzegu 

POGUBIE WIELKIE 695,37 PISZ REZERWAT-wędkowanie wyłącznie z brzegu 

POGUBIE ŚREDNIE i 
MAŁE 

71,06 PISZ  

POZEZDRZE 122,43 POZEZDRZE  
PRZEROŚL 73,25 DUBENINKI  
PRZYSTAJNE 31,29 PRZEROSL  
PRZYTULSKIE 220,76 EŁK  
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RAKÓWEK 25,57 GOŁDAP  
ROMOTY 46,94 OLECKO  
ROSPUDA 333,8 FILIPOW  
ROŚ 1956 PISZ  
RÓG 22,0 WYDMINY  
RUDNIK 9,78  KALINOWO  

RYŻONKA DUŻA 15,05 OLECKO  

RYŻONKA MAŁA      7,64 OLECKO  

SAJNO 38,93 ORZYSZ  
SEDRANKI,SEDRAN
KI STAW  

80,12 OLECKO  

SEJWY 98,97 PUNSK  
SERNIK 1,35 KALINOWO  

SOLTMANY 187,24 KRUKLANKI  

STAW PŁOCICZNO 22,14 SUWAŁKI  

STOPKA 17,73 OLECKO  

STRĘGIEL 408 WĘGORZEWO  
STRĘGIELEK 40 POZEZDRZE  
STRZELNIKI 22,20 ORZYSZ  
SUMOWO 93,41 BAKAŁARZEWO  
SZELMENT MAŁY 168,5 SZYPLISZKI  
SZURPIŁY 89 JELENIEWO  
ŚWIĘTAJNO 88,45 ŚWIĘTAJNO Powiat Olecko 
TAJTY 248,3 GIŻYCKO  
WIARTEL-
PRZYLASEK 

187,13 PISZ  Łowisko specjalne 

WILKASY 41,59 GIŻYCKO  
WILKUS 98,16 POZEZDRZE  
WYSOKIE 29,53 FILIPOW  
ZAJDY 62,5 OLECKO  
ŻABINKI 51,2 KRUKLANKI  
ŻUBROWO 99,32 KRASNOPOL  
ŻYWKI 24,63 KRUKLANKI  
ŻYWY 125,18 KRUKLANKI  

                RAZEM               21553,02 
 
 
 
 
 

Wykaz rzek i kanałów Gospodarstwa Rybackiego PZW   
w Suwałkach udostępnionych do wędkowania w 2017 r. 

 
I. Wody krainy pstr ąga : 

 
 Granica od - do UWAGI 

1. Odcinek rz.Czarnej Hańczy od mostu drog. w Turtul 
do mostu drog. w Sobolewie 

przynęty sztuczne 

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

przynęty sztuczne 
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II. Rzeki w obwodach rybackich łącznie z jeziorami 
 

 Granica od - do UWAGI 

1. Odcinek Kanału                                            
Jeglińskiego 

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

zgodnie z regulaminem 
PZW 

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

zgodnie z  regulaminem 
PZW 

3. Rzeka Dziękałówka od mostu w miejsc. Bemowo 
Piskie do ujścia do jez. 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 
jez.Białoławka 

zgodnie z regulaminem 

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

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

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

zgodnie z regulaminem 
PZW 

9. Kanał Orzysz na całej długości zgodnie z regulaminem 
PZW 

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

zgodnie z regulaminem 
PZW 

11. Odcinek rzeki Ełk od jazu w m. Straduny do do jazu 
w m. Nowa Wieś Ełcka 

zgodnie z regulaminem 
PZW 

12. Rzeka Blizna na całej długości zgodnie z regulaminem 
PZW 

13. Rzeka Szczeberka  na całej długości zgodnie z regulaminem 
PZW 

14. Odcinek rzeki Netta od jez. Necko do śluzy i mostu  w 
Augustowie  ( ul. 29 Listopada) 

zgodnie z regulaminem 
PZW 

15. Odcinek rzeki Klonownica  od jez. Necko do mostu 
drogowego Suwałki-Augustów 

zgodnie z regulaminem 
PZW 

16. Rzeka Bludzia  od jez. Przerośl do mostu 
drogowego Żytkiejmy-Przerośl 

zgodnie z regulaminem 
PZW 

17. Rzeka Połomska Młynówka  od wypływu z jez. Ostrów do do 
jej ujścia do rz. Łaźna Struga 

zgodnie z regulaminem 
PZW 

18. Rzeka Rospuda  od jeziora Kamienne do piętrzenia 
w Raczkach  

zgodnie z regulaminem 
PZW 

19. Rzeka Marycha od połączenia z Rzeką Czarną do 
mostu drogowego Babańce –
Klejwy  

zgodnie z regulaminem 
PZW 

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

zgodnie z regulaminem 
PZW 

21. Kanał Niegociński  od jez. Tajty do mostu drogowego 
Giżycko-Wilkasy 

zgodnie z regulaminem 
PZW 

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

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  łączące jeziora z wykazu jezior Gospodarstwa Rybackiego PZW w   
Suwałkach udostępnionych do wędkowania w 2017 r. 

 
 



 
 

Uchwała Nr 150 
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego 

z dnia 17 września  2016 r. 
 
w sprawie założeń do opracowania budżetu na 2017 r. 

 
Na podstawie § 30, pkt.11 Statutu PZW uchwala się, co następuje : 
 
1. Zasady i tryb pracy nad budżetem PZW na 2017 r. określa załącznik do niniejszej uchwały.              

Założenia te służące  do opracowania budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego poszerza się             
o ustalenia  i  dyspozycje wynikające z : 
Uchwały Nr 149 Zarządu Głównego  PZW z dnia 17 września 2016 r.  w sprawie składki 
członkowskiej na 2017 rok. 

2. Planowanie na 2017 r. wielkości przychodów statutowych powinno wynikać  z następujących 
parametrów rzeczowych i finansowych : 
1) stanu ilości członków osiągniętego na koniec listopada 2016 r., skorygowanego o zaistniałe 

tendencje spadku lub wzrostu tego stanu w każdym z okręgów, 
2) ukształtowania się stanu ilości członków uprawnionych do korzystania ze zniżek                           

w składkach, uchwalonych przez  Krajowy Zjazd Delegatów PZW, 
3) kształtowania się wskaźnika ilości opłaconych składek na ochronę i zagospodarowanie wód 

rocznych i okresowych oraz prognozy w tym zakresie na lata następne, 
4) obszaru, rodzaju i charakteru użytkowanych wód, spodziewanej presji wędkarskiej                    

i na tym tle opracowanej kalkulacji kosztów użytkowania tych wód, służącej za podstawę do 
uchwalenia wysokości składki na ochronę i zagospodarowanie wód i pochodnych tej składki, 

5) uchwalonej na 2017 r. wysokości składki członkowskiej ogólnozwiązkowej.  
3. Wielkość zaplanowanych środków na poszczególne zadania i rodzaje wydatków, powinna być 

dostosowana do realnych potrzeb, umożliwiających utrzymanie samodzielności finansowej                    
i  prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków statutowych wobec członków Związku. 

4. Sport wędkarski powinien być prowadzony na podstawie zatwierdzonego budżetu, na 
wydzielonych kontach księgowych, w celu ustalenia w roku bieżącym wyniku finansowego tej 
działalności.  

5. Zobowiązuje się Okręgi PZW i Zarząd Główny do wyodrębnienia w preliminarzach 
budżetowych kwot na działalność z młodzieżą w wysokości minimum 2 % składki 
członkowskiej.    

6.  W zakresie kosztów statutowych zapreliminowanie skutków finansowych wynikających z   
     dzierżawienia wód od Skarbu Państwa i innych właścicieli 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 użytego środka lokomocji podejmuje prezes zarządu lub upoważniony przez 

niego dyrektor biura zarządu. 
8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Skarbnik ZG PZW       Prezes ZG PZW 
 
Andrzej Drzazga                 Dionizy Ziemiecki 
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                                                                                      Załącznik do uchwały Nr 150  ZG PZW 
z dnia 17 września  2016 r. 

 
ZAŁO ŻENIA DO OPRACOWANIA BUD ŻETU  
POLSKIEGO ZWI ĄZKU W ĘDKARSKIEGO  

na 2017 rok 
 

§ 1 
 

Ustalenia  porządkowe 
 

1. Zgodnie z § 70 ust.1 Statutu PZW gospodarka majątkiem i funduszami Związku prowadzona                                  
jest  na podstawie budżetu, bilansującego przychody i wydatki jednostek wszystkich szczebli  

   organizacyjnych w roku budżetowym, który trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. 
W związku z tym istnieje obowiązek corocznego opracowywania preliminarzy  przychodów                         
i kosztów przez każdą jednostkę organizacyjną PZW, a następnie uchwalanie przez zarządy 
okręgów oraz Zarząd Główny zbiorczych budżetów okręgowych i odpowiednio zbiorczego 
budżetu Polskiego  Związku Wędkarskiego. 

 
2. Do opracowania preliminarzy budżetowych stosuje się następujące formularze : 

1) 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: 

1) działalności statutowej – zwolnionej przedmiotowo z opodatkowania składek członkowskich 
i niektórych dziedzin 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 zakresie wędkarstwa wraz z ochroną 

tego środowiska, 
3) organizowanie rekreacyjnego i kwalifikowanego sportu 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 dziedzinie rybactwa, wędkarstwa                  

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

wodnych i innych usług zaspokajających potrzeby członków, 
9) ochrona wód przeznaczonych dla celów wędkarskich. 
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5.   Działalność rolnicza obejmuje przychody i koszty prowadzenia gospodarki stawowej i  
      jeziorowej w zakresie produkcji i sprzedaży ryb różnym odbiorcom oraz produkcji materiału  
      zarybieniowego na zarybianie obwodów rybackich użytkowanych przez PZW na podstawie  
      zawartych  umów cywilno-prawnych. Dotyczy to Gospodarstwa Rybackiego PZW  
      w  Suwałkach, oraz ośrodków hodowlanych działających w strukturze organizacyjnej okręgów. 
6.  Przychody i koszty nie związane z działalnością, o których mowa w ust. 4 i 5, zaliczane są do 

działalności gospodarczej. Jednostki organizacyjne PZW powinny między innymi kwalifikować 
do tej działalności następujące zadania: 
1) pobierane opłaty za wędkowanie od osób niezrzeszonych i cudzoziemców, w tym za usługi                

z łowisk specjalnych, 
2) pobierane opłaty za dzierżawę 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 oraz od dywidend i innych 

inwestycji finansowych. 
   6)  pobierane opłaty od członków PZW za informatory, wydawnictwa, za korzystanie z   

            miejsc noclegowych w schroniskach i stanicach oraz za zakupione wyroby ze znakiem   
organizacyjnym PZW, ewidencjonowanych na koncie „sprzedaż 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 11 Statutu PZW oraz przez zarządy okręgów na podstawie § 46 pkt  8 
    tegoż Statutu, w zakresie ich wysokości. 
 

§ 2 
 
Zasady preliminowania przychodów statutowych 
 
 
1. Przychodami statutowymi są wpływy pieniężne z: 

1) organizacyjnych składek członkowskich (podstawowych, ulgowych i członka uczestnika), 
2) składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód , 
    (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 walne zgromadzenia kół na cele rekreacyjne i zarybieniowe, 
7) dotacji przedmiotowych na zadania zlecone przez organy samorządowe, organy  
    administracji rządowej i specjalne fundusze państwowe. 
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2.  Wielkość kwotowa planowanych przychodów w działalności statutowej powinna wynikać z: 

1) analizy ukształtowania się aktualnego stanu członkowskiego 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 członkowskich do ulg i kształtowania się presji wędkarskiej na użytkowane  
    wody, 
4) ustalenia na podstawie miarodajnych dokumentów, kwotowych możliwości otrzymania na  
    potrzeby statutowe odpowiednich dotacji lub subwencji oraz darowizn. 

 
3. Zgodnie z powołaną wyżej uchwałą przychody ze składki członkowskiej ogólnozwiązkowej 
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 biura ZG i infrastruktury majątkowej ZG PZW, 
3) działalności naukowo-badawczej, 
4) nieodpłatnego zaopatrzenia ogniw PZW w znaki wartościowe, 
5) popularyzacje wędkarstwa wśród młodzieży, 
6) sport wędkarski finansujący zadania odnoszące się do sportu na szczeblu centralnym w 
wysokości 15% tego odpisu , 
 pozostałość wynosząca 90% odpisu stanowi przychód okręgów, który przeznacza się na 
finansowanie działalności organizacyjnej oraz sportu wędkarskiego w kołach i okręgach PZW 
zgodnie z uchwałą ZG PZW nr 91 z 29 marca 2015 r.  
Wewnętrzny podział przedmiotowych środków powinien nastąpić po przeanalizowaniu 
uchwalonych przez koła budżetów, pod kątem racjonalizacji kosztów zwłaszcza na rekreację i 
sport i następnie poddany zatwierdzeniu przez zarządy okręgów. 

 
4.  Wpływy z wpisowego stanowią przychody preliminowane w budżetach kół i nie podlegają      
     dalszemu podziałowi. 
 
5.  Wysokość opłat egzaminacyjnych na kartę wędkarską ustalają zarządy okręgów, z  
      zastrzeżeniem że: 
      1) egzaminy są nieodpłatne w szkółkach wędkarskich,  
      2) z opłat egzaminacyjnych jest zwolniona młodzież na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.  
      Przychody z opłat egzaminacyjnych są preliminowane w tych jednostkach organizacyjnych  
      PZW, przy których zostały powołane komisje egzaminacyjne. 
 
6.   Przychody pochodzące ze sprzedaży legitymacji członkowskich preliminowane są na  

szczeblu Zarządu Głównego PZW, jako organu uprawnionego do ich wydawania, druku                   
i  dystrybucji, po uprzednim ponumerowaniu i zaewidencjonowaniu. 

 
7.   Przychody ze składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód są preliminowane na 

szczeblu okręgu i ewidencjonowane na koncie „Sprzedaż składek członkowskich”. Zgromadzone 
środki z tej składki  stanowią źródło finansowania kosztów w zakresie ochrony i 
zagospodarowania wód wędkarskich , a także płac z pochodnymi pracowników zatrudnionych w 
obsłudze i nadzorze tej działalności. Z części wpływów z ww. składek mogą  korzystać te koła, 
którym zarządy okręgów powierzyły do gospodarowania i ochrony określone tereny wód i 
zatwierdziły w preliminarzu budżetowym na ten cel odpowiednie środki. 
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8.   Przychody w kołach pochodzące z tzw. „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. 

 
9.  W sytuacjach przepływów środków pieniężnych pomiędzy okręgami z tytułu porozumień  
       międzyokręgowych, preliminowane w tym zakresie przychody  w poszczególnych okręgach, 
       muszą się bilansować z rozchodami w okręgach, które zobowiązały się do ich transferu.  
       Oznacza to, że przed przystąpieniem do prac planistycznych zaszłości te powinny być  
       potwierdzone uchwałami umawiających się zarządów okręgów. Ich ustalenia winny być  
       wprowadzone do formularza PF3 w wierszach  „sprzedaż usług ” bądź „zakup usług” i w  
       danych uzupełniających wyspecyfikowane nazwy okręgów wraz z kwotami przychodów i  
        rozchodów. 
 
10.  Wpłaty o charakterze dobrowolnej nawiązki za uczynione szkody w rybostanie zwłaszcza  
       podczas kłusownictwa podlegają ewidencjonowaniu na koncie „Pozostałe przychody  
       operacyjne” i w związku z tym preliminowanie tych przychodów powinno  być wykazywane  
       w wierszu „Pozostałe przychody finansowe i operacyjne” formularza PF3. 
 

§ 3 
Zasady preliminowania wydatków 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 związkowych – wydawanych nieodpłatnie, 

3) wydatki na działalność sportową, 
4) wydatki na młodzież, 
5) nakłady na zarybianie i ochronę wód, 
6) 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 bieżące obiektów będących własnością PZW. 

 
2. Preliminowanie kosztów na działalność sportową w zakresie sportu kwalifikowanego oraz  
    organizowania rekreacyjnych imprez sportowych powinno być poprzedzone analizą źródeł  

 finansowania tej działalności oraz dotychczasowego wykorzystywania na te cele środków  
 pochodzących ze składek członkowskich.  
 

3. Imprezy sportowe organizowane przez jednostki terenowe PZW powinny być preliminowane  
na poziomie najniższych, przewidywanych kosztów organizacji zawodów, powiększonych                                         
o rezerwę  do 10%.  

 
4. Planowanie i finansowanie kwalifikowanego sportu wędkarskiego na szczeblu krajowym     
    odbywa się na wydzielonych kontach  księgowych.  Sport Kwalifikowany gromadzi środki  
     z: 
     1) dokonywanego odpisu ze składki członkowskiej w wysokości 1,5%, co stanowi 15% części  
         odpisu  przekazywanego do Zarządu Głównego PZW, 
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     2) opłat licencyjnych od zawodników i opłat rejestracyjnych od klubów wędkarskich, 
     3) pozyskiwanych środków na realizację państwowych zadań zleconych w zakresie sportu 
         kwalifikowanego, 
     4) różnych darowizn, w tym od sponsorów. 
 
5. W preliminarzach budżetowych okręgów należy uwzględnić wydatki związane z  
    dofinansowaniem startu zawodników, uprawnionych do udziału w mistrzostwach Polski oraz  
    ogólnopolskich zawodach z cyklu Grand Prix. Zakres i wysokość dofinansowania określają na  
    wniosek okręgowych kapitanatów sportowych zarządy okręgów. 
 
6. Stosownie do postanowień uchwały XXX KZD PZW z dnia 25.10.2013 r. w sprawie zasad  
    zwrotu kosztów podróży i wypłaty diet członkom  PZW, pełniącym funkcje społeczne w  
    preliminarzach wydatków należy przewidzieć środki finansowe na realizację tych świadczeń.  
    Uchwała ustala, iż zwrot kosztów podróży odnosi się do wszystkich członków PZW, zarówno  
    pełniących funkcje społeczne z wyboru, jak też niefunkcyjnych, w sytuacji delegowania ich do  
    wykonywania zadań statutowych. Członkom władz i  organów związku, delegowanym służbowo        

w sprawach innych niż na posiedzenia przysługuje zwrot kosztów delegacji wg przepisów i stawek 
ogłaszanych w rozporządzeniu MPiPS. Uczestnictwo w posiedzeniach podlega zwrotowi 
poniesionych kosztów przejazdu. Rozliczanie kosztów podróży powinno następować według cen  
biletów komunikacji publicznej lub stawki kilometrowej przy użyciu własnego środka lokomocji 
oraz przy zachowaniu zasady dogodności w czasie i racjonalności kosztów danego przejazdu . 

    W odniesieniu do sportowców  biorących udział w zawodach, którym zezwolono na użycie do  
    podróży własnego samochodu, obowiązuje zasada wykorzystania tego samochodu   
    przynajmniej dla dwóch zawodników. Przy wykorzystaniu pojazdu tylko przez jednego  
    zawodnika, przysługuje mu 50% ceny stawki za 1km. Koszty podróży członków PZW  
    i  sportowców nie podlegają limitowaniu. 
 
7. W preliminarzach budżetowych należy uwzględnić wydatki odnoszące się do diet członków  
    PZW pełniących funkcje z wyboru w zarządach, komisjach rewizyjnych i sądach koleżeńskich.  

Wydatki na diety dla działaczy są limitowane następująco: 
1) w kołach – do wysokości 5% przychodów ze składki  członkowskiej, wpisowego i składki 

okręgowej, 
2) w okręgach – do wysokości 4% od uzyskanych przychodów ze składki członkowskiej                       

i przychodów ze składki okręgowej przypadających na finansowanie działalności zarządów 
okręgów, 

3) na szczeblu krajowym – do wysokości 8% od uzyskanych odpisów ze składki członkowskiej 
i od przychodów ze sprzedaży legitymacji członkowskich. 

 
      Zgodnie z ww. uchwałą decyzję w sprawie ustalania limitów diet podejmują organy osoby 

prawnej tj. Zarząd Główny na poziomie ZG PZW i Zarząd Okręgu na poziomie Okręgu i Koła. 
Ponadto w § 3 ust. 4 powołanej uchwały znajduje się dyspozycja dla zarządów okręgów o 
przesuwaniu tych części limitów diet, które przypadają skarbnikom kół, ze szczebla koła na 
szczebel okręgu. Oznacza to, że wielkość kwotowa i liczba diet, zatwierdzona dla skarbnika koła, 
powinna zmniejszać limit wydatków na diety dla pozostałych działaczy w kołach, dlatego też 
kwotę funduszu diet dla skarbników należy ująć w budżecie Okręgu.   

 
8. Preliminowanie wydatków na realizację poszczególnych zadań i rodzajów  kosztów w działalności   

statutowej, uwarunkowane jest poziomem przewidywanych przychodów .  W  zakresie wydatków 
rzeczowych preliminarz budżetowy powinien zapewnić przede wszystkim niezbędne środki na 
należyte wywiązywanie się z umów cywilno-prawnych, odnoszących się do użytkowania 
obwodów rybackich w tej dziedzinie. 

 
 



 7
 
 
9. Naliczanie amortyzacji od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,       

obowiązuje według stawek i okresów określonych w przepisach podatkowych. 
      W odniesieniu do środków trwałych obcych użytkowanych np. w ramach leasingu, właściwość  
       podmiotu zobowiązanego do naliczania amortyzacji, określa umowa między zbywcą a  
       nabywcą tych środków. 
 
      Od niskocennych przedmiotów o cechach środków trwałych i cenie jednostkowej nie     
przekraczającej  3500 zł, dokonuje się jednorazowych odpisów całkowitej wartości przedmiotu 
przekazanego do użytkowania. 
 

§ 4 
Planowanie przychodów i kosztów działalności rolniczej 

 
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) wartość sprzedaży materiałów i usług związanych z działalnością rybacką, 
4) wartość przychodów finansowych ściśle związanych z produkcją rybacką. 

 
2. Preliminarz kosztów działalności rolniczej powinien obejmować: 

1) wszystkie koszty rodzajowe poniesione na chów i hodowlę ryb, w tym wynagrodzenia 
   i  pochodne pracowników zatrudnionych w produkcji rybackiej, 

2) inne koszty operacyjne w dziedzinie gospodarki rybackiej, 
3) koszty finansowe odnoszące się do rybactwa. 

 
3. Budżet działalności rolniczej nie powinien zakładać nadwyżki kosztów nad przychodami. 
 

§ 5 
Planowanie przychodów i kosztów działalności gospodarczej 

 
1. Preliminarz przychodów z działalności gospodarczej powinien obejmować te rodzaje 

przychodów, które nie dotyczą zadań i ich celów statutowych 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 spółek, których PZW jest udziałowcem 
bądź akcjonariuszem. Przychodami działalności gospodarczej jest również odpłatne 
udostępnianie miejsc noclegowych w stanicach wędkarskich, odpłatne wypożyczanie łodzi                     
i miejsc parkingowych. 

 
2. Preliminarz kosztów z działalności gospodarczej, oprócz prostych kosztów rodzajowych 

ponoszonych bezpośrednio na tę działalność, obejmuje koszty rozliczone z proporcjonalnego 
zaangażowania innych działalności na rzecz działalności gospodarczej w postaci: wynagrodzeń 
personelu nadzorującego, pochodnych od tych wynagrodzeń, amortyzacji środków trwałych i w 
zakresie innych kosztów rzeczowych. 

 
3. Budżet działalności gospodarczej powinien zamykać się zyskiem. Podejmowanie przedsięwzięć 

nie przynoszących korzyści materialnych wspierających działalność statutową, nie znajduje 
żadnego uzasadnienia i stanowi zbędne zaangażowanie aktywów PZW na ten cel. 
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§ 6 
 

Terminarz opracowywania budżetu PZW 
 
Obowiązuje następujący harmonogram prac planistycznych: 
1) do 15 grudnia  - opracowanie budżetów jednostkowych przez koła 
 
2) do 13  stycznia roku następnego   

-  uchwalenie przez zarządy kół pozytywnie zaopiniowanego przez zarząd  
   okręgu preliminarza budżetowego, 
 

3) do 27 stycznia  -  opracowanie przez zarządy okręgów budżetów jednostkowych, 
 
4) do 10 lutego  -  opracowanie budżetów zbiorczych okręgów i ich uchwalenie, 

-  opracowanie budżetów jednostkowych przez Zarząd Główny i     
    bezpośrednio podległe mu jednostki, 
 

5)  do 10 marca         -  opracowanie budżetu zbiorczego PZW wraz z analizą opisową, 
 
6)  do 31 marca  -  uchwalenie budżetu PZW, 
   -  uchwalenie budżetów jednostkowych ZG PZW, Redakcji „WW”  
       i Gospodarstwa Rybackiego PZW. 
 
 

§ 7 
 

Ustalenia końcowe 
 
Ważność niniejszych założeń może być przedłużana na lata następne w trybie uchwały Zarządu 
Głównego PZW i stosownych aneksów do tej uchwały. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Uchwała Nr 151 
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego 

z dnia  17 września  2016 r. 
 
 
 

w sprawie zwołania XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku 
Wędkarskiego 
 
 
 

Na podstawie § 25 oraz § 30 p.3, Statutu PZW Zarząd Główny Polskiego Związku 
Wędkarskiego zwołuje XXXI Krajowy Zjazd Delegatów PZW w dniach 20-22 października                      
2017  r. w Spale. 

 
 Zadania i terminy prac przygotowawczych do XXXI KZD określa załącznik                
nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 

Sekretarz ZG PZW               Prezes ZG PZW 
 
 

    Jerzy Musiał             Dionizy Ziemiecki 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 1 do uchwały  Nr 151 
               ZG PZW nr z dnia 17.09.2016 r. 

 
Zadania i terminy prac przygotowawczych do XXXI  KZD PZW 

 
 
 W celu przygotowania Krajowego Zjazdu Delegatów ustala się, co następuje : 
1. Zarządy kół PZW ustalą, w porozumieniu z zarządami okręgów, terminy walnych 

zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych, które powinny się odbyć do 30 kwietnia  2017 
r. Zarządy okręgów zapewnią udział swojego przedstawiciela w każdym walnym 
zgromadzeniu członków koła. 
W kołach wielosekcyjnych, walne zgromadzenia sprawozdawczo wyborcze, winny być 
poprzedzone ogólnymi  zebraniami członków sekcji poświęcone wyborowi władz                   
i delegatów na okręgowy zjazd delegatów. Zarządy koła zapewnią udział swego 
przedstawiciela w zebraniach sekcji. 
Regulamin wyborczy walnego zgromadzenia  koła musi spełniać wymagania określone         
w § 8 do 11  Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW i Ordynacji wyborczej. 

2. Okręgowe zjazdy delegatów PZW winny się odbyć w okresie do 15 lipca 2017 r. Zarządy 
okręgów uzgodnią terminy zjazdów z Zarządem Głównym PZW, zachowując miesięczny 
termin wyprzedzenia.  
W  zjazdach okręgowych zapewniony będzie udział przedstawiciela ZG PZW. 

3. W terminie dwóch tygodni od daty odbycia okręgowego zjazdu delegatów należy przesłać 
do Biura ZG  następujące materiały : 
- protokół zjazdu, 
- uchwały zjazdu, 
- nazwiska delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz zastępców delegatów wraz              

z ankietą wg załączonego wzoru, 
- wniosek  w formie uchwały OZD o nadanie tytułu Członka Honorowego PZW, 
- wykaz władz i organów ZO /wg załączonego wzoru/. 
Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny być podpisane przez 
przewodniczącego i sekretarza Zjazdu. 
Ostateczny termin nadsyłania materiałów z okręgowych zjazdów delegatów upływa            
10 sierpnia 2017 r. 

4. Materiały przygotowane przez ZG PZW dla delegatów na KZD, łącznie z 
zawiadomieniem o miejscu i terminie Zjazdu, zostaną zgodnie z przepisami § 25, ust. 2. 
Statutu PZW  przekazane delegatom na 30 dni przed terminem Zjazdu. 

5. Liczba delegatów reprezentujących okręgi na KZD, zostanie ustalona w styczniu 2017 r. 
na podstawie sprawozdawczości na dzień 31 grudnia 2016 r., w oparciu o zasady zawarte 
w § 23  Statutu PZW. 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 
DELEGATA NA XXXI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW PZW / 2017  

 
 
1. Imię i nazwisko.................................................................................................. 

2. Data i miejsce urodzenia ................................................................................... 

3. PESEL ............................................................................................................... 

4. Imię ojca, imię matki, nazwisko rodowe matki 

............................................................................................................................ 

5. Wykształcenie (podstawowe, średnie, wyższe* - kierunek, specjalność)  

............................................................................................................................ 

6. Rok wstąpienia do PZW.................................................................................... 

7. Pełnione funkcje związkowe oraz okres ich pełnienia: 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Posiadane odznaki PZW i rok ich nadania: ........................................................ 

............................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

       …………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Adres zamieszkania (z kodem pocztowym)  

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

10.  Numer telefonu: prywatnego        .................................................................... 

                                
        służbowego        .................................................................... 
 
Oświadczam, że zgodnie z § 16 ust. 6 Statutu PZW nie byłem ukarany prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego karą 

określoną  w ust. 2 pkt 2-5 lub prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego. Nie jestem członkiem innej organizacji 
wędkarskiej działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu PZW. 

 

...........................................................  ...............          ................................. 
                  ( podpis Prezesa ZO PZW)           (data)        (podpis Delegata ) 
 
*) odpowiednie zaznaczyć



KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Z-CY DELEGATA NA XXXI 
KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW PZW / 2017 

 
 

1. Imię i nazwisko.................................................................................................. 

2. Data i miejsce urodzenia ................................................................................... 

3. PESEL ............................................................................................................... 

4. Imię ojca, imię matki, nazwisko rodowe matki 

............................................................................................................................ 

5. Wykształcenie (podstawowe, średnie, wyższe* - kierunek, specjalność)  

............................................................................................................................ 

6. Rok wstąpienia do PZW.................................................................................... 

7. Pełnione funkcje związkowe oraz okres ich pełnienia: 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Posiadane odznaki PZW i rok ich nadania: ........................................................ 

............................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

       …………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Adres zamieszkania (z kodem pocztowym)  

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

10.  Numer telefonu: prywatnego        .................................................................... 

                                
        służbowego        .................................................................... 
 
Oświadczam, że zgodnie z § 16 ust. 6 Statutu PZW nie byłem ukarany prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego karą 

określoną  w ust. 2 pkt 2-5 lub prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego. Nie jestem członkiem innej organizacji 
wędkarskiej działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu PZW. 

 
...........................................................  ...............          ................................. 
                  ( podpis Prezesa ZO PZW)           (data)        (podpis z-cy Delegata ) 
 
*) odpowiednie zaznaczyć



 (wzór) 
(pieczęć Zarządu Okręgu)  

WYKAZ CZŁONKÓW ZARZADU OKR ĘGU PZW w ………………………………………. 
    wybranych na …….  Okręgowym Zjeździe Delegatów PZW w dniu ………………………..... 

 

Lp. Nazwisko i imię Pełniona funkcja 
Data wstąpienia 

do PZW 
Data urodzenia 

Wykształcenie 
Adres zamieszkania 

Numery telefonów 
P Ś W Prywatny służbowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
 
 

          

   
 

 

        

 
 
 

          

 
 
 

          

 
 
 

          

 
 
 

          

 
 
 

          

 
 
 

          

 
 
 

          

 
 
 

          

 
  
 Sekretarz Zarządu Okr ęgu                           Prezes Zarządu Okr ęgu 
 
 
…………………………………                                                              ………………………………… 
 
UWAGA:  -  wg  powyższego wzoru należy zestawić wykaz członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego; 
                   -  rubryki 6-11 należy wypełnić jedynie dla osób pełniących następujące funkcje we władzach lub organach okręgu: prezes, wiceprezesi, skarbnik,  
                      sekretarz oraz przewodniczący, zastępcy przewodniczącego i sekretarz OKR i OSK 
 



 

 

Uchwała Nr 152 

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego 

z dnia 17 września 2016 r. 

 

 

w sprawie Ordynacji wyborczej do władz i organów Polskiego Związku Wędkarskiego 

 

 

 Na podstawie § 30 pkt. 4 Statutu PZW Zarząd Główny PZW: 

 

1. Uchwala Ordynację wyborczą do władz i organów PZW w kampanii sprawozdawczo-

wyborczej 2016-2017 r. do XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów w brzmieniu załącznika 

do niniejszej uchwały. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Sekretarz ZG PZW       Prezes ZG PZW 

 

      Jerzy Musiał                 Dionizy Ziemiecki 
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Załącznik 

do Uchwały nr 152 

ZG PZW z dn. 17.09.2016 r. 

 

ORDYNACJA WYBORCZA 

 

do władz i organów Polskiego Związku Wędkarskiego 

 

§ 1 

Ustalenia ogólne 

 

1. Wybory do władz i organów Polskiego Związku Wędkarskiego odbywają się: 

- w kołach - na sprawozdawczo-wyborczym walnym zgromadzeniu członków koła, 

- w okręgach - na okręgowym zjeździe delegatów, 

- na szczeblu naczelnym - na Krajowym Zjeździe Delegatów. 

 

2. Statutowym prawem członka Związku jest czynne i bierne prawo wyborcze. Warunkiem 

wyboru na funkcję delegata jest pełnienie funkcji statutowych we władzach lub organach 

PZW przez okres nie krótszy niż 5 lat. 

Członek traci bierne prawo wyborcze, gdy: 

- jest członkiem innej organizacji wędkarskiej, 

- nie otrzymał absolutorium, będąc we władzach ustępującego Zarządu, 

- został ukarany zgodnie z § 16 ust. 6 Statutu PZW, stosowanego przy uwzględnieniu 

wykładni tego postanowienia udzielonej przez Zarząd Główny PZW w trybie § 30 pkt 

26 Statutu PZW. 

 

3. Po upływie kadencji, działalność władz i organów Związku podlega ocenie i udzieleniu w 

głosowaniu jawnym absolutorium zarządom. 

 

4. Wybory do władz i organów okręgu oraz władz i organów naczelnych odbywają się 

według Ordynacji uchwalonej przez Zarząd Główny. Wybory do władz i organów koła 

odbywają się według ordynacji wyborczej uchwalonej przez zarząd okręgu. Ordynacje 

wyborcze dla kół winny być zgodne z założeniami niniejszej Ordynacji.  
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5. Członkowie, którzy na podstawie § 13 p. 9 Statutu PZW zmienili przynależność do koła 

po wyborach do władz i organów tego koła, nie mogą uczestniczyć w wyborach do władz     

      i organów nowego koła w tej samej kampanii wyborczej. 

 

6. Członek Związku, będący pracownikiem Związku, wybrany do władz albo organu      

równorzędnego i wyższego szczebla organizacyjnego Związku, traci funkcję, jeśli w 

terminie 3 m-cy nie rozwiąże stosunku pracy. 

 

7. Członkowie ustępujących zarządów Związku, które nie otrzymały absolutorium, nie 

mogą kandydować do władz i organów Związku danego i wyższego szczebla 

organizacyjnego w najbliższej kadencji. 

 

§ 2 

Wybór delegatów na okręgowe zjazdy delegatów oraz Krajowy Zjazd Delegatów 

 

1. Delegaci oraz zastępcy delegatów na okręgowy zjazd wybierani są na sprawozdawczo- 

     wyborczych walnych zgromadzeniach członków kół. 

2. Delegaci oraz zastępcy delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów wybierani są na okręgowych 

zjazdach delegatów. 

Ilość delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów ustala się proporcjonalnie do stanu członków w 

okręgu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego Krajowy Zjazd Delegatów: 

-  okręgi do 5 tys. członków   -  1 delegat 

-  okręgi powyżej 5 tys. członków  - ilość delegatów jest wielokrotnością  

5 tys. członków + 1 delegat na 2,5 tys. 

członków ponad tę wielokrotność. 

 

3. Liczbę zastępców delegata określają zarządy okręgów. 

 

4. Mandat delegata i jego zastępców na Zjazd zachowuje ważność w okresie kadencji między 

Zjazdami. Jest  również ważny w przypadku decyzji Zarządu Głównego o likwidacji, połączeniu 

oraz  zmianie granic okręgu. Mandat delegata zachowuje ważność również w przypadku 

likwidacji koła przez zarząd okręgu. 
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5. Mandat delegata i jego zastępców wygasa w przypadku rezygnacji, ukarania zgodnie z § 16 

ust. 6 Statutu PZW oraz w przypadku śmierci, zmiany przynależności do koła lub okręgu. 

Wakujący mandat przejmuje zastępca delegata. 

 

§ 3 

Zasady wyborów do władz i organów szczebla okręgowego i naczelnego 

 

1. Wybory do władz i organów szczebla okręgowego i naczelnego odbywają się wyłącznie   

    spośród delegatów na Zjazd w głosowaniu tajnym.  

 

2. Członek ma prawo pełnić tylko jedną funkcję z wyboru we władzach lub organach Związku  

    danego szczebla organizacyjnego. 

 

3. Wybór na funkcję prezesa zarządu, pełniącego w dniu wyboru funkcję prezesa zarządu 

niższego szczebla organizacyjnego, jest ważny pod warunkiem złożenia  rezygnacji z 

pełnionej funkcji w terminie 7 dni od daty wyborów. 

 

4. Okręgowy zjazd delegatów wybiera: 

- prezesa zarządu okręgu 

- zarząd okręgu w składzie 11 do 31 członków wraz z uprzednio wybranym prezesem 

zarządu okręgu 

- okręgową komisję rewizyjną w składzie 5 do 9 członków 

- okręgowy sąd koleżeński w składzie 7 do 11 członków. 

 

5. Krajowy Zjazd Delegatów wybiera: 

- prezesa Zarządu Głównego 

- Zarząd Główny w składzie 33 członków wraz z uprzednio wybranym prezesem Zarządu 

Głównego 

- Główną Komisję Rewizyjną w składzie 15 członków 

- Główny Sąd Koleżeński w składzie 9 członków. 

 

6. Ukonstytuowanie się prezydium zarządu okręgu i Zarządu Głównego oraz komisji 

rewizyjnych i sądów koleżeńskich powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia 

wyborów. 
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§ 4 

Procedura wyborcza 

 

1. Dla przeprowadzenia wyborów do władz i organów Związku powołuje się: 

- Komisję Mandatową 

- Komisję Wyborczą 

- Komisję Skrutacyjną 

 

2. Kandydat do władz i organów Związku powinien wyrazić zgodę na kandydowanie osobiście 

lub w przypadku usprawiedliwionej nieobecności przesłać do Zjazdu deklarację na piśmie. 

 

3. Kandydatów do komisji zgłasza przewodniczący Zjazdu oraz delegaci. Wybór komisji    

    odbywa się w głosowaniu jawnym. Wybrane komisje konstytuują się, wybierając ze swego   

    składu przewodniczącego i sekretarza. 

 

4. Z przebiegu prac komisje sporządzają protokoły, a przewodniczący komisji składają Zjazdowi  

    sprawozdanie z działalności. 

 

5. Zadaniem Komisji Mandatowej jest sprawdzenie ważności członkostwa, ważności mandatów 

delegatów, ustalenie ilości uprawnionych do udziału w Zjeździe oraz ilości obecnych wg listy 

obecności. 

 

6. Zadaniem Komisji Wyborczej jest ustalenie i przedstawienie Zjazdowi propozycji listy 

kandydatów do władz i organów Związku wraz z uzasadnieniem, w ilości ustalonej przez 

Zjazd oraz nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych w ordynacji wyborczej. 

 

7. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest przygotowanie kart do głosowania, przeprowadzenie 

głosowania, sporządzenia protokołu i ogłoszenie wyniku wyborów. W pracach Komisji 

Skrutacyjnej nie może uczestniczyć kandydat do władz i organów Związku. 

 

8. Delegaci głosują wyłącznie osobiście. Udzielanie pełnomocnictw jest niedopuszczalne.  

    Przy składaniu głosów do urn delegat ma obowiązek przedstawić członkowi Komisji  

    Skrutacyjnej mandat delegata. 

§ 5 
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Wybór prezesa zarządu okręgu / Zarządu Głównego 

 

1. Kandydata na prezesa zgłasza komisja wyborcza wraz z odpowiednią rekomendacją. 

2. Delegaci mogą zgłaszać innych kandydatów wraz z uzasadnieniem. 

3. Po sprawdzeniu przez Komisję Wyborczą biernego prawa wyborczego zgodnie z § 

1.2 oraz § 4.2 Ordynacji, kandydat zostaje wpisany na listę wyborczą. 

4. Po zamknięciu listy kandydatów, przewodniczący Komisji Wyborczej przekazuje ją 

Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadza głosowanie zgodnie z procedurą określoną 

w ordynacji wyborczej. 

5. W przypadku nie uzyskania bezwzględnej większości głosów, zarządza się drugą turę 

wyborów, w której uczestniczą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą ilość 

głosów. W przypadku, gdy w wyborach bierze udział jeden kandydat, wybór 

następuje zwykłą większością głosów. 

6. Dopisywanie niezgłoszonych wcześniej kandydatur lub pozostawienie na karcie 

więcej niż jednego kandydata powoduje unieważnienie oddanego głosu.            

7. Kandydaci, którzy nie zostali wybrani na funkcję prezesa zarządu okręgu / Zarządu 

Głównego mają prawo ubiegać się o wybór do zarządu okręgu / Zarządu Głównego 

lub organów Związku. 

 

§ 6 

Wybory władz i organów Związku 

 

1. Kandydatów na członków władz i organów Związku zgłasza Komisja Wyborcza,     

uzasadniając swą propozycję. 

 

2. Po sprawdzeniu biernego prawa wyborczego zgodnie z § 1.2 oraz § 4.2 Ordynacji, kandydat 

zostaje wpisany na odpowiednią listę wyborczą. Ilość kandydatów może przekraczać 

określoną w § 3.4  i § 3.5 Ordynacji, jednak nie więcej niż o 20%. 

 

3. Po zamknięciu listy kandydatów, przewodniczący Komisji Wyborczej przekazuje je Komisji 

Skrutacyjnej, która przeprowadza głosowanie zgodnie z procedurą określoną w Ordynacji 

wyborczej. 
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4. Dopisywanie nie zgłoszonych wcześniej kandydatur lub pozostawienie na karcie więcej     

kandydatów niż przewiduje Ordynacja w § 3.4 i § 3.5 powoduje nieważność oddanego głosu. 

Skreślenie większej ilości kandydatów niż wybierana, nie powoduje unieważnienia karty 

wyborczej. 

§ 7 

Ustalenia końcowe 

 

1. Delegaci oraz członkowie walnego zgromadzenia członków koła mają prawo zgłoszenia 

protestu na piśmie co do prawidłowości przeprowadzonego wyboru na ręce 

przewodniczącego zjazdu  lub walnego zgromadzenia członków koła – nie później niż do 

zakończenia zjazdu krajowego, okręgowego lub walnego zgromadzenia członków koła. 

Protest w takim przypadku rozstrzygany jest odpowiednio przez Krajowy Zjazd Delegatów, 

okręgowy zjazd delegatów lub walne zgromadzenie członków koła. Wobec nieprawidłowości 

zgłoszonych po zamknięciu Krajowego Zjazdu Delegatów protesty rozstrzyga Zarząd Główny 

PZW. Wobec nieprawidłowości zgłoszonych po zamknięciu okręgowego zjazdu delegatów 

lub walnego zgromadzenia członków koła, stanowisko zajmuje zarząd wyższego szczebla. 

 

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Ordynacji mają zastosowanie postanowienia 

Statutu PZW.        



Uchwała Nr 153 
 Zarządu Głównego  

Polskiego Związku Wędkarskiego  
z dnia 17 września 2016 r. 

 
 
w sprawie uchwał Prezydium Zarządu Głównego PZW 
 
 

Na podstawie § 31 ust. 2 Statutu PZW, Zarząd Główny PZW: 
 

 
1. Zmienia uchwałę nr 148 dodając w par. 1 „do dnia 2.03.2017 r.” 
2. Zatwierdza uchwały Prezydium ZG PZW nr od 134 do 154. 

 
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
   Sekretarz ZG PZW    Prezes ZG PZW 
 
 

    Jerzy Musiał               Dionizy Ziemiecki 
 
 
 
 



Uchwała nr 154 

Zarządu Głównego PZW 

z dnia 17 września 2016 r. 

 

 

w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości  

 

 

Na podstawie § 30 pkt 17 i § 69 pkt 7 i § 71 ust. 1 i 2 Statutu PZW, Zarząd Główny PZW:  

 

1. Wyraża wolę zbycia Ośrodka Hodowlanego Polskiego Związku Wędkarskiego w Damnicy sta-
nowiącego własność Polskiego Związku Wędkarskiego, księga wieczysta nr SL1S/00009934/8 
prowadzona przez VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH w SŁUPSKU, w skład którego wcho-
dzą: 
- ośrodek hodowlany ryb łososiowatych 

- 28 stawów ziemno-betonowych, odrostowych, zasilanych niezależnie 

- odprowadzalniki niezależne 

- urządzenia podchowowe i wylęgarnicze 

- pomieszczenia magazynowe 

 

2. Do złożenia w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego oświadczenia woli lub udzielenia 

pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia woli uprawnia prezesa Zarządu Głównego i wiceprezesa 

Zarządu Głównego. 

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

Wiceprezes ZG PZW      Prezes ZG PZW 

 

 

 Zbigniew Bedyński                 Dionizy Ziemiecki 

 


