Poznań, dnia 23.10.2018 r.
L.dz. 2230/RWP/2018

KOMUNIKAT NR 3/2018

SPIS UCHWAŁ PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZW
Pełna treść uchwał znajduje się na stronie Internetowej ZG PZW na portalu pzw.org.pl

13/IV/2018
14/IV/2018
15/IV/2018
Nr
16/VI/2018
17/VI/2018

data
27.04.2018

Nr
12/IV/2018

data

18/VI/2018
19/VI/2018
20/VI/2018

22/VI/2018
23/VI/2018
24/VI/2018
25/VI/2018
26/VI/2018
27/VI/2018
28/VI/2018

Nr
29/VII/2018

25.06.2018

21/VI/2018

w sprawie
wyrażenia zgody na przesunięcie terminu realizacji inwestycji w GR Suwałki, w związku
z dofinansowaniem z centralnego funduszu wspierającego remonty mienia Związku
ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa świata klubów w wędkarstwie
spławikowym - Węgry 2018
nagród za zdobycie medali przez drużynę U15 i U20 w Mistrzostwach Świata Kadetów
nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW
w sprawie
powołania pełnomocnika ZG PZW
zatwierdzenia Terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i Zarządu ZG PZW na II
półrocze 2018 r.
nadania sztandaru Polskiego Związku Wędkarskiego Kołu PZW nr 178 Miętus
przyjęcia zestawienia wyników działalności organizacyjno - finansowej jednostek
organizacyjnych Polskiego Związku Wędkarskiego
obniżenia czynszu za sierpień 2018 r., najemcy lokalu w budynku „ Dom Wędkarza” w
Warszawie przy ulicy Twardej 42
ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata seniorów w wędkarstwie
muchowym - Włochy 2018
ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata kadetów (U15) w wędkarstwie
spławikowym - Włochy 2018
ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata kadetów (U20) w wędkarstwie
spławikowym - Włochy 2018
ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata młodzieży (U25)
w wędkarstwie spławikowym - Włochy 2018
ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie spinningowym z
łódek - Anglia 2018
ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata kobiet w wędkarstwie spławikowym
- Wrocław / Polska 2018
ustalenia składu reprezentacji PZW na IV Międzynarodowy Obóz Młodzieży EAF Strasburg / Francja 2018
nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla okręgów
Bielsko-Biała, Chełm, Gorzów Wlkp., Kielce, Konin, Kraków, Poznań, Rzeszów,
Skierniewice, Szczecin, Zielona Góra

data
w sprawie
18.07. zawieszenia częściowego składu władz Okręgu PZW we Wrocławiu
2018
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Nr
30/VII/2018
31/VII/2018
32/VII/2018

data

33/VII/2018
34/VII/2018
35/VII/2018

37/VII/2018
38/VII/2018

27.07.2018

36/VII/2018

39/VII/2018
40/VII/2018
41/VII/2018

42/VII/2018
43/VII/2018
44/VII/2018
Nr
45/VIII/2018

data

46/VIII/2018

48/VIII/2018
49/VIII/2018
50/VIII/2018
51/VIII/2018
52/VIII/2018

31.08.2018

47/VIII/2018

w sprawie
nadania sztandaru Polskiego Związku Wędkarskiego Kołu PZW Niepołomice
uzupełnienia składu kadry juniorów w wędkarstwie muchowym na rok 2018
ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata Juniorów w wędkarstwie
muchowym - Polska 2018
zmiany składu reprezentacji na Mistrzostwa Europy Seniorów w wędkarstwie
spławikowym - Słowenia 2018
ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata Juniorów w wędkarstwie rzutowym
- Polska 2018
ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata Seniorów w wędkarstwie rzutowym
- Szwecja 2018
ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa świata seniorów w wędkarstwie
spławikowym - Portugalia 2018
zmiany składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata kadetów (U15)
w wędkarstwie spławikowym - Włochy 2018
zmiany składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata juniorów (U20) w wędkarstwie
spławikowym - Włochy 2018
zmiany składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata młodzieży (U25) w wędkarstwie
spławikowym - Włochy 2018
nadania tytułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej
nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla okręgów Radom, Olsztyn,
Ciechanów, Krosno, Gdańsk, Bydgoszcz, Siedlce, Lublin, Sieradz, Opole, Toruń,
Wrocław, Jelenia Góra, Tarnów, Legnica, Piotrków Tryb., Koszalin, Kalisz, Przemyśl,
Wałbrzych, Nowy Sącz, Elbląg, Katowice, Kraków
nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW
nadania złotej odznaki PZW z wieńcami dla członka Głównej Komisji Rewizyjnej PZW
działalności Okręgu PZW we Wrocławiu
w sprawie
rozstrzygania sporów pomiędzy okręgami PZW oraz ich udziału w postępowaniu przed
sądami
określenia uprawnień członka władz i organów Zarządu Głównego Polskiego Związku
Wędkarskiego
zatwierdzenia aneksu do umowy aktu przekazania z dnia 26.06.1995 r. Zarządowi
Okręgu PZW we Wrocławiu w zarządzanie i użytkowanie działek gruntowych w
obrębie Domaszczyn i obrębie Szczodre
zmiany składu reprezentacji na Mistrzostwa świata seniorów w wędkarstwie
spławikowym - Portugalia 2018.
zmiany składu reprezentacji na Mistrzostwa świata w wędkarstwie spinningowym z
łódek - Anglia 2018
powołania trenera kadry sportowej PZW w dyscyplinie wędkarstwa gruntowego (feeder)
nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu
Mazowieckiego PZW
nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW
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SPIS UCHWAŁ ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZW
Pełna treść uchwał znajduje się na stronie Internetowej ZG PZW na portalu pzw.org.pl
Nr
18/III/2018

data

20/III/2018
21/III/2018
22/III/2018

24.03. 2018

19/III/2018

23/III/2018
24/III/2018
25/III/2018
26/III/2018
27/III/2018
28/III/2018

w sprawie
sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale nr 4/II/2018 Zarządu Głównego
PZW z dnia 24.02.2018 r. dotyczącej struktury składek członkowskich na ochronę i
zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy
niezrzeszonych
powołania zespołu do koordynacji prac elektronicznej bazy ewidencyjnej członków
Związku i wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w PZW w świetle
rozporządzenie Unii Europejskiej RODO
zatwierdzenie budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2018 r.
doprowadzenia treści ksiąg wieczystych do zgodności z rzeczywistym stanem prawnym i
faktycznym
doprowadzenia treści ksiąg wieczystych do zgodności z rzeczywistym stanem prawnym i
faktycznym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie
zamiany nieruchomości położonych w Ostrzeszowie
upoważnienia do zawarcia w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie
umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej
uzupełnienia „Zasad organizacji sportu wędkarskiego” w PZW
nadania medalu „Za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim”
nadania odznak honorowych PZW
zmiany na stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora biura Zarządu Głównego PZW

Nr
29/IV/2018

data
09.04. nabycia nieruchomości
2018

Nr
30/V/2018

data

31/V/2018
32/V/2018
33/V/2018
34/V/2018

36/V/2018
37/V/2018
38/V/2018
39/V/2018
40/V/2018
41/V/2018
42/V/2018
43/V/2018

26.05. 2018

35/V/2018

w sprawie

w sprawie
zawieszenia Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie i
powołania Pełnomocnika Zarządu Głównego PZW
przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządy Głównego PZW
uchylenia uchwały nr 184 ZG PZW dnia 27.05.2017 r. dotyczącej wykładni ordynacji
wyborczej do władz i organów PZW
uzupełnienia załącznika do uchwały nr 172 ZG PZW z dnia 1.04.2017 r. dotyczącej
zasad nadawania i użytkowania Sztandaru PZW
udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Naczelnego Gospodarstwa Rybackiego PZW
w Suwałkach do przystąpienia do przetargu na dostawę żywego narybku węgorza
zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Wędkarskiego i
sprawozdań jednostkowych wchodzących w skład sprawozdania łącznego za 2017 rok
przyjęcia zbiorczego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Wędkarskiego za
2017 r.
przekazania zysku z działalności Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach za 2017
rok
uruchomienia funduszu nagród dla pracowników Gospodarstwa Rybackiego PZW w
Suwałkach
ustalenia wysokości nagrody rocznej dla Dyrektora Naczelnego i pracowników
Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
upoważnienia do zawarcia w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie
umowy sprzedaży nieruchomości zabudowanej
udzielenia pełnomocnictwa przed Sądem Rejonowym w Brzegu w sprawie o
ustanowienie drogi koniecznej
ustalenia składu kadry seniorów w wędkarstwie spinningowym z brzegu na 2018 rok
ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie morskim brzegowoplażowym - Walia 2018.
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Nr
44/V/2018

data

w sprawie
ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Europy seniorów w wędkarstwie
muchowym - Czechy 2018
ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie
spinningowym z brzegu - Bośnia 2018
ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Europy seniorów w wędkarstwie
spławikowym - Słowenia 2018
nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla okręgów
Nadnoteckiego, Biała Podlaska, Słupsk, Zamość i Częstochowa
nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla członków kadr sportu
wędkarskiego
powołania dyrektora biura Zarządu Głównego PZW
odwołania rzecznika dyscyplinarnego ZG PZW

data

w sprawie
przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządy Głównego PZW w dniach
25.06.2018 r., 27.07.2018 r. i 31.08.2018 r.
zmiany uchwały nr 1/XI/2017 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku
Wędkarskiego z dnia 4 listopada 2017 r. w sprawie: zasad organizacji pracy Zarządu
Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów
z dnia 21.10.2017 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w
latach 2017-2021 i uchwała nr 5/XII/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku
Wędkarskiego z dnia l6 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia składów komisji Zarządu
Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie
kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2017-2021
uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego
zatwierdzenia karty ewidencyjnej członka Polskiego Związku Wędkarskiego
zmiany budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2018 r.
doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: – BB1C/00069845/4 do zgodności z
rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego w Katowicach
doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: – KA1D/00013322/2 do
zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego w Katowicach
doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerach: – KA1P/00055924/0
i – KA1P/00004348/6 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym
w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: – GL1J/00002711/1 do zgodności
z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego w Katowicach
doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: – KA1M/00052405/2 do
zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego w Katowicach
ustanowienia składki członkowskiej na 2019 r.
opracowania założeń do budżetu na 2019 r.
wprowadzenia wzorów na amatorski połów ryb na wodach Polskiego Związku
Wędkarskiego, będących w użytkowaniu Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
zamiany nieruchomości położonych w Ostrzeszowie
nadania tytułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej
uchwalenia Regulaminu nadawania odznak honorowych
i okolicznościowych PZW
uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Członek Honorowy PZW”
przyznania limitu odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa
ZG PZW
uchylenia uchwały Prezydium Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

45/V/2018
46/V/2018
47/V/2018
48/V/2018
49/V/2018
50/V/2018
Nr
51/IX/2018
52/IX/2018

53/IX/2018
54/IX/2018
55/IX/2018
56/IX/2018

58/IX/2018

59/IX/2018

60/IX/2018

61/IX/2018
62/IX/2018
63/IX/2018
64/IX/2018
65/IX/2018
66/IX/2018
67/IX/2018
68/IX/2018
69/IX/2018

21.09.2018

57/IX/2018
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Nr
70/IX/2018
71/IX/2018

data

72/IX/2018
73/IX/2018
74/IX/2018

w sprawie
wystąpienia z organizacji międzynarodowej EAF (European Anglers Federation)
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gospodarstwa Rybackiego PZW
w Suwałkach
zmiany Uchwały nr 125 Prezydium ZG PZW z dn.1.04.2016 w sprawie dostępu do
dokumentów
zmiany na stanowisku dyrektora biura Zarządu Głównego PZW
zmiany uchwały nr 29/VII/2018 Prezydium ZG PZW z dnia 18.VII.2018 r. dot.
zawieszenia częściowego składu władz Okręgu PZW we Wrocławiu

15.03.2018

w sprawie
przystąpienia do programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
przekazania środków finansowych
zwolnienia z opłat uczestników zawodów o Puchar Wielkopolski 2018
nie przeznaczona do publikacji
zabierania ryb na zbiorniku Śrem Gaj
uchylenia w części Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła PZW Nr 111 Wilda
Poznań
zatwierdzenia cennika materiału zarybieniowego
powierzenia opieki nad wodą
zezwolenia na organizację zawodów i zwolnienia z opłat
dofinansowania zakupu paliwa dla PSSR Gniezno
przydziału środków finansowych na zakup garażu
dofinansowania zakupu paliwa dla SSR

66/2018
67/2018
68/2018
69/2018
70/2018
71/2018
72/2018

11.04.2018

SPIS UCHWAŁ PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU PZW W POZNANIU
Pełna treść uchwał znajduje się na stronie Internetowej ZO PZW na portalu pzw.org.pl

nie przeznaczona do publikacji
zakupu koszulek dla Społecznej Straży Rybackiej
powołania komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską
uzupełnienia składu kadry Okręgu na rok 2018
zmian w Okręgowym Terminarzu Imprez i Zawodów Wędkarskich
odpłatności Kół PZW za korzystanie ze stanicy i infrastruktury na zb. Jeżewo
wyrażenia zgody na przeprowadzenie zawodów na zb. Jeżewo

73/2018
74/2018
75/2018

17.05.
2018

76/2018
77/2018
78/2018
79/2018
80/2018
81/2018
82/2018
83/2018
84/2018

wprowadzenia i wdrożenia dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych
powołania komisji egzaminacyjnej
wydania bezpłatnych zezwoleń na wędkowanie

21.06.2018

60/2018
61/2018
62/2018
63/2018
64/2018
65/2018

data

wprowadzenia cyfryzacji w Okręgu
zatwierdzenia Regulaminu prowadzonego postępowania egzaminacyjnego na kartę
wędkarską przez komisje egzaminacyjne działające przy Kołach i Okręgu PZW w Poznaniu
powołania komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską
zakupu albumu „99 miejsc w Poznaniu”
likwidacji Koła PZW Nr 185 Pawłowice

09.08.
2018

Nr
54/2018
55/2018
56/2018
57/2018
58/2018
59/2018

nie przeznaczona do publikacji
w sprawie przystąpienia do projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego
"Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020
w sprawie zabezpieczenia energetycznego siedziby biura ZO PZW w Poznaniu

11.10. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu rocznej oceny działalności Koła”
2018
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SPIS UCHWAŁ ZARZĄDU OKRĘGU PZW W POZNANIU
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data

Nr
69/18
70/18
71/18
72/18
73/18
74/18
75/18
76/18
77/18
78/18
79/18

data

27.09.2018

08.05.2018

Nr
57/18
58/18
59/18
60/18
61/18
62/18
63/18
64/18
65/18
66/18
67/18
68/18

w sprawie
zatwierdzenia uchwał Prezydium
dofinansowania budowy pomostu nad jeziorem Łoniewskim
podziału środków na rejony
podziału środków dla opiekunów wód
udzielenie wsparcia finansowego dla Szkoły nr 102 w Poznaniu
zwrotu środków finansowych
przekazania środków finansowych
nie przeznaczona do publikacji
nie przeznaczona do publikacji
powołania rzecznika dyscyplinarnego
zatwierdzenia protokołu Okręgowej Komisji Odznaczeń
opłat dla osób niezrzeszonych

w sprawie
zatwierdzenia uchwał Prezydium
zatwierdzenia zasad tworzenia funduszu dla opiekunów wód
wprowadzenia zakazu połowu amura na stawach w Łęgoniu
zasad prowadzenia amatorskiego połowu ryb na wodach ogólnodostępnych
przeznaczenia dodatkowych środków na działalność SSR
nie przeznaczona do publikacji
zwolnienia z opłat za wędkowanie uczestników zawodów o XII Puchar Klubu Jar-Fish
nie przeznaczona do publikacji
organizacji zawodów na szczeblu krajowym
zatwierdzenia wysokości składek na zagospodarowanie i ochronę wód w roku 2019
nie przeznaczona do publikacji
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WYBRANE UCHWAŁY DOT. BEZPOŚREDNIO KÓŁ I WĘDKARZY
Uchwała nr 18/III/2018
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 24 marca 2018 roku
w sprawie: sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale nr 4/II/2018 Zarządu
Głównego PZW z dnia
24.02.2018 r. dotyczącej struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za
zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych
Na podstawie § 30 pkt 1 i 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., w oparciu o art. 113 § 1 ustawy z dnia 14.06.2016
r. Kodeksu postępowania administracyjnego, Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala:
§1
1. Postanawia sprostować oczywistą omyłkę pisarską w uchwale nr 4/II/2018 Zarządu Głównego PZW z dnia
24.02.2018 r. w sprawie struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za
zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych
w ten sposób, iż:
a) w § 2 ust. 2. Wysokość opłaty rocznej dla wędkarzy niezrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim nie
może być wyższa niż 90% od sumy składek członkowskich (składka ogólnozwiązkowa i składki na ochronę i
zagospodarowanie wód) w wierszu drugim – omyłkowo wpisano nie może być wyższa niż od
winno być:
b) Wysokość opłaty rocznej dla wędkarzy niezrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim może być
podwyższona do 90% sumy składek członkowskich (składka ogólnozwiązkowa i składki na ochronę i
zagospodarowanie wód)
2. Pozostałe zapisy w.w uchwały pozostają bez zmian.
§2
Wykonanie uchwały powierza dyrektorowi biura ZG PZW i zarządom okręgów PZW
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 25/III/2018
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 24 marca 2018 r.
w sprawie: uzupełnienia „Zasad organizacji sportu wędkarskiego” w PZW
Całość zasad jest zbyt obszernym materiałem by zamieszczać w komunikacie, poniżej prezentujemy wyłącznie
najważniejsze zmiany wprowadzone w/w uchwałą:
§ 10.
1. Wszyscy zawodnicy którzy otrzymali licencję do 31 grudnia 2017 r zobowiązani są do dostarczenia, przed
rozpoczęciem rozgrywek w 2018 roku w swojej dyscyplinie, do Działu Sportu ZG PZW oświadczeń o których mowa
w § 2 pkt. 2d. pod rygorem wygaśnięcia licencji na uprawianie dyscyplin wędkarskich w PZW.
2. Oświadczenie o którym mowa w pkt.1 niezgodne ze stanem faktycznym skutkuje pozbawieniem licencji na okres 3
letnią dyskwalifikacją.
3. Skutek dyskwalifikacji odnosi się również do uzyskanych wyników na arenie krajowej.
§2 pkt. 2d
d. oświadczenie zawodnika o tym, że nie jest członkiem innej organizacji, w której uprawiane są dyscypliny
wymienione na wstępie regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie sportowych dyscyplin
wędkarskich i stosuje się do § 1 pkt.2. (załącznik nr 1);
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§ 1 pkt.2.
Licencję może posiadać tylko członek PZW, który nie jest członkiem innej organizacji lub związku w którym
uprawiane są dyscypliny wędkarskie opierające swoje przepisy na zasadach określonych w CIPS, ICSF, FIPSed,
EAF, oraz innych których członkiem jest PZW.
(załącznik nr 1)
Oświadczenie
………………………………………………………
Imię i Nazwisko

……………………………….
Data

………………………………………………………
Data urodzenia
………………………………………………………
Przynależność klubowa
………………………………………………………
Nr licencji
Oświadczam, że nie jestem członkiem innej organizacji lub związku w którym uprawiane są dyscypliny
wędkarskie opierające swoje przepisy na zasadach określonych w CIPS, ICSF, FIPSed, EAF, jak i organizacji
których członkiem jest Polski Związek Wędkarski. Oświadczenie składam pod rygorem pełnej odpowiedzialności
za podanie informacji niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.
.............................................................
podpis posiadacza licencji

Uchwała Nr 58/18
Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu
podjęta w dniu 15 marca 2018 r.
w sprawie zabierania ryb na zbiorniku Śrem Gaj
Na podstawie § 48 ust. 2 w oparciu o § 47 pkt 15 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu zobowiązuje
organizatorów zawodów na zbiorniku Śrem – Gaj do zabierania złowionych ryb i ich zagospodarowania.
Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG nr 97 z dn. 25.01.2013 r.
Uchwała Nr 59/18
Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu
podjęta w dniu 15 marca 2018 r.
w sprawie uchylenia w części Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła PZW Nr 111 Wilda Poznań
Na podstawie § 48 ust. 2 w oparciu o § 19 pkt 3 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu uchyla pkt 5 Uchwały
Walnego Zgromadzenia Członków Koła PZW Nr 111 Wilda Poznań jako niezgodny ze Statutem PZW.
Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG nr 97 z dn. 25.01.2013 r.
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Uchwała Nr 61/18
Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu
podjęta w dniu 15 marca 2018 r.
w sprawie powierzenia opieki nad wodą
Na podstawie § 48 ust. 2 w oparciu o § 47 pkt 15 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu powierza
opiekę nad jeziorem Świerczyńskim Wielkim w gminie Osieczna, Kołu PZW nr 187 Metalplast Leszno.
Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG nr 97 z dn. 25.01.2013 r.
Uchwała Nr 68/18
Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu
podjęta w dniu 11 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską
Na podstawie § 48 ust. 2 w oparciu o § 47 pkt 30 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu powołuje
komisję egzaminacyjną na kartę wędkarską w Kole PZW Nr 132 Tarnowo Podgórne.
Wykaz członków komisji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG nr 97 z dnia 25.01.2013 r.
Uchwała Nr 69/18
Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu
podjęta w dniu 11 kwietnia 2018 r.
w sprawie uzupełnienia składu kadry Okręgu na rok 2018
Na podstawie § 48 ust. 2 w oparciu o § 47 pkt 16 Statutu PZW oraz wniosek Okręgowego Kapitanatu
Sportowego, Prezydium Zarządu Okręgu uzupełnia skład kadry Okręgu o następujących reprezentantów:
•
Mariola Łój w dyscyplinie spławikowej
•
Jerzy Musiał w dyscyplinie morskiej w połowach z kutra
Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG nr 97 z dnia 25.01.2013 r.
Uchwała Nr 70/18
Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu
podjęta w dniu 11 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w Okręgowym Terminarzu Imprez i Zawodów Wędkarskich
Na podstawie § 48 ust. 2 w oparciu o § 47 pkt 16 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu postanawia
odstąpić od organizacji w roku 2018 Karpiowych Mistrzostwa Okręgu.
Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG nr 97 z dnia 25.01.2013 r.
Uchwała Nr 71/18
Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu
podjęta w dniu 11 kwietnia 2018 r.
w sprawie odpłatności Kół PZW za korzystanie ze stanicy i infrastruktury na zb. Jeżewo
Na podstawie § 48 ust. 2 w oparciu o § 47 pkt 16 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu ustala
odpłatność za korzystanie ze stanicy i infrastruktury na zbiorniku Jeżewo w wysokości 50 złotych od Kół
organizujących zawody.
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Uchwała Nr 66/18
Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu
podjęta w dniu 8 maja 2018 r.
w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego
Na podstawie § 47 pkt 26 Statutu PZW, Zarząd Okręgu powołuje kol. Przemysława Woźniaka na rzecznika
dyscyplinarnego Okręgu.
Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z Uchwałą Prezydium ZG nr 97 z dnia 25.01.2013 r.
Uchwała Nr 73/18
Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu
podjęta w dniu 17 maja 2018 r.
w sprawie wprowadzenia i wdrożenia dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych
Mając na względzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych – dalej RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), oraz na podstawie § 48 ust. 1 i 2
w związku z § 47 pkt 1 i 10 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu uchwala co następuje:
1. Wprowadza w Polskim Związku Wędkarskim Okręg w Poznaniu, będącym administratorem danych
osobowych, dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, na którą składa się
polityka ochrony danych osobowych wraz z załącznikami. Dokumentacja powołana w zdaniu
poprzedzającym stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zarządza - uwzględniając stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i
wadze zagrożenia - wdrożenie w Polskim Związku Wędkarskim Okręg w Poznaniu powołanej wyżej w
pkt. 1 uchwały dokumentacji oraz zasad z niej wynikających, jako wyraz woli stosowania przez Polski
Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
3. Wszelkie obowiązki i działania Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu jako administratora
danych osobowych wykonane na podstawie dotychczas wdrożonej w Polskim Związku Wędkarskim
Okręg w Poznaniu dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, pozostają w mocy
w zakresie w jakim zgodne są z RODO.
4. Dokumentacja powołana w pkt. 1 uchwały zastępuje dotychczas wdrożoną w Polskim Związku
Wędkarskim Okręg w Poznaniu dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, na którą
składały się polityka bezpieczeństwa oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym.
Uchwała Nr 74/18
Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu
podjęta w dniu 17 maja 2018 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Na podstawie § 48 ust. 2 w oparciu o § 47 pkt 30 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu powołuje
Komisję Egzaminacyjną na kartę wędkarską w Kole nr 190 Perkoz Poniec. Skład Komisji stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
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Uchwała nr 33/V/2018
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 26 maja 2018 r.
w sprawie: uzupełnienia załącznika do uchwały nr 172 ZG PZW z dnia 1.04.2017 r. dotyczącej zasad nadawania i
użytkowania Sztandaru PZW
Na podstawie § 30 ust. 10 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 15.03.2017 r.,
Zarząd Główny uchwala:
§1
1.
Wprowadza uzupełnienie do załącznika uchwały nr 172 ZG PZW z dnia 1.04.2017 r. w sprawie zasad
nadawania i użytkowania Sztandaru PZW w rozdziale "SZTANDAR KOŁA WĘDKARSKIEGO” w
wierszu drugim po wyrazach „wzorową działalnością organizacyjną „o brzmieniu:
"W przypadkach szczególnie uzasadnionych, wnioskodawca może wnioskować
o
odstąpienie od wymogu 10 letniego funkcjonowania koła, uzasadniając ten fakt pisemnie”
2.
Uzupełnienie załącznika w rozdziale: "Sztandar Koła Wędkarskiego” otrzymuje jednolite brzmienie o
następującej treści:
"Koło wędkarskie PZW ubiegające się o posiadanie sztandaru winno legitymować się minimum 10
letnią, wzorową działalnością organizacyjną. W przypadkach szczególnie uzasadnionych
wnioskodawca może wnioskować o odstąpienie od wymogu 10 letniego funkcjonowania koła
uzasadniając ten fakt pisemnie. Walne Zgromadzenie Członków Koła podejmuje uchwałę o fundacji
sztandaru i upoważnia Zarząd Koła do powołania Komitetu Fundacyjnego Sztandaru, do określenia
zasad jego funkcjonowania opracowania projektu sztandaru. W sprawie podjętej uchwały powinna być
uprzednio zasięgnięta opinia rodzimego Zarządu Okręgu”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZG PZW
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 32/V/2018
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 26 maja 2018 r.
w sprawie: uchylenia uchwały nr 184 ZG PZW dnia 27.05.2017 r. dotyczącej wykładni ordynacji wyborczej do
władz i organów PZW
Na podstawie § 30 pkt 4 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego
uchwala:
§1
Uchyla uchwałę nr 184 ZG PZW z dnia 27.05.2017 r. w sprawie wykładni ordynacji wyborczej do władz i
organów PZW.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZG PZW
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 76/18
Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu
podjęta w dniu 21 czerwca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia cyfryzacji w Okręgu
Na podstawie § 48 ust. 2 w oparciu o § 47 pkt 2 i 10 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu postanawia
wprowadzić cyfryzację w Kołach Okręgu PZW w Poznaniu oraz stworzyć i zaimplementować w Kołach system
obsługi wędkarzy.
W ramach realizacji harmonogramu i zakresu prac związanych z wprowadzeniem cyfryzacji:
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1.

Zobowiązuje się wszystkie Koła do posiadania służbowych komputerów (stacjonarnych lub przenośnych),
do prowadzenia bieżącej działalności Koła i ewidencji członków PZW oraz implementacji
wprowadzanego systemu do obsługi wędkarzy zgodnie z wytycznymi Okręgu PZW w Poznaniu i
obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 biuro Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu dokona zakupu komputerów wraz z oprogramowaniem z
własnych środków Okręgu
 zobowiązuje się Koła do przetwarzania danych osobowych członków wyłącznie na komputerach
służbowych,
 zobowiązuje się Koła do zabezpieczenia komputerów zgodnie z wytycznymi przepisów prawa,

2.

Zobowiązuje się wszystkie Koła do posiadania i korzystania ze służbowych skrzynek poczty
elektronicznej
 adresy i skrzynki pocztowe utworzy biuro Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu na serwerze własnym
PZW
 zobowiązuje się Koła do ochrony haseł dostępu do skrzynek e-mail
 koszty utworzenia i utrzymania skrzynek e-mail ponosić będzie Okręg PZW w Poznaniu
 służbowe skrzynki pocztowe będą podstawowym źródłem przekazywania korespondencji
z Okręgu

3.

Zobowiązuje się wszystkie Koła do posiadania i korzystania ze służbowych telefonów komórkowych
 telefony zabezpieczy w ramach sieci DSF PZW biuro Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu
 koszt utrzymania telefonów ponosić będą Koła ze środków własnych
 wyłącznie telefony komórkowe służbowe będą udostępniane celem kontaktu z Kołem

4.

Zobowiązuje się wszystkie Koła do posiadania i korzystania z Internetu na potrzeby m.in. przesyłania
korespondencji z biurem Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu oraz na potrzeby Centralnej Bazy Danych
Członków PZW i Okręgowej Bazy Danych członków PZW
 koszt utrzymania Internetu ponoszą Koła ze środków własnych
 biuro ZO PZW w Poznaniu zabezpieczy karty sim przeznaczone do Internetu dla zainteresowanych
Kół,
 abonament za Internet pokrywają Koła ze środków własnych

5.

Uchyla się Uchwałę Nr 12/17 Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu podjęta w dniu 17
sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia cyfryzacji w Okręgu

6.

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG nr 97 z dnia 25.01.2013 r.

Uchwała Nr 77/18
Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu
podjęta w dniu 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu prowadzonego postępowania egzaminacyjnego na kartę wędkarską przez
komisje egzaminacyjne działające przy Kołach i Okręgu PZW w Poznaniu
Na podstawie § 48 ust. 2 w oparciu o § 47 pkt 10 i 30 Statutu PZW oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i
połowu innych organizmów żyjących w wodzie z późn. zm., Prezydium Zarządu Okręgu uchwala Regulamin
prowadzonego postępowania egzaminacyjnego na kartę wędkarską przez komisje egzaminacyjne działające przy
Kołach i Okręgu PZW w Poznaniu,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała podlega przedłożeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Okręgu.
Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG nr 97 z dnia 25.01.2013 r.
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Załącznik nr 1
Regulamin prowadzonego postępowania egzaminacyjnego na kartę wędkarską przez komisje egzaminacyjne
działające przy Kołach i Okręgu PZW w Poznaniu.
§1
Podstawą do przeprowadzenia egzaminu jest zgłoszenie się osoby zainteresowanej do siedziby koła PZW lub
Okręgu w celu ustalenia terminu oraz zakresu egzaminu na kartę wędkarską potwierdzającego wiedzę z zakresu
zasad wędkowania, łowienia ryb i ich ochrony, praw i obowiązków wędkującego.
§2
Warunkiem przystąpienia do egzaminu przez osobę zainteresowaną jest:
- ukończone 14 lat,
- posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (ze zdjęciem),
- dokonanie opłaty egzaminacyjnej wg obowiązujących stawek,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia egzaminu na kartę
wędkarską,
- przedstawienie komisji dowodu wpłaty,
- miejsce zamieszkania egzaminowanego na terenie działania komisji egzaminacyjnej lub brak komisji na terenie
powiatu, na którego terenie zamieszkuje egzaminowany (Komisje egzaminacyjne mają prawo przeprowadzać
egzaminy na kartę wędkarską jedynie w odniesieniu do osób zamieszkałych na obszarze powiatu objętego terenem
działania Komisji).
§3
Po spełnieniu warunków określonych w § 1 i 2 osoba zainteresowana przystępuje do egzaminu ustnego lub
pisemnego w formie testu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną na wniosek koła przez Zarząd Okręgu PZW w
Poznaniu stosowną uchwałą.
§4
Egzamin przeprowadza się ze znajomości następujących przepisów:
- Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985 r. z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków
chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie z późniejszymi zmianami
- innych aktualnych rozporządzeń i ustaw regulujących zasady prowadzenia amatorskiego połowu ryb.
§5
Egzamin obejmuje m. in. następującą tematykę:
- prawa i obowiązki wędkującego,
- zasady amatorskiego połowu ryb wynikające z przepisów wymienionych w §4,
- umiejętność rozpoznawanie gatunków ryb,
(problematyka egzaminu nie obejmuje znajomości Statutu PZW i Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW)
§6
Do przeprowadzenia egzaminów przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyznacza zespół egzaminacyjny w
składzie minimum 2 członków komisji.
§7
Za zdany egzamin uznaje się 80% prawidłowo udzielonych odpowiedzi.
§8
Komisja wpisuje daną osobę do rejestru zaświadczeń nadając sygnaturę zawierającą kolejny numer oraz sporządza
dwa egzemplarze zaświadczenia o zdanym lub niezdanym egzaminie, z czego jeden egzemplarz (oryginał,
opieczętowany pieczątką Koła) otrzymuje osoba zainteresowana, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach koła i jest
przechowywany przez okres 5 lat.
§9
13

Osoba, która zdała egzamin zgłasza się do starostwa powiatowego w swoim miejscu zamieszkania z
zaświadczeniem o zdanym egzaminie i składa wniosek o wydanie karty wędkarskiej.
§10
Wysokość opłaty egzaminacyjnej uchwalana jest corocznie przez Zarząd Okręgu. Koło może Uchwałą Walnego
Zgromadzenia Członków Koła odstąpić od pobierania opłaty za przeprowadzenie egzaminu na kartę wędkarską.
Uchwała Nr 78/18
Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu
podjęta w dniu 21 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską
Na podstawie § 48 ust. 2 w oparciu o § 47 pkt 30 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu powołuje komisję
egzaminacyjną na kartę wędkarską przy Kole PZW Nr 123 Swarzędz – Miasto zgodnie z załącznikiem do
niniejszej uchwały.
Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG nr 97 z dnia 25.01.2013 r.
Uchwała Nr 80/18
Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu
podjęta w dniu 21 czerwca 2018 r.
w sprawie likwidacji Koła PZW Nr 185 Pawłowice
Na podstawie § 48 ust. 2 w oparciu o § 47 pkt 9 Statutu PZW oraz sprawozdania z Walnego Zgromadzenia
Członków Koła PZW Nr 185 Wodnik Pawłowice z dnia 7 stycznia 2018 r., w związku z zamknięciem i
rozliczeniem działalności Koła zgodnie z Uchwałą nr 62/11 Prezydium Zarządu Okręgu z dnia 19 stycznia 2011 r.
w sprawie procedury likwidacji Kół i Klubów i tym samym skutecznym zakończeniem swojej działalności,
Prezydium Zarządu Okręgu zatwierdza likwidację Koła PZW Nr 185 Wodnik Pawłowice.
Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG nr 97 z dnia 25.01.2013 r.
Uchwała nr 18/VI/2018
Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 25.06.2018 r.
w sprawie: nadania sztandaru Polskiego Związku Wędkarskiego Kołu PZW nr 178 Miętus
Na podstawie § 30 pkt. 11 w związku z §31 ust 2 Statutu PZW z dn. 15.03.2017 r. w oparciu o uchwałę nr 172 ZG
PZW z dnia 1.04.2017 r, w sprawie zasad nadawania i użytkowania sztandaru PZW Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego
Związku
Wędkarskiego
uchwala:
§1
Nadaje Kołu PZW nr 178 Miętus z Okręgu PZW w Poznaniu sztandar Polskiego Związku Wędkarskiego jako
kontynuatora tradycji zorganizowanego wędkarstwa w Polsce.
§2
Wykonanie uchwały w trybie Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. tj. z dnia
5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.), powierza się Zarządowi Okręgu PZW w Poznaniu.
§3
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Okręgu PZW w Poznaniu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała nr 53/IX/2018
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego
Na podstawie § 30 pkt 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.,
Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego
uchwala:
§1
Regulamin organizacyjnym Koła Polskiego Związku Wędkarskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc Regulamin wprowadzony uchwałą nr 27 ZG PZW z dnia 26 października 2002 r. w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego koła PZW.
§4
Wykonanie uchwały powierza dyrektorowi biura ZG PZW.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
REGULAMIN DO POBRANIA NA STRONIE PZW.ORG.PL
Uchwała nr 61/IX/2018
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2019 r.
Na podstawie § 30 pkt 8 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. w oparciu o uchwałę XXXI Krajowego Zjazdu
Delegatów z dnia 21.10.2017 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego na lata 2017 –
2021
Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego
uchwala:
§1
Realizując uchwałę XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 21.10.2017 r. w sprawie kierunków działania
Polskiego Związku Wędkarskiego na lata 2017 – 2021 ustanawia postanowienia do składki członkowskiej na
2019r.:
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 2019 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 2018 r., zgodnie z uchwałą ZG PZW nr 4/II/2018 z dnia 24 lutego 2018 r. w sprawie
struktury składek na ochronę
i zagospodarowanie wód oraz opłat dla wędkarzy niezrzeszonych.
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.
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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. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych,
obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
4. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.
5. 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.
§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.
Załącznik Nr 1 do uchwały nr 61/IX/2018 ZG PZW z dnia 21 września 2018 r.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ
w 2019 r.
Lp

Treść

Wysokość
kwotowa
w złotych
90,45,-

Składka członkowska
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, pod warunkiem posiadania stażu
członkowskiego powyżej 10 lat
4) kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu
członkowskiego powyżej 10 lat
3. Składka członkowska ulgowa 75%
22,1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
4. Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
25,2) członka uczestnika PZW
0÷25,5. Legitymacja członkowska
5,Uwaga:
1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na
podstawie karty ewidencyjnej członka PZW
1.
2.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 61/IX/2018 ZG PZW z dnia 21 września 2018 r.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ
W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2019 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.
8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób
niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.
Uchwała nr 66/IX/2018
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu nadawania odznak honorowych i okolicznościowych PZW
Na podstawie § 30 pkt 10 w związku z § 15 ust. 5 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.,
Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego
uchwala:
§1
Regulamin nadawania odznak honorowych i okolicznościowych PZW.
§2
Traci moc Regulamin wprowadzony uchwałą ZG PZW nr 76 z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie Regulaminu
nadawania odznak honorowych i okolicznościowych PZW stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza dyrektorowi biura ZG PZW.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.
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Załącznik do uchwały Nr 66/IX/2018 Zarządu Głównego PZW z dnia 21 września 2018 r.

REGULAMIN
NADAWANIA ODZNAK HONOROWYCH I OKOLICZNOŚCIOWYCH POLSKIEGO
ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO
ROZDZIAŁ 1
Rodzaje odznak i ogólne zasady ich przyznawania

1. Odznakami honorowymi są:
a) złota odznaka PZW z wieńcami,
b) złota odznaka PZW,
c) srebrna odznaka PZW,
d) brązowa odznaka PZW
e) medal „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”,
f) medal „Za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim”,
g) odznaka „Wzorowy Młody Wędkarz”.
2. Odznakami okolicznościowymi PZW są:
a) odznaki,
b) medale,
upamiętniające ważne dla Polskiego Związku Wędkarskiego rocznice i wydarzenia.

3. Odznaki i medale PZW mogą być nadane członkowi Polskiego Związku Wędkarskiego lub obywatelom
4.
5.
6.
7.

innego państwa będącym członkiem organizacji wędkarskiej.
Odznaka PZW może być nadana członkowi PZW, który wniósł istotny wkład w rozwój Polskiego Związku
Wędkarskiego, jego struktur organizacyjnych, podstaw materialnych, gospodarki rybackiej i wędkarskiej,
ochronę wód, sport wędkarski oraz podniesienie etyki wędkarskiej.
Jednostkom terenowym /kołom, okręgom/ Polskiego Związku Wędkarskiego może być nadana zbiorowa
odznaka „Za zasługi dla PZW”.
Osobom nie będącym członkami PZW oraz instytucjom szczególnie zasłużonym dla wędkarstwa i PZW,
Zarząd Główny może przyznać odznakę „Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego”.
Wyróżnieniami są:
a) puchary
b) nagrody rzeczowe.
ROZDZIAŁ 2
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania odznak PZW

1. Warunkiem nadania poszczególnych odznak PZW jest:
a) dla brązowej odznaki PZW - 4-letni okres działalności na rzecz PZW
b) dla srebrnej odznaki PZW - 4-letni okres działalności na rzecz PZW, od nadania odznaki brązowej
c) dla złotej odznaki PZW - 4-letni okres działalności na rzecz PZW od nadania odznaki srebrnej,
d) dla złotej odznaki PZW z wieńcami - 8-letni okres działalności na rzecz PZW od nadania odznaki złotej,
e) odznaka „Wzorowy Młody Wędkarz” - przyznawana jest członkom uczestnikom za szczególne
osiągnięcia, na wniosek zarządu koła uchwałą prezydium zarządu okręgu PZW. Zasady i tryb
przyznawania odznaki określa Uchwała nr 119 Prezydium Zarządu Głównego PZW z dnia 15.12.2000 r.,
2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, wnioskodawca może odstąpić od wymogów pkt. 1 p.pkt. a, b,
c.d. uzasadniając ten fakt pisemnie.
3. Odznaki honorowe PZW nadaje Zarząd Główny PZW.
4. Odznaki wraz z legitymacjami wręczane są przez przedstawicieli władz i organów Polskiego Związku
Wędkarskiego. Wręczenia dokonuje się na posiedzeniach władz i organów Związku, w czasie walnych
zgromadzeń kół lub z okazji uroczystości i imprez organizowanych przez PZW.
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5. Wnioski o nadanie odznak, wraz z merytorycznym uzasadnieniem sporządzane w kołach i okręgach,
zatwierdzane są na posiedzeniach właściwych zarządów.

6. Podziału limitu odznak i rozpatrywanie wniosków dokonują władze okręgów.
- Wnioski o nadanie odznak dla członków władz i organów PZW Prezes ZG
- przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego po zasięgnięciu
opinii - ZG, GKR i GSK.
7. Wnioski o nadanie odznak dla prezesów zarządów kół i okręgów, przewodniczących okręgowych
komisji rewizyjnych i okręgowych sądów koleżeńskich sporządzane są przez władze i organa
wyższego szczebla.
8. Wszystkie wnioski przedstawione przez zarządy okręgów i Zarząd Główny PZW weryfikuje Główna
Komisja Odznak, powołana przez ZG PZW, która przedkłada je do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu
PZW.
9. Ogólna zbiorcza ilość wniosków nadsyłanych z okręgów nie może przekroczyć limitu przysługującego
danemu okręgowi, tj. 2,7 promila ilości członków na dzień 31 grudnia ubiegłego roku.
10. Wnioski o nadanie odznak PZW należy wypełniać na formularzach wg wzoru /załącznik nr 1/.
11. Wnioski kół należy składać do zarządów okręgów w terminie do końca marca każdego roku.
12. Wnioski z okręgów wraz z uzasadnieniem, opinią okręgowej komisji odznak i zarządu okręgu PZW należy
nadsyłać do Głównej Komisji Odznak PZW w terminie do końca czerwca każdego roku.
13. Główna Komisja Odznak przedstawia Prezydium ZG PZW zaakceptowane wnioski do zatwierdzenia do
końca listopada każdego roku.
14. Wnioski przesłane z pominięciem trybu określonego w niniejszym regulaminie lub po terminie określonym
w pkt. 13, Główna Komisja Odznak pozostawia bez pozytywnego załatwienia.
15. Główna Komisja Odznak rozpatrując wnioski o nadanie odznaki bierze pod uwagę między innymi rok
kalendarzowy pracy na rzecz i dobro PZW i rok nadania odznaki poprzedniej.
16. Komisja Odznak kwalifikuje wnioski przy udziale co najmniej trzech członków komisji.
17. W przypadku negatywnego załatwienia wniosku o nadanie odznaki PZW przez okręgową i Główną
Komisję Odznak – wniosek taki wraz z uzasadnieniem zwracany jest do wnioskodawcy.
18. Członek Związku traci przyznaną odznakę w przypadku wykluczenia go ze Związku, prawomocnym
orzeczeniem sądu koleżeńskiego.
19. Główna Komisja Odznak prowadzi imienny wykaz wydanych odznak.
20. Opis odznak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
ROZDZIAŁ 3
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania medali:
Medal „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa” może być nadawany członkowi PZW za szczególne zasługi w
rozwoju wędkarstwa, sportu wędkarskiego, gospodarki rybackiej i ochronie wód.
1. Wniosek w postaci listy zbiorczej po zaopiniowaniu przez okręgową komisję odznak
i zatwierdzeniu uchwałą prezydium zarządu okręgu PZW należy przesłać do Głównej Komisji Odznak razem
z wnioskami na odznaczenia PZW.
2. Ustala się limit przyznania medali dla okręgu równy ilości przyznanych okręgowi odznak.
3. Medale nadaje w drodze uchwały Zarząd Główny PZW.
4. Medale wręczane są z okazji uroczystości związanych z działalnością PZW przez upoważnionych działaczy
Związku.
5. Główna Komisja Odznak prowadzi rejestr osób, którym nadano medale.
6. Dyplomy nadaje w drodze uchwały Zarząd Główny PZW na wniosek Prezydium ZG PZW, zarządów
okręgów lub Głównej Komisji Odznak.
Medal „Za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim”
Zasady i tryb przyznawania medalu określają Zasady organizacji sportu wędkarskiego zatwierdzone Uchwałą nr
21 Prezydium Zarządu Głównego PZW z dnia 20 maja 1994 r. z późniejszymi zmianami.
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Załączniki do Regulaminu Odznak Honorowych PZW
Załącznik nr 1
Wniosek o nadanie odznaczenia honorowego PZW.
Załącznik nr 2
Brązowa odznaka PZW
Krążek metalowy o średnicy 18 mm, grubości 1mm, kolor brązowy.
W dolnej połowie wizerunek ryby łososiowatej, w środku litery PZW. Od głowy ryby i jej ogona biegną w górę
liście dębowe zamykające okrąg.
Srebrna odznaka PZW
Krążek metalowy o średnicy 18 mm, grubości 1mm, kolor szary.
W dolnej połowie wizerunek ryby łososiowatej, w środku litery PZW. Od głowy ryby i jej ogona biegną w górę
liście dębowe zamykające okrąg.
Złota odznaka PZW
Krążek metalowy o średnicy 18 mm, grubości 1 mm, kolor złoty.
W dolnej połowie wizerunek ryby łososiowatej, w środku litery PZW. Od głowy ryby i jej ogona biegną w górę
liście dębowe zamykające okrąg.
Złota odznaka PZW z wieńcami
Krążek metalowy o średnicy 18 mm, grubość 1 mm, kolor złoty.
Wokół brzegów odznaki, tworząc zamknięty okrąg, biegnie wieniec z liści, szer. 2 mm.
W środku wieńca z liści, w górnej części litery PZW, a pod nimi wizerunek ryby wykonany w emalii koloru
granatowego.
Załącznik nr 3
Medal „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”
Krążek z metalu o średnicy 32 mm, grubość 3 mm, kolor miedziany.
Awers : w górnej połowie napis „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa” oddzielony stylizowanymi falami od
wizerunku ryby /karpia/ umieszczonego w dolnej połowie.
Rewers : wzdłuż górnego brzegu połowy medalu napis „Polski Związek Wędkarski”, wzdłuż dolnego brzegu
stylizowane liście, środek medalu pusty.
WZÓR WNIOSKU O ODZNACZENIE PRZYGOTOWUJE ZG PZW
DOSTĘPNY BĘDZIE NA PORTALU PZW.ORG.PL
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Uchwała Nr 70/18
Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu
podjęta w dniu 27 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zasad tworzenia funduszu dla opiekunów wód
Na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW, Zarząd Okręgu zatwierdza „Zasady tworzenia funduszu dla opiekunów
wód, podziału funduszu oraz sposób rozliczania się opiekunów z otrzymanych środków”, stanowiące załącznik do
niniejszej uchwały.
Załącznik do uchwały Nr 70/18 Zarządu Okręgu PZW z dnia 27 września 2018 r.

ZASADY TWORZENIA FUNDUSZU DLA OPIEKUNÓW WÓD, PODZIAŁU FUNDUSZU ORAZ
SPOSÓB ROZLICZENIA SIĘ OPIEKUNÓW Z OTRZYMANYCH ŚRODKÓW.
W oparciu o Uchwałę Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu Nr 125/2015 z dnia
24.09.2015 r. uchwala się następujące zasady:
§1
Tworzenie funduszu.
Fundusz tworzy się poprzez odpis w wysokości 2 % od składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie
wód wg wykonania za rok poprzedni.
§2
Kryteria podziału środków dla poszczególnych kół – opiekunów :
Pkt. 1 Kwoty przysługującej za ilość członków Koła – ustala wg stanu za rok ubiegły w kwocie 0,50 zł od członka
danego Koła
Pkt. 2 Kwoty przysługującej opiekunowi wody z tytułu przydzielonych pod opiekę wód – wg kryterium
przedstawionym w Załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszych zasad.
Pkt. 3 Kwoty przysługującej Kołu Opiekuńczemu z tytułu tzw. „presji wędkarskiej” (organizacji zawodów i imprez
wędkarskich). Na „presję wędkarską” przeznacza się kwotę 10.000 zł - dla 10 Kół z największą udokumentowaną
liczbą zawodów i imprez wędkarskich – na podstawie zatwierdzonego terminarza zawodów i imprez wędkarskich
roku poprzedniego oraz na podstawie wydanych zezwoleń przez Koła Opiekuńcze dla innych Kół.
Pkt. 4 Minimalna kwota wynikająca z wyliczenia na podstawie pkt. 1-3 nie może być niższa niż 350 zł.
§3
Zasady rozliczania Kół Opiekuńczych z otrzymanych środków na dany rok.
Utrzymuje Się dotychczasową formę rozliczenia na druku rozliczeniowym umieszczonym na stronie internetowej
Okręgu z następującymi zastrzeżeniami:
Do kosztów podlegających rozliczaniu należą:
- koszty poniesione na zakup artykułów niezbędnych do wykonania czynności związanych z utrzymaniem
czystości na danym akwenie (np. worki, rękawice),
- koszty transportu śmieci i ewentualne opłaty za wysypisko,
- koszty zakupionego paliwa,
- koszty poczęstunku dla uczestników akcji sprzątania(grill, napoje),
- koszty bieżących napraw stanic, wiat i pomostów,
- koszty imprez organizowanych przez Koło Opiekuńcze dla aktywnych uczestników akcji sprzątania bez kosztów
nagród i pucharów,
- koszty zakupu sprzętu niezbędnego do utrzymania porządku (kosy, grabie, itp.).
§4
Terminy rozliczeń, sposób przekazania rozliczeń, oraz skutki nieterminowych rozliczeń.
Pkt. 1 Termin rozliczenia upływa z dniem 10 stycznia po roku sprawozdawczym,
Pkt. 2 Sprawozdanie należy dołączyć do raportu za m-c grudzień roku minionego,
Pkt. 3 Nie dostarczenie rozliczenia w terminie określonym w pkt. 1 skutkować będzie utratą środków na
kolejny rok,
Pkt. 4 Ponowne przyznanie środków może nastąpić po rocznej przerwie, na uzasadniony wniosek Zarządu Koła.
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§5
Niniejsze zasady obowiązują z dniem podjęcia Uchwały przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego w Poznaniu i opublikowaniu w Komunikacie Zarządu Okręgu.
Załącznik Nr 1
Kryteria przyjęte do wyliczeń kwot z tytułu opieki nad przydzielonymi wodami.
Jeziora i inne wody do 100 ha
10 zł za ha
Jeziora powyżej 100 ha
7 zł za ha
Warta jednostronnie
km x2,67 ha x 10 zł
Wełna
14 km x 1,07 ha x 20 zł
Kanał Mosiński Nr 1
28,5 km x 0,7 ha x10 zł
Kanał Obry i Kościański Kanał Obry
22 km x 1,08 ha x 20 zł
Kanał Obry i Kościański Kanał Obry
16 km x 0,68 ha x 20 zł
Kanał Obry i Kościański Kanał Obry
16 km x 0,5 ha x 20 zł
Kanał Obry i Kościański Kanał Obry
15 km x 0,44 ha x 20 zł
Kanał Obry i Kościański Kanał Obry
3,17 km x 0,29 ha x 30 zł
Kanał Mosiński Nr 2
8,8km x 1,2 ha x 20 zł
Kanał Wonieść
2,6 km x 0,5 ha x 20 zł
Kanał Miastko
2,6 km x 0,5 ha x 20 zł
Południowy Kanał Obry
10,94 km x 0,80 ha x 20 zł
Kanał Lipiec
3,75 x 0,61 ha x20 zł
Rzeka Pogona
3,5 km x0,20 ha x 20 zł
Uchwała Nr 71/18
Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu
podjęta w dniu 27 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu połowu amura na stawach w Łęgoniu
Na podstawie §47 pkt 15 Statutu PZW, Zarząd Okręgu wprowadza zakaz połowu i zabierania amura ze
stawów Łęgoń Duży i Łęgoń Mały w m. Łęgoń.
Zakaz obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do odwołania.
Z dniem 31.12.2018 r. traci ważność Uchwała Nr 35/17 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z
dnia 16.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia zakazu połowu amura na stawach w Łęgoniu.
Uchwała Nr 72/18
Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu
podjęta w dniu 27 września 2018 r.
w sprawie zasad prowadzenia amatorskiego połowu ryb na wodach ogólnodostępnych
Na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW, Zarząd Okręgu wprowadza na wszystkich wodach
ogólnodostępnych PZW zakaz stawiania bojek (wyznaczających miejsce nęcenia, wędkowania) za wyjątkiem
markerów połączonych na stałe linką z wędziskiem.
Zakaz obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.
Uchwała Nr 77/18
Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu
podjęta w dniu 27 września 2018 r.
w sprawie organizacji zawodów na szczeblu krajowym
Na podstawie § 47 pkt 16 Statutu PZW oraz w oparciu o wniosek OKS, Zarząd Okręgu wyraża zgodę na
organizację przez Okręg:
• Morskich plażowych Grand Prix – Puchar Kongera we Władysławowie w dniach 25-26.05.2019 r.
• Spławikowych Grand Prix Polski U-20 i U-15 – Balaton Miejska Górka w dniach 25-26.05.2019 r.
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Uchwała Nr 78/18
Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu
podjęta w dniu 27 września 2018 r.
w sprawie wysokości składek i opłat na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2019
Na podstawie § 47 pkt 8 Statutu PZW w oparciu o uchwałę nr 4/II/2018 Zarządu Głównego Polskiego Związku
Wędkarskiego z dnia 24 lutego 2018 r. w sprawie struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz
opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych, Zarząd Okręgu uchwala składki i opłaty na ochronę
i zagospodarowanie wód:
1. Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód:
Składka pełna
1
Składka podstawowa pełna
2
Składka dla:
- odznaczonych Srebrną Odznaką PZW
1
- strażników SSR posiadających minimum rok służby *
3
Składka dla:
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW
- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat
2
- mężczyzn od 65 roku życia posiadających 10-letni staż w PZW *
- kobiet bez względu na wiek i staż w PZW
4
Składka dla:
- członka uczestnika (młodzież do lat 16)
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami
3
5
Składka dla członka PZW za osobę towarzyszącą *
Składka niepełna
6
podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody)
7
podstawowa z brzegu i lodu metodą spławikowo-gruntową
8
podstawowa z brzegi u lodu metodą spławikowo-gruntową z wyłączeniem wód górskich
9
podstawowa na jeden wybrany akwen (jeden staw, jezioro, obwód rybacki rzeki) (wszystkie
metody)
Składka uzupełniająca
4
10 uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej *
Zwolnieni z wnoszenia składki
11 Członkowie Honorowi PZW
Członkowie PZW którym udzielono ulgi na podstawie uchwały Nr 153/16 Zarządu Okręgu
PZW w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ulgi w składce okręgowej dla
5
niepełnosprawnych członków *

180,00 zł
115,00 zł

85,00 zł

30,00 zł

30,00 zł
170,00 zł
160,00 zł
150,00 zł
140,00 zł

10,00 zł –
40,00 zł
0,00 zł

Objaśnienie:
1*) Strażnik korzystający z ulgi winien przedstawić aktualną na dany rok legitymację strażnika SSR potwierdzająca roczny staż, a w przypadku
wydania nowej legitymacji przedstawia dodatkowo zaświadczenie wydane przez Komendanta Powiatowego SSR o stażu służby.
2*) Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej
członka PZW lub legitymacji Członkowskiej poświadczającej staż.
3*) Składkę za osobę towarzyszącą wnosi się bezpośrednio w Biurze ZO PZW w Poznaniu na podstawie złożonego pisemnego wniosku. Osoba
towarzysząca nabywa uprawnienia do wędkowania w granicach uprawnień, stanowiska i limitu połowu Członka PZW wnoszącego składkę.
Osoba towarzysząca zobowiązana jest do posiadania karty wędkarskiej. Wnoszący składkę otrzymuje dla osoby towarzyszącej zezwolenie na
amatorski połów ryb.
4*) Składka uzupełniająca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki
niepełnej podstawowej do składki pełnej podstawowej.
5*) Ulgi udziela Zarząd Okręgu członkom PZW posiadającym znaczną niepełnosprawność ruchową lub umysłową, na pisemny wniosek
zainteresowanego z udokumentowaną niesprawnością i opinią macierzystego Koła.
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2.

Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską

Opłata za egzamin na kartę wędkarską - 30,00 zł z VAT
Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat

3.

Wysokość składek i opłat okresowych za zezwolenie na wędkowanie na wybrany akwen (staw, jezioro, obwód
rybacki rzeki)
Treść

Lp.

składki dla Członków PZW
1
2
3
4

10,00
30,00
50,00
80,00

zawody
1 dzień
3 dni
7 dni

Wysokość w zł
opłaty dla osób niezrzeszonych*
z VAT
X
55,00
80,00
130,00

*) Osoba niezrzeszona to osoba która nie wniosła składki członkowskiej ogólnozwiązkowej na dany rok kalendarzowy i tym samym nie jest
Członkiem PZW.

4.

Wysokość opłat rocznych za zezwolenie na wędkowanie dla osób niezrzeszonych*
Treść

Lp.
1
2
3
4
5

Wysokość w zł
z VAT
430,00
410,00
390,00
370,00

pełna na wszystkie wody (wszystkie metody)
na wszystkie wody z brzegu (wszystkie metody)
na wszystkie wody z brzegu metodą spławikowo-gruntową
na jeden wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki)
(wszystkie metody)
wyłącznie na rz. Drawę obwód 3, 5 i 7 (wszystkie metody)

330,00

*) Osoba niezrzeszona to osoba która nie wniosła składki członkowskiej ogólnozwiązkowej na dany rok kalendarzowy i tym samym nie jest
Członkiem PZW.

5. Wysokość opłat za zezwolenie na połów ryb kuszą na jez. Dominickim gm. Boszkowo
Treść

Lp.

1
2
3

1 dzień
14 dni
pełen sezon*

Wysokość w zł z VAT
opłaty dla Członków PZW
opłaty dla Członków Stowarzyszenia
Spearfishing Poland
50,00
50,00
150,00
150,00
500,00
500,00

*) Pełen sezon trwa od 16 maja do 14 października

Uchwała Nr 84/18
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu
podjęta w dniu 11 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu rocznej oceny działalności Koła”
Na podstawie § 48 ust. 2 w oparciu o § 47 pkt 10 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu zatwierdza
„Regulamin rocznej oceny działalności Koła”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Załącznik do Uchwały Nr 84/18 Prezydium
Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu
z dnia 11.10.2018 r.

Regulamin
rocznej oceny działalności koła

1. Podstawę do dokonywania oceny rocznej działalności koła stanowią:
a) realizowanie przez koło uchwał władz Związku i walnego zgromadzenia członków koła;
b) wykonywanie zaleceń okręgowej komisji rewizyjnej;
c) planowe organizowanie wędkarskiej działalności sportowej i rekreacyjnej;
d) organizowanie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz finansowanie tej działalności ze środków własnych;
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2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

e) prowadzenie działalności z zakresu ochrony i zagospodarowania wód na akwenach powierzanych
opiece koła;
f) poprawne sporządzanie comiesięcznych raportów finansowych i terminowe ich składanie
w biurze okręgu;
g) terminowe dokonywanie wpłat do kasy okręgu kwot uzyskiwanych ze sprzedaży znaków i zezwoleń;
h) przekazywanie w terminie do biura okręgu prawidłowo wypełnionej dokumentacji, dotyczącej walnego
zgromadzenia koła;
i) składanie w biurze okręgu corocznej informacji o przeprowadzonych przez koło imprezach
wędkarskich na wodach powierzonych opiece koła, a także, o wykonanych pracach i zabiegach
w obrębie tych wód;
j) terminowe rozliczanie dotacji okręgowej, przyznawanej kołu sprawującemu opiekę nad wodami.
Rocznej oceny działalności koła dokonuje komisja w składzie:
a) okręgowa komisja rewizyjna
b) biuro zarządu okręgu;
c) okręgowa komisja ds. finansów.
Wymienione w punkcie 2. podmioty dokonują oceny działalności koła i rozliczenia finansowego do końca
stycznia roku, następującego po roku, w którym koło zostało poddane ocenie.
Zbiorcze wnioski z oceny działalności koła przekazywane są przez przewodniczącego okręgowej komisji
rewizyjnej zarządowi okręgu na najbliższym jego posiedzeniu.
Zarząd okręgu, na podstawie tych wniosków może podjąć decyzję o:
a) pozbawieniu koła części lub całości dotacji okręgowej, przyznawanej na ochronę i zagospodarowanie
wód;
b) rozwiązać koło, przyłączyć je do innego koła - a zwłaszcza takie - którego liczebność spadła poniżej
100 osób, a ponadto permanentnie boryka się ono z problemami organizacyjno finansowymi.
30% zebranych kwot w trakcie sprzedaży znaków i zezwoleń pozostaje w kole. Pozostałe 70% skarbnicy
wpłacają na rachunek zarządu okręgu.
Wyjątek stanowią uzyskiwane wpływy z tytułu przeprowadzanych egzaminów na kartę wędkarską oraz
z wpisowego. Całość uzyskanych w ten sposób sum - po odprowadzeniu podatku VAT ( za egzamin na
kartę wędkarską) pozostaje w kole.
Dokonując rocznej oceny koła – komisja za każde uchybienie wyszczególnione w punkcie 1. potrącać
będzie 1% z należnej kołu części składek członkowskich.
Koło, które uzyska pozytywną ocenę komisji, otrzyma pozostałe 10% odpisu ze składek członkowskich po
zakończeniu procedury oceny.
Zarząd okręgu niezwłocznie poinformuje koło o podjętej decyzji.

SPRAWY RÓŻNE
Okręgowa Komisja Odznaczeń
Okręgowa Komisja Odznaczeń informuje, że zmianie uległ regulamin nadawania odznaczeń w PZW.
Zmiany wynikają z Uchwały Nr 66/IX/2018 Zarządu Głównego PZW z dnia 21 września 2018 r. Nowe wzory
wniosków zostaną opublikowane przez Zarząd Główny PZW.
Wskazujemy, że odznaki honorowe PZW wręczane są wyłącznie za działalność na rzecz PZW. Za taka
działalność uznaje się przede wszystkim pracę we władzach i organach PZW oraz pracę w szeregach Społecznej
Straży Rybackiej. Udział w zawodach i imprezach koła jak i sam staż w PZW nie jest podstawą nadania
odznaczenia honorowego.
Wnioski z kół na winny wpłynąć do Biura ZO PZW w Poznaniu w nieprzekraczalnym terminie do końca
marca.
Przypominamy, że w Sekretariacie biura ZO PZW w Poznaniu można odebrać odznaczenia nadane
w roku 2018.
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Załącznik do uchwały Nr 62/IX/2018 Zarządu Głównego PZW z dnia 21 września 2018 r.

ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA BUDŻETU
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO
na 2019 rok
§1
Ustalenia porządkowe
1. Zgodnie z § 64 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.
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,
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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 8 i 10 Statutu
PZW oraz przez zarządy okręgów na podstawie § 47 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.
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 od 15%
do 20 % 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.
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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.
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.
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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 od 15% do 20 % części odpisu
przekazywanego do Zarządu Głównego PZW,
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.
2.

5.

6.

7.

8.

9.

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.
Stosownie do postanowień uchwały XXXI KZD PZW z dnia 21.10.2017 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.
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% całkowitych przychodów ze składki członkowskiej ogólnozwiązkowej,
wpisowego i składki na ochronę i zagospodarowanie wód,
2) w okręgach – do wysokości 4% od uzyskanych odpisów ze składki członkowskiej ogólnozwiązkowej i
osiągniętych dochodów ze składki na ochronę i zagospodarowanie wód przypadających na finansowanie
działalności zarządów okręgów,
3) na szczeblu krajowym – do wysokości 8% od uzyskanych odpisów ze składki członkowskiej i od
wpływów 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. Koszty wypłaty diet dla członków
władz i organów Związku stanowią wydatki działalności organizacyjnej.
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 wypłaca Okręg i obciąża
koszty organizacyjne kół.
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.
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10.

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.
§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,
30

4)

5)
6)

do 10 lutego
opracowanie budżetów zbiorczych okręgów i ich uchwalenie,
opracowanie budżetów jednostkowych przez Zarząd Główny i bezpośrednio podległe mu
jednostki,
do 10 marca
- opracowanie budżetu zbiorczego PZW wraz z analizą opisową,
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.
Wpisowe
Pismo ZG PZW nr DFK-10/2018 z dnia 26.05.2018 r.
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Nowy wzór sprawozdania dla opiekunów wód
Informujemy, że obowiązuje nowy wzór „Sprawozdania z Otrzymanych Środków Finansowych dla
Opiekunów Wód za rok 2018”.
Na podstawie sprawozdania Komisja Finansowa dokona podziału kwot za opiekę nad wodami na rok
2019. Zmianą jest rozdzielenie zawodów na poszczególnych akwenach na zawody zorganizowane przez Koło i te
które zorganizowały inne Koła. Warunkiem uznania i otrzymania punktów za zwiększona presję jest planu pracy
Koła potwierdzający ilość zawodów Koła na danym akwenie oraz kopie wydanych zezwoleń dla innych Kół na
organizację zawodów. Kopie wydanych zgód na zawody należy załączyć do sprawozdania.
Przypominamy, że termin zdania sprawozdań mija 10 stycznia. Koło, które nie zda w terminie
sprawozdania będzie wyłączone z podziału środków na opiekę nad wodami.
Ponadto prosimy o zapoznanie się w powyższym zakresie z Uchwała Nr 70/18 Zarządu Okręgu PZW w
Poznaniu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zasad tworzenia funduszu dla opiekunów wód!
Wzór sprawozdania dostępny jest na stronie Internetowej Okręgu w wersji edytowalnej (Word).
Staw Na Drugim Moście - nowy akwen PZW
Informujemy, że Okręg PZW w Poznaniu został użytkownikiem stawu Na Drugim Moście w Śremie o powierzchni
1,25 ha położonego na przeciwko Parku Miejskiego.
Staw stanowi wodę ogólnodostępną. Podczas wędkowania należy przestrzegać RAPR PZW, zakaz używania
środków pływających do celów wędkarskich oraz posiadać zezwolenie na amatorski połów ryb na wodach
ogólnodostępnych Okręgu PZW w Poznaniu wraz z uzupełnieniem. Uzupełnienie jest to pobrania ze strony Okręgu
PZW w Poznaniu.
Zgodnie z umową dzierżawy, opiekunem akwenu z ramienia Okręgu jest Koło PZW Nr 127 Śrem Miasto.
Jezioro Wielkie w Ostrorogu - ponownie akwenem PZW
Z przyjemnością informujemy, że Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu podpisał umowę na rybackie
użytkowanie obwodu rybackiego jeziora Wielkie na rzece Ostroroga - Nr 1 o pow. 31,07 ha.
Tym samym, wędkowanie na jez. Wielkim w Ostrorogu dopuszczone jest na podstawie zezwolenia wydawanego
przez Okręg PZW w Poznaniu od dnia 1 sierpnia 2018 r.
W bieżącym roku, aby móc wędkować na akwenie, należy pobrać i wypełnić wkładkę (uzupełnienie) do
zezwolenia rocznego (lub okresowego) na amatorski połów ryb na wodach Okregu PZW w Poznaniu.
Na jeziorze wzorem lat ubiegłych obowiązuje w br. zakaz używania sprzętu pływającego do celów wędkarskich.
Pozostałe zasady wędkowania zgodnie komentarzem zawartym w zezwoleniu rocznym (okresowym).
Wywożenie przynęt – informacja
Ze względu na liczne pytania wędkarzy oraz konflikty nad wodą i różne interpretacje przepisów wędkarskich w
zakresie wywożenia przynęt wyjaśniamy:
1. Na jeziorach ogólnodostępnych PZW na których dopuszcza się używanie sprzętu pływającego do celów
wędkarskich dopuszcza się wywożenie zestawów karpiowych (sumowych) łodziami i pontonami. Środki te
muszą być zarejestrowane jako sprzęt służący do połowu ryb. Dopuszcza się również używanie modeli RC
(sterowanych radiem). Na pozostałych akwenach, gdzie używanie sprzętu pływającego jest zabronione
dopuszcza się stosowanie wyłącznie modeli RC do wywozu przynęt.
2. Wywożenie przynęty jak i zarzucanie przynęty na duże odległości nie uprawnia wędkującego do
roszczenia praw do odległego łowiska lub opuszczenia łowiska przez innego wędkującego. Zgodnie z
RAPR PZW wielkość stanowiska wędkującego metodą gruntową to 10 m. Inny wędkarz wędkujący
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3.

4.

5.

6.

metodą spławikowo-gruntową może ustawić się już w odległości 10 m na brzegu, a jeżeli wędkuje z łodzi
50 m. Tym samym wywożąc przynętę (wyrzucając zestaw) pod drugi brzeg stawu, jeziora, pod drugą
ostrogę na rzece, wędkarz nie może rościć sobie praw i zakazywać wędkować innemu wędkarzowi na
drugim brzegu akwenu, jak również zakazywać przepływać w tym rejonie łodzią.
Ponadto wędkarz, który wywozi zestaw na znaczne odległości powinien zatopić linkę (żyłkę) w taki
sposób by nie dopuścić do możliwości wplątania się jej w śrubę przepływającego statku (łodzi, pontonu).
Za powstałe w ten sposób szkody armator może domagać się odszkodowania w postępowaniu cywilnym.
Wędkarz, pływający łodzią powinien również zachować szczególną ostrożność i roztropność
przemieszczając się wzdłuż brzegu. Powinien mieć na uwadze, że w odległości mniejszej niż 50 m od
brzegu mogą być zestawy innych wędkarzy i istnieje ryzyko wkręcenia się żyłki w śrubę. Na kapitanie
statku ciąży obowiązek upewnienia się co do występującego zagrożenia.
Wszelkie konflikty na przedmiotowym tle są naruszeniem zasady wzajemnego poszanowania, którym
powinni cechować się członkowie PZW. Za naruszenie tej zasady Członek PZW może odpowiadać
dyscyplinarnie przed Sadem Koleżeńskim PZW.
Na łowiskach specjalnych PZW mogą obowiązywać odrębne obostrzenia lub zasady.

Rezerwacja kanału Wojnowickiego – informacja
Przypominamy, że Biuro ZO PZW Poznań w Osiecznej przyjmuje wnioski o rezerwacje kanału Wojnowickiego na
zawody wędkarskie od 1 listopada.
Wnioski przesłane wcześniej będą rozpatrywane negatywnie.
Wszystkie wnioski które wpłyną w okresie od 1 listopada zostaną rozpatrzone po ogłoszeniu przez Zarząd Okręgu
kalendarza okręgowych imprez i zawodów wędkarskich.
Pierwszeństwo w rezerwacji maja Koła PZW Okręgu Poznańskiego.
Jeżeli więcej Kół będzie wnioskowało o rezerwacje kanału w tym samym terminie, o wyborze zadecyduje opinia o
organizacji zawodów w poprzednich latach i/lub losowanie.
Obwód rybacki jeziora Lgińsko
Informujemy, że zakończyła się sprawa sądowa ws. ustalenia użytkownika obwodu rybackiego Jezioro Lgińsko na
rzece Kanał Kaszczorski nr 1 (VIII.11.). Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręg PZW w Poznaniu jest prawnym
użytkownikiem rybackim przedmiotowego obwodu.
Jezioro Jeziorko (Miejskie) w Szamotułach
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. PZW nie wydaje zezwoleń na wędkowanie na przedmiotowym
akwenie. Akwen przechodzi pod jurysdykcje PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu.
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INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH

Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
informuje o zakończeniu przedsięwzięcia
pn.: „Zarybienie i odbudowa populacji gatunku ichtiofauny uzależnionego
od ochrony czynnej - węgorza europejskiego w wybranych jeziorach
województwa wielkopolskiego"
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu
www.wfosgw.poznan.pl

Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
informuje o zakończeniu przedsięwzięcia
pn.: „Modernizacja wyposażenia technicznego Społecznej Straży Rybackiej przy Polskim Związku
Wędkarskim Okręg w Poznaniu w celu zwiększenia efektywności jej działań na rzecz środowiska i ochrony
przyrody"
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu
W ramach przedsięwzięcia zrealizowano zakup 5 szt lornetek noktowizyjnych Dedal DVS-8 dla strażników
Społecznej Straży Rybackiej

www.wfosgw.poznan.pl
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INFORMACJA O REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH

Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
informuje o rozpoczęciu przedsięwzięcia
pn.: „Modernizacja ośrodka zarybieniowego PZW w Zaborówcu w celu zwiększenia efektywności
gospodarowania zasobami poprzez zmniejszenie zużycia wody, stworzenie systemu multitroficznego oraz
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii."
Celem operacji jest wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą, promowanie zasobooszczędnej
akwakultury oraz propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska.
Planowane efekty operacji to modernizacji ośrodka wylęgarniczo-podchowowego w Zaborówcu poprzez
stworzenie systemu recyrkulacji wody, zastosowania odnawialnych źródeł energii, wymiany cieplnej i
zaawansowanego systemu multitroficznego. Stworzony system wykorzystujący zamknięty obieg wody do
produkcji materiału zarybieniowego oraz odnawialne źródła energii spowoduje diametralne zmniejszenie
ilości zużywanej wody oraz poprawi jej parametry fizyko-chemiczne. Ponadto Modernizacja obiektu
doprowadzi do uniezależnienia się i samowystarczalności obiektu w produkcji energii elektrycznej.
Wartość operacji wynosi 382.987,56 zł
Złożono wniosek o dofinansowanie w kwocie 382.987,56 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji
w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”, w zakresie poddziałania „Efektywne
gospodarowanie zasobami, zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów, systemy recyrkulacji minimalizujące
zużycie wody, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. e, i oraz j rozporządzenia nr 508/20141” w ramach
Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej,
konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,
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Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
informuje o rozpoczęciu przedsięwzięcia
pn.: „Wyposażenie ośrodka chowu i hodowli ryb Polskiego Związku Wędkarskiego w Dąbrówce Kościelnej
w instalację fotowoltaiczną w celu jego pełnego zabezpieczenia energetycznego”
Celem operacji jest montaż paneli fotowoltaicznych w ośrodku chowu i hodowli ryb Polskiego Związku
Wedkarskiego Okręg w Poznaniu położonego w Dąbrówce Kościelnej. Celem operacji jest 100%
zabezpieczenie obiektu w energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii.
Planowane efekty operacji to modernizacji ośrodka wylęgarniczo-podchowowego w Dąbrówce Kościelnej w
zakresie pokrycia w 100% zapotrzebowania energetycznego ośrodka poprzez wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii - montaż paneli fotowoltaicznych.
Wartość operacji wynosi 108.000,00 zł
Złożono wniosek o dofinansowanie w kwocie 108,000,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji
zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”, w zakresie poddziałania zwiększenie
efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. k
rozporządzenia nr 508/20141 - w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej
środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w
Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

INFORMACJA O UZSKANYM DOFINANSOWANIU

Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
informuje o uzyskaniu pomocy finansowej od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
przyznawanej podatnikowi podatku rolnego, który w 2018 r. prowadził chów i hodowlę ryb słodkowodnych
w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których w 2018 r. wystąpiła susza.
Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu uzyskał pomoc na ośrodki zarybieniowe w Zaborówcu, Zglincu,
Wojnowicach oraz w Dąbrówce Kościelnej w wysokości 300 zł/ha stawu produkcyjnego w związku z faktem, że
gospodarstwa te ucierpiały wskutek tegorocznej suszy.

INFORMACJA O INWESTCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
informuje rozpoczęciu inwestycji polegającej na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W ramach
inwestycji planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych na budynku biura ZO PZW w Poznaniu celem
zabezpieczenia energetycznego budynku.
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Wzór sprawozdania dla opiekunów wód
Wersja edytowalna do pobrania na stronie Internetowej http://www.poznan.pzw.org.pl/cms/4158/druki_dla_kol

SPRAWOZDANIE Z OTRZYMANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH
DLA OPIEKUNÓW WÓD ZA ROK 20 … …
CZĘŚĆ OGÓLNA
Nazwa Koła …………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………..........................…………
Nazwy akwenów pod opieką: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
Otrzymane środki finansowe z ZO PZW w Poznaniu:

………………………….. zł

Wydatkowane środki finansowe na opiekę nad wodami:

………………………….. zł

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
Ilość zawodów wędkarskich organizowanych na poszczególnych akwenach będących pod opieką Koła:
Nazwa akwenu

Ilość zorganizowanych
zawodów przez Koło
potwierdzone planem pracy

Ilość zawodów zorg. przez inne Koła
potwierdzona ilością wydanych zgód na
org. zawodów)

Opis podjętych działań związanych z opieka nad powierzonymi wodami:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Zestawienie wydatków związanych z opieką nad wodami:
Lp.

Rodzaj wydatku

Data

Dokument księgowy

Kwota [zł]

Razem

………………………………………………………..
………………………………………………………..
Pieczątka Koła

………………………………………………………..
Podpisy Zarządu Koła

Załączniki:
1. Kopie wydanych zezwoleń na organizację zawodów dla innych Kół
Uwaga: Sprawozdanie jest podstawą do przyznania dofinansowania na kolejny rok. Termin zdania sprawozdań upływa dnia 10 stycznia.
Koła które nie zdadzą sprawozdań w terminie nie będą uwzględnione w podziale środków na kolejny rok.
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