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L.dz. 1900/RWp/2011                                                                            Poznań, dnia 18.10.2011r

KKoommuunniikkaatt   NNrr  44//22001111
I. KOMUNIKATY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZW

Uchwała nr 109
Zarządu Głównego Polskiego Zwi ązku Wędkarskiego

z dnia 1 października  2011 r.
w sprawie składki członkowskiej na 2012 r.

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

§ 1
Pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje :

1) składkę członkowską ogólnozwiązkową uchwaloną na potrzeby finansowania zadań
organizacyjnych  i sportu wędkarskiego,

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

3) wpisowe członkowskie i wpisowe członka uczestnika,
4) wpłaty za wydane legitymacje członkowskie.

§ 2
1. Wysokość obowiązującej w 2012 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 okręgowych rocznych i okresowych uchwalą zarządy okręgów

w terminie do 30 listopada 2011 r., zgodnie z uchwałą ZG PZW nr 103 z dnia 27
września 2008 r. w sprawie struktury składek  na ochronę i zagospodarowanie wód.

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

3. Wzór zezwolenia określono odrębną uchwałą ZG PZW nr 68 z dnia 29.10.2010 r.

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

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 uŜytkowania rybacko-wędkarskiego, zawiera załącznik nr 4.
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§ 5
Osoby nie zrzeszone w PZW uprawnia do wędkowania wniesienie opłaty za wędkowanie
według stawki uchwalonej przez zarząd okręgu, na terenie którego wędkują.

§ 6
Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską ustalają zarządy okręgów, podając do
wiadomości adresy i zakres terytorialny działania komisji egzaminacyjnych.

§ 7
Wysokość opłaty za wydanie  karty wędkarskiej określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa   i
Rozwoju Wsi  w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych
organizmów Ŝyjących w wodzie.

§ 8
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem  podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały nr  109  ZG PZW z dnia 1 października 2011 r.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ
w  2012 r.

Lp. Treść Wysokość kwotowa
w złotych

1. Składka członkowska   64,-
2. Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzieŜ szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) męŜczyźni po ukończeniu 65 roku Ŝycia,
4)  kobiety po ukończeniu 60 roku Ŝycia

  32,-

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

16,-

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

25,-
12,-

5. Legitymacja członkowska 5,-
Uwaga:
1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 109  ZG PZW z dnia  1 października  2011 r.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIE Ń W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ
w 2012 R.

1. MłodzieŜ do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, moŜe wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale
tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. Uprawnienie to
dotyczy równieŜ współmałŜonka członka PZW.
2. Składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza
młodzieŜ do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej.
Wysokość zniŜki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego
działania zarządy okręgów.
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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 lat są uprawnieni do 50%  zniŜki w składce członkowskiej za
okazaniem waŜnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.
5. ZniŜki 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 okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na
amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego
działania zarządy okręgów.

Uchwała Nr  110
Zarządu Głównego Polskiego Zwi ązku Wędkarskiego

z dnia  1 października  2011 r.
w sprawie zało Ŝeń do opracowania bud Ŝetu na 2012 r.

Na podstawie § 30, pkt.11 Statutu PZW uchwala się, co następuje :
1. Zasady i tryb pracy nad budŜetem PZW na 2012 r. określa załącznik do niniejszej uchwały.

ZałoŜenia te słuŜące  do opracowania budŜetu Polskiego Związku Wędkarskiego poszerza
się  o ustalenia  i  dyspozycje wynikające z Uchwały Nr 109 Zarządu Głównego  PZW z dnia
1 października 2011 r.  w sprawie składki członkowskiej na 2012 rok.

2. Planowanie na 2012r. wielkości przychodów statutowych powinno wynikać  z następujących
parametrów rzeczowych i finansowych :

1) stanu członkowskiego osiągniętego na koniec listopada 2011 r., skorygowanego o
zaistniałe tendencje spadku lub wzrostu tego stanu w kaŜdym z okręgów,

2) ukształtowania się stanu członkowskiego uprawnionego do korzystania ze zniŜek
w składkach, uchwalonych przez XXIX Krajowy Zjazd Delegatów PZW,

3) kształtowania się wskaźnika ilościowej sprzedaŜy składek okręgowych rocznych
i okresowych, przeznaczonych na zagospodarowanie i ochronę wód oraz prognozy w
tym zakresie na lata następne,

4) zakresu, rodzaju i charakteru uŜytkowanych wód, spodziewanej presji wędkarskiej
i na tym tle opracowanej kalkulacji kosztów uŜytkowania tych wód, słuŜącej za
podstawę do uchwalenia wysokości składki okręgowej i pochodnych tej składki,

5) uchwalonej na 2012 r. wysokości składki członkowskiej.
3. Wielkość zaplanowanych środków na poszczególne zadania i rodzaje wydatków, powinna

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

4. Sport wędkarski prowadzony jest na wydzielonych kontach księgowych w celu ustalenia w
roku bieŜącym wyniku finansowego tej działalności.

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

6.  W zakresie kosztów statutowych zapreliminowanie skutków finansowych wynikających z
dzierŜawienia wód od Skarbu Państwa i innych właścicieli oraz  zawartych w tym zakresie
umów.

7.  Preliminowanie wydatków na podróŜe słuŜbowe działaczy i pracowników powinno odbywać
się  zgodnie z  Uchwałą XXIX KZD PZW z 16.10.2009 r.

      Decyzję o rodzaju uŜytego środka lokomocji podejmuje prezes zarządu lub upowaŜniony
przez niego dyrektor biura zarządu.

8.  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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II. UCHWAŁY PREZYDIUM I ZARZĄDU OKRĘGU PZW W POZNANIU

Uchwała Nr 119/11
 Zarządu Okr ęgu PZW w Poznaniu

z dnia 23 września 2011 r.
w sprawie sprzeda Ŝy Internetowej zezwole ń

Na podstawie § 46 pkt 22 Statutu PZW, Zarząd Okręgu wyraŜa zgodę na przygotowanie i
podjęcie sprzedaŜy Internetowej zezwoleń okresowych i innych z dniem 01.01.2012 r. tj.
wykonanie skryptu strony oraz podpisanie umowy partnerskiej ze spółką integrującą usługi w
zakresie płatności online.

Uchwała Nr 120/11
 Zarządu Okr ęgu PZW w Poznaniu

z dnia 23 września 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwał podj ętych przez Prezydium

Na podstawie § 47 pkt 1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu zatwierdza uchwały podjęte przez
Prezydium w dniach 22 lipca i 17 sierpnia 2011 r. od numeru 84/11 do 87/11.

Uchwała Nr 121/11
Zarządu Okr ęgu PZW w Poznaniu

z dnia 23 września 2011r.
w sprawie wysoko ści składek okr ęgowych rocznych i okresowych uprawniaj ących

do w ędkowania na wodach nizinnych i górskich Okr ęgu PZW w Poznaniu
Na podstawie §46 pkt. 8 Statutu PZW oraz w nawiązaniu do „Ustawy o podatku od

towarów i usług”, Zarząd Okręgu wprowadza następujące wysokości składek i opłat
okręgowych na zagospodarowanie i ochronę wód:

Wysoko ść opłat okr ęgowych okresowych na 2012 r.

Opłaty dla członków PZW
Lp. Tre ść Wysoko ść opłaty zł (brutto)
1. 1 dzień 20,00
2. 3 dni 40,00
3. 7 dni 60,00
4. 14 dni 75,00

Opłaty dla osób niezrzeszonych i cudzoziemców
Lp. Tre ść Wysoko ść opłaty zł (brutto)
1. Opłata za 1 dzień 50,00
2. Opłata za 3 dni 70,00
3. Opłata za 7 dni 110,00
4. Opłata za 14 dni 200,00
5. Opłata za 30 dni 300,00
6. Opłata roczna 420,00
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Wysoko ść składki okr ęgowej rocznej na 2012 r.

Lp. Rodzaj składki rocznej Wysoko ść
składki

1. Składka roczna podstawowa dla członka PZW 130,00 zł
2. Składka roczna ulgowa za kontynuację członkostwa w PZW Poznań 110,00 zł
3. Składka roczna ulgowa dla członków PZW Okręgu Poznańskiego:

- odznaczonych srebrną i złotą odznaka PZW
- młodzieŜy szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do ukończenia 24

lat
- męŜczyzn po ukończeniu 65 roku Ŝycia
- kobiet po ukończeniu 60 roku Ŝycia

55,00 zł

4. Składka roczna ulgowa dla członka uczestnika PZW
(młodzieŜ do ukończenia 16 lat)

20,00 zł

5. Honorowi Członkowie PZW bezpłatnie
6. Członkowie PZW Okręgu Poznańskiego:

- Odznaczeni złota odznaką PZW z wieńcami za zasługi dla
wędkarstwa polskiego

- Emeryci i renciści, którzy ukończyli 75 lat

bezpłatnie

Wysoko ść opłaty za egzamin na kart ę wędkarsk ą na 2012 r.

Opłata za egzamin na kartę wędkarską 30,00 zł
(z opłaty zwolniona jest młodzieŜ ucząca się do ukończenia 19 lat)

Uchwała Nr 122/11
 Zarządu Okr ęgu PZW w Poznaniu

z dnia 23 września 2011 r.
w sprawie  zatwierdzenia organizacji zawodów w ędkarskich w 2012r.

Na podstawie § 46 ust. 16 Statutu PZW, Zarząd Okręgu, na wniosek Okręgowego
Kapitanatu Sportowego, zatwierdza organizację następujących zawodów wędkarskich w 2012
roku  i postanawia wystąpić do Zarządu Głównego PZW o przyznanie prawa do organizacji
niŜej wymienionych zawodów:

Zawody Mi ędzynarodowe
1. Zawody Rzutowego Pucharu Świata „Szamotuły  2012”
Termin: maj 2012 r.
Miejsce: Stadion Miejski SZOSiR w Szamotułach
Organizator:  Okręgowy Klub Wędkarstwa Rzutowego CASTINGSPORT - POZNAŃ

Zawody Ogólnopolskie
1.Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w Wędkarstwie Spławikowym
Termin: lipiec 2012 r. (druga połowa)
Miejsce: rzeka Warta w Poznaniu
Organizator: Biuro ZO PZW w Poznaniu

2. Ogólnopolskie Spławikowe Zawody Wędkarskie Grand Prix Polski „Puchar Poznania 2012”
Termin: sierpień 2012 r. ( druga połowa)
Miejsce: rzeka Warta w Poznaniu
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Organizator: Klub Wędkarski WWW Leszcz PL – Poznań, Klub Wędkarski Robinson Team –
Poland
3. Ogólnopolskie Zawody Rzutowe Pucharu Polski  „ Puchar Szamotuł 2012”
Termin: maj 2012 r.
Miejsce: Stadion SZOSiR w Szamotułach
Organizator: Okręgowy Klub Wędkarstwa Rzutowego CASTINGSPORT - POZNAŃ

Uchwała Nr 123/11
 Zarządu Okr ęgu PZW w Poznaniu

z dnia 23 września 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia nazwy dla Ogólnopolskich Za wodów Rzutowych

Na podstawie §46 ust. 11 Statutu PZW, Zarząd Okręgu na wniosek Działu Sportowo -
Organizacyjnego Biura ZO,  postanawia  zatwierdzić nazwę:
„Memoriał im. Zenona K ędziory”  Ogólnopolskim Zawodom Rzutowym Pucharu Polski
„Puchar Szamotuł” organizowanym przez Okręg PZW w Poznaniu.

Uchwała Nr 124/11
 Zarządu Okr ęgu PZW w Poznaniu

z dnia 23 września 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego

Na podstawie § 46 pkt 10 Statutu PZW, Zarząd Okręgu zatwierdza „Schemat
organizacyjny władz i Biura PZW Okręgu w Poznaniu” stanowiący załącznik do niniejszej
Uchwały.

Uchwała Nr 126/11
 Zarządu Okr ęgu PZW w Poznaniu

z dnia 23 września 2011 r.
w sprawie ustanowienia zimowiska na rzece Warcie

Na podstawie §46 pkt 15 Statutu PZW, Zarząd Okręgu postanawia ustanowić zimowiska
w okresie od 1 grudnia do końca lutego na odcinkach rzeki Warta od 286 km do końca
zabudowań Centrum Hippiki w Jaszkowie oraz od tablicy kilometrowej 305 do tablicy
kilometrowej 306 w miejscowości Zaborowo.

Uchwała Nr 127/11
 Zarządu Okr ęgu PZW w Poznaniu

z dnia 23 września 2011 r.
w sprawie wykonania odznak stra Ŝnika SSR

Na podstawie §46 pkt 15 Statutu PZW, Zarząd Okręgu postanawia zlecić wykonanie
i zakupić 200 sztuk odznak straŜnika Społecznej StraŜy Rybackiej.

Uchwała Nr 129/11
 Zarządu Okr ęgu PZW w Poznaniu

z dnia 23 września 2011 r.
w sprawie przekazania funduszy dla opiekunów wód za kładowych

Na podstawie §46 pkt 15 Statutu PZW, Zarząd Okręgu postanawia zatwierdzić podział
środków dla opiekunów wód zakładowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały i
przekazać je do Kół PZW.
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Uchwała Nr 130/11
 Zarządu Okr ęgu PZW w Poznaniu

z dnia 23 września 2011 r.
w sprawie przekazania funduszy na konto UNICEF

Na podstawie § 46 pkt 10 Statutu PZW, Zarząd Okręgu postanawia przekazać na konto
UNICEF kwotę 180 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt złotych).

Uchwała Nr 131/11
 Zarządu Okr ęgu PZW w Poznaniu

z dnia 23 września 2011 r.
w sprawie czasowego zawieszenia Zarz ądu Koła PZW nr 78 „Note ć” w Poznaniu

Na podstawie § 20 ust. 6 i 7 Statutu PZW, w związku z naruszeniem obowiązków
statutowych, Zarząd Okręgu postanawia:

1. Zawiesić w czynnościach Zarząd Koła PZW nr 78 „Noteć” Poznań.
2. Powołać na czas zawieszenia Władz Koła pełnomocnika do wykonywania funkcji

zawieszonych władz - kol. Andrzeja Lebiotkowskiego.

UZASADNIENIE:
 Uchwałę uzasadnia się tym, Ŝe zachodzi podejrzenie nie realizowania przez Koło PZW „Noteć”
Uchwały Prezydium ZO nr 60/11 z dnia 19.01.2011 r. zatwierdzonej przez Zarząd Okręgu w
dniu 18.02.2011 r.
Ponadto stwierdzono bezczynność Zarządu Koła polegającą na nie składaniu raportów
gospodarczych.



8

III. DZIAŁ SPORTOWO ORGANIZACYJNY OD SIERPNIA
1. Organizacja zawodów w ędkarskich

Okręgowy Kapitanat Sportowy przypomina i zaleca by kaŜde zawody wędkarskie miały
zabezpieczone przenośne toalety „Toy-Toy’e”. Dotyczy to w szczególności zawodów
organizowanych w miejscach publicznych jak np. zawody organizowane w Poznaniu na rzece
Warcie.

2. Zawody Władz i Organów PZW
W dniu 21.08.2011r. na jeziorze Łomno w miejscowości Wojnówko odbyły się

Towarzyskie Zawody Wędkarskie dla członków Zarządu Okręgu oraz Okręgowej Komisji
Rewizyjnej i Okręgowego Sądu KoleŜeńskiego. Miejscem zbiórki była Stanica Wędkarska Koła
PZW w Wojnówku. Trzeba przyznać, Ŝe stanica jest pięknie utrzymana i zagospodarowana -
brawo dla  wszystkich działaczy Koła którzy na co dzień dbają o to piękne miejsce. Jezioro
Łomno okazało się szczodre i ryba współpracowała z wędkarzami co pozwoliło uczestnikom na
osiągnięcie dobrych wyników.

W zawodach były prowadzone następujące klasyfikacje: indywidualna, zespołowa -
„Najlepszy pomost” i „największa ryba zawodów”.
Najlepszym zawodnikiem został Kol. Paweł Kańduła – reprezentujący Komisję Rewizyjną
II miejsce Kol. Andrzej Ulanowski, Zarząd Okręgu
III miejsce Kol. Jerzy Musiał, Zarząd Okręgu
IV miejsce Kol. Włodzimierz Krzywda, Komisja Rewizyjna
V miejsce Kol. Ireneusz Andrzejewski, Zarząd Okręgu
VI miejsce Kol. Edward Muszkieta, Zarząd Okręgu

W klasyfikacji „najlepszy pomost” wygrała druŜyna w składzie: Paweł Kańduła i Andrzej
Andrzejewski uzyskując wynik łączny 9295pkt. – oboje  z Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

W klasyfikacji „największa ryba zawodów” I miejsce zajął Kol. Paweł Kańduła łowiąc
karpia o wadze 1750pkt.

Jak się później okazało duŜych karpi było więcej jednak zawodnicy nie mogli sobie z nimi
poradzić. Do takich pechowców naleŜeli Koledzy: Franciszek Grupiński, Juliusz Piątek i Leszek
Czarnyszewicz. W tych zawodach tak naprawdę nie chodziło o ryby lecz o spotkanie wszystkich
funkcyjnych działaczy Okręgu  i omówienie waŜnych spraw organizacyjnych. Jednym z
waŜnych punktów imprezy było wręczenie od Zarządu Głównego PZW i Komitetu
Organizacyjnego Rzutowych Mistrzostw Świata Juniorów „ Szamotuły 2011  specjalnego
podziękowania i pamiątkowego pucharu  za okazaną pomoc i sponsoring przedstawicielowi
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Kruszenia”  Kol. Kazimierzowi Dworczakowi Prezesowi
Zarządu Spółdzielni. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna od wielu lat  wspiera nas i pomaga nam
przy organizacji najwaŜniejszych krajowych i międzynarodowych zawodów wędkarskich za co w
imieniu ZG PZW i Okręgu PZW w Poznaniu podziękował Jerzy Musiał – Prezes ZO PZW w
Poznaniu.  Trzeba przyznać, Ŝe dzięki gościnności Koła PZW Wojnówko i Prezesa Stanislawa
Zielińskiego oraz wspaniałych „Kucharzy” z Koła PZW Murowana Goślina  którymi dzielnie
dowodził Kol. Ryszard Skubel – Prezes Koła impreza była  naprawdę udana i wyznaczono
termin przyszłorocznej imprezy.

3. Rzutowe Mistrzostwa Okr ęgu

5cio bój - juniorzy
Mistrz Okręgu – Karol Sapigórski
Wicemistrz Okręgu – Jakub Potocki

5cio bój – kobiety
Mistrz Okręgu – Joanna Lang
Wicemistrz Okręgu – Dorota Targosz
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5cio bój – seniorzy
Mistrz Okręgu – Włodzimierz Targosz
Wicemistrz Okręgu – Libor Pierzyna
II Wicemistrz Okręgu – Piotr Sapigórski

2bój odległościowy – seniorzy
Mistrz Okręgu – Włodzimierz Targosz
Wicemistrz Okręgu – Damian Grzywocz
II Wicemistrz Okręgu – Libor Pierzyna

7bój – seniorzy
Mistrz Okręgu – Włodzimierz Targosz
Wicemistrz Okręgu – Libor Pierzyna
II Wicemistrz Okręgu – Damian Grzywocz

4. Rzutowe Mistrzostwa Polski – wyniki Naszych repr ezentantów
3bój spinningowy – kadeci

VI miejsce – Tomasz Kościelniak
XI miejsce – Stanisław Smolarek

3bój spinningowy – juniorki
Okręg nie miał reprezentantki

3bój spinningowy – juniorzy
II Wicemistrz Polski  – Karol Sapigórski
IX miejsce – Jakub Potocki
XIV miejsce – Przemysław Dzik

5bój – juniorki
Okręg nie miał reprezentantki

5bój – juniorzy
Wicemistrz Polski  – Karol Sapigórski
XV miejsce – Jakub Potocki
XVII miejsce – Przemysław Dzik

5bój – kobiety
V miejsce – Joanna Lang
VI miejsce – Dorota Targosz

5bój – seniorzy
II Wicemistrz Polski – Włodzimierz Targosz
V miejsce – Damian Grzywocz
XII miejsce – Piotr Sapigórski

2bój multi – kobiety
VI miejsce – Joanna Lang

2bój multi – seniorzy
Mistrz Polski – Włodzimierz Targosz
XIII miejsce – Piotr Sapigórski

2bój odległościowy – seniorzy
Mistrz Polski – Damian Grzywocz
II Wicemistrz Polski – Włodzimierz Targosz
VII miejsce – Piotr Sapigórski

7bój – kobiety
VIII miejsce – Joanna Lang

7bój – seniorzy
Wicemistrz Polski – Damian Grzywocz
IV miejsce – Włodzimierz Targosz
VII miejsce – Piotr Sapigórski
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9bój – seniorzy
Mistrz Polski – Włodzimierz Targosz
VII miejsce – Piotr Sapigórski
IX miejsce – Damian Grzywocz

5. Zawody Komisji Problemowych
Zawody zostały odwołane z powodu braku wystarczającej liczby zgłoszeń.

6. Zawody SSR 15.10.2011r
W dniu 15 października 2011r. zostały zorganizowane zawody spinningowe dla

Społecznych StraŜy Rybackich działających na wodach Okręgu Poznańskiego. KaŜda
powiatowa SSR mogła delegować grupę straŜników, którzy na rzece Warcie w miejscowości
Solec zmierzyli się w połowach drapieŜników. Regulamin zawodów zakładał m.in. podniesienie
wymiaru ochronnego okonia do 20cm, co zmniejszyło ilość złowionych ryb, ale podniosło ich
jakość. Ryby brały szczególnie dobrze wcześnie rano, dopóki słońce nie rozwiało mgieł. Były to
jednak niemiarowe szczupaki i okonie w przedziale 16-18cm. Do wagi tylko 10 zawodników
przyniosło ryby – okonie. Największą rybę, okonia o wadze 200g złowił kol. Jarosław
Grześkowiak ze SSR powiatu śremskiego. Zwycięstwo przypadło Maciejowi Warteckiemu ze
SSR powiatu średzkiego, który złowił 535g ryb, kolejne miejsca zajęli koledzy Roman
Bruczyński SSR Śrem (290g) i Mariusz Kurdas SSR Śrem (250g).

IV. MŁODZIEś   PZW

1. Radzyny 2011

W dniu 11 września 2011r. Biuro ZO PZW w Poznaniu przy współudziale Okręgowej
Komisji MłodzieŜowej i Koła PZW w Kaźmierzu, zorganizowało zawody wędkarskie dla dzieci i
młodzieŜy RADZYNY 2011. Zawody te wpisały się juŜ od lat w terminarz zawodów okręgowych.
W tym roku frekwencja nie dopisała, dopisali natomiast opiekunowie, po których widać było, Ŝe
chcą swoich podopiecznych nauczyć wędkować, a nie za wszelką cenę wygrać wędkując za
młodzieŜ.

Dzień na organizację zawodów był doskonały, prawdziwa Polska Jesień. Poranna mgła,
którą szybko rozproszyło wstające słońce. Temperatura wzrosła ponad 25 stopni Celsjusza. A
krajobraz nas zalewem był wczesnojesienny. Powoli złocące się liście i pierwsze klucze kaczek.
W takiej atmosferze rozpoczęły się zmagania 35 młodych zawodników reprezentujących Koła i
Kluby PZW Okręgu Poznańskiego. Zawody przeprowadzone zostały w dwóch kategoriach: do
lat 12 i do lat 16. Nad sprawami sędziowskimi czuwała 5 osobowa komisja sędziowska z Sędzią
Głównym Jerzym KryŜą, która sprawnie wykonała swoje zadanie. Trzygodzinne wędkowanie
zakończyło się dobrymi wynikami. Najlepsi złowili blisko 3,5kg ryb. W siatkach dominowała
drobna płoć i pojedyncze leszcze.

Po zakończeniu wędkowania i waŜeniu ryb wszyscy udali się na stawy do Kaźmierza,
gdzie odbyło się wielkie grillowanie i podsumowanie zawodów. Wręczono szklane puchary i
nagrody zwycięzcom, a kaŜdy z uczestników otrzymał interesującą ksiąŜkę „ABC wędkowania".

ZwycięŜyli w kategorii do 12 lat
I. Maciej Witczak – Castingsport
II. Patryk Woźniak – Koło Śrem Miasto
III. Grzegorz Wawrzyniak – Koło Komorniki
IV. Radosław Zieliński – Koło Oborniki Miasto
V. Filip Kosicki – Koło Mosina Miasto
VI. Dominik Strosin – Koło Kaźmierz
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ZwycięŜyli w kategorii do 16 lat
I. Mikołaj Kujawa – Koło Śrem Miasto
II. Jakub Miliński – Koło Komorniki
III. Dawid Pisarczyk – Koło Kaźmierz
IV. Jakub Tomczak – Koło Oborniki Miasto
V. Mateusz Słomiński – Koło Oborniki Miasto
VI. Nowak Gracjan – Koło LZD Murowana Goślina

2. Ogólnopolskie zawody rzutowe dla młodzie Ŝy - Pierwszy Krok – Krapkowice
Zawody Pierwszy krok to impreza dla dzieci i młodzieŜy do lat 16 w sporcie rzutowym. W

tym roku frekwencja zachwycała – ponad 100 zawodników. Jednak organizatorzy perfekcyjnie
przeprowadzili zawody pokazując, Ŝe moŜna na 6 rzutniach jednocześnie rozgrywać
konkurencje rzutowe. Okręg PZW w Poznaniu reprezentowali: Daria Walendowska, Dawid
Witczak i Maciej Witczak. Pod okiem trenera uzyskali bardzo dobre wyniki. W trójboju
spinningowym w kategorii kadetów dla lat 10 Dawid zajął 4 miejsce, natomiast w kategorii
kadetów 11-14 lat nasi zawodnicy zajęli: Maciej 2 miejsce, Daria 40 miejsce. DruŜynowo
(startowało 26 druŜyn) uplasowaliśmy się w połowie stawki – 13 miejsce, co jest sukcesem,
zwaŜywszy na to, Ŝe tylko Maciej miał juŜ za sobą starty w zawodach rzutowych.

Wszystkim gratulujemy.

V. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA I OCHRONY WÓD

1. Zimowiska
a) rzeka Warta na odcinku Warta od 286 km do końca zabudowań Centrum Hippiki w
Jaszkowie - od 1 grudnia do końca lutego (Uch. Nr 126/11 ZO PZW w Poznaniu z dnia 23.09.2011r.)

b) rzeka Warta na odcinku  od tablicy kilometrowej 305 do tablicy kilometrowej 306 w
miejscowości Zaborowo. - od 1 grudnia do końca lutego (Uch. Nr 126/11 ZO PZW w Poznaniu z dnia
23.09.2011r.)

2. Wykroczenia członków PZW – post ępowania w toku
Mając na uwadze zeszłoroczne problemy z rozpatrywaniem spraw za złamanie Statutu

PZW §14, Biuro ZO PZW w Poznaniu prosi Zarządy Kół i Rzeczników Dyscyplinarnych Kół o
sprawdzenie, czy wymienione niŜej sprawy dotyczące wykroczeń członków PZW dotarły i są
rozpatrywane.  W przypadku zakończenia postępowania dyscyplinarnego prosimy o
natychmiastowe przesłanie stosownej informacji. Od daty otrzymania odpowiedzi o wyniku
postępowania Zarząd Okręgu reprezentowany przez Biuro ZO PZW, jako strona w
postępowaniu, ma prawo do wniesienia w określonym terminie ewentualnego zaŜalenia.
Niedopełnianie obowiązku informowania o wyniku postępowania powoduje powstawanie
dysonansu pomiędzy czasem jaki upłynął od rozpatrywania sprawy a terminem na wniesienie
odwołania. W takich wypadkach mogą być wszczęte postępowania dyscyplinarne w stosunku
do Rzeczników Kół za bezczynność i nie dopełnienie obowiązków wynikających z Regulaminów
PZW.

Wykaz wykroczeń Członków PZW, na które na dzień 18.10.2011r. nie ma odpowiedzi o
wyniku postepowania.
Lp. L.dz. Koło

PZW Nr
Akwen Wykroczenie Nr zawiad. Data

wysłania
1 1330 15 rz.Warta RAPR III 1; III 1 10/2011 2011.07.12

2 1466 29 rz.Warta RAPR V 1.1 12/2011 2011.08.12
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Lp. L.dz. Koło
PZW Nr

Akwen Wykroczenie Nr zawiad. Data
wysłania

3 1783 29 j.Trzaskowo RAPR IV 3.4.d 25/2011 2011.10.05

4 1602 37 rz.Warta RAPR IV 3.4.d V 1.1 VI 2 20 i 21/2011 2011.09.05

5 1600 42 j.Trzaskowo RAPR IV 3.4.d 18/2011 2011.09.05

6 1465 49 j.Niepruszewskie RAPR VII 2 1/06/2011 2011.08.12

7 1597 52 rz.Warta RAPR V 1.1 15/2011 2011.09.05

8 1782 56 j.Trzaskowo RAPR IV 3.4.d 24/2011 2011.10.05

9 1761 64 j.Niepruszewskie RAPR III V 1.1 03/08/2011 2011.10.03

10 1328 67 j.Trzaskowo RAPR V 1.1 9/2011 2011.07.12

11 1598 67 rz.Warta RAPR IV 3.4.d VI 2 16/2011 2011.09.05

12 1596 70 j.Dobre RAPR V 1.1 14/2011 2011.09.05

13 1326 77 j.Trzaskowo RAPR V 1.1 2/11 2011.07.12

14 1601 86 rz.Warta RAPR V 1.1 19/2011 2011.09.05

15 1781 86 rz.Warta RAPR V 1.1 23/2011 2011.10.05

16 1599 93 rz.Warta RAPR V 1.1 17/2011 2011.09.05

17 1604 97 rz.Warta RAPR III 1 V 1.1 22/2011 2011.09.05

18 1672 112 j.Strzeszynek RAPR V 1.1 01 2011.09.14

19 1759 114 j.Niepruszewskie RAPR III 1 01/08/2011 2011.10.03

20 1844 123 rz.Cybina RAPR III 3.4.d VI 2 2/III/11 2011.10.12

21 1845 124 rz.Cybina RAPR V 1.1. 3/III/11 2011.10.12

22 1025 129 zal.Śrem A Gaj RAPR V 1.1 02/2011 2011.05.18

23 1095 133 j.Gać RAPR V 1.1 7/2011 2011.05.30

24 1541 133 j.Lusowskie URŚ art. 7.2.; 20.6 3/2011 2011.08.23

25 1760 144 j.Niepruszewskie RAPR III 1, 4 02/08/2011 2011.10.03

26 1843 158 rz.Cybina RAPR V 1.1. 1/III/11 2011.10.12

27 979 164 rz.Warta RAPR III 1 01/2011 2011.05.18

28 1846 158 rz.Cybina RAPR III 1 4/III/11 2011.10.12
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3. Dokumentacja Komisji Egzaminacyjnej Koła
W bieŜącym roku do Biura ZO PZW w Poznaniu wpłynęło kilka zaŜaleń na sposób

wydawania zaświadczeń o zdanym egzaminie na kartę wędkarską przez Koła.  Mając to na
względzie informujemy, Ŝe niedopuszczalne jest kserowanie pieczątek i podpisów komisji
egzaminacyjnej. W takich wypadkach Starostwa słusznie Ŝądają notarialnego potwierdzenia
zgodności pisma z oryginałem. Wędkarz otrzymuje zawsze oryginał zaświadczenia, a kopię
zachowuje komisja egzaminacyjna do własnych potrzeb. Sugerujemy, by stosowne
oświadczenia drukować na papierze firmowym Koła.

VI. DZIAŁ FINANSOWO KSIĘGOWY
1. Preliminarz bud Ŝetowy Koła

W związku ze zbliŜającym się końcem roku przesyłamy w załączeniu stosowne druki w
do opracowania preliminarza budŜetowego na rok 2012.

VII. SPRAWY RÓśNE
1. Wędkarstwo morskie - przepisy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 kwietnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia

połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych

Na podstawie art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62,
poz. 574, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych
oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych (Dz. U. Nr 164, poz. 1725) wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. 1. Ilość ryb, którą moŜe wyłowić osoba prowadząca połowy w
ciągu doby, wynosi nie więcej niŜ:
1) 2 sztuki łącznie — w przypadku łososia (Salmo salar) i troci (Salmo trutta);
2) 2 sztuki — w przypadku węgorza (Anguilla anguilla);
3) 3 sztuki łącznie — w przypadku pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss), sandacza
(Stizostedion lucioperca) i szczupaka (Esox lucius);
4) 5 sztuk — w przypadku lina (Tinca tinca);
5) 5 sztuk — w przypadku belony (Belone belone);
6) 7 sztuk — w przypadku dorsza (Gadus morhua);
7) 10 sztuk — w przypadku leszcza (Abramis brama);
8) 5 kg — w przypadku śledzia (Clupea harengus);
9) 5 kg łącznie — w przypadku gatunków ryb innych niŜ wymienione w pkt 1—8, z wyłączeniem
babki byczej (Neogobius melanostomus).
2. Przepisy ust. 1 pkt 1—4 i 6—9 nie dotycz ą połowów prowadzonych w czasie zawodów
sportowych.”;
2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do
niniejszego rozporządzenia;
3) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do
niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Sportowe zezwolenia połowowe dla:
1) osób fizycznych,
2) armatorów statków — wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują
waŜność przez okres, na który zostały wydane.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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2. Odznaczenia PZW
Informujemy, Ŝe w Sekretariacie Biura ZO PZW w Poznaniu czekają na odbiór przyznane

odznaczenia i medale PZW.

Polski Zwi ązek Wędkarski Okr ęg w Poznaniu
60-682 Poznań, ul. Znanieckiego 9

tel. 61-8290-530
http://www.poznan.pzw.org.pl; http://www.pzw.poznan.pl

e-mail: poznan@pzw.pl; biuro@pzw.poznan.pl

Dyrektor Biura ZO

Andrzej Kuligowski
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Załącznik do uchwały Nr 110  ZG PZW
z dnia 1 października  2011 r.

ZAŁOśENIA DO OPRACOWANIA BUDśETU
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

na 2012 rok

§ 1
Ustalenia  porządkowe

1. Zgodnie z § 70 ust.1 Statutu PZW gospodarka majątkiem i funduszami Związku prowadzona jest na
podstawie budŜetu, bilansującego przychody i wydatki jednostek wszystkich szczebli
organizacyjnych w roku budŜetowym, który trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. W związku z tym
istnieje obowiązek corocznego opracowywania preliminarzy  przychodów i kosztów przez kaŜdą
jednostkę organizacyjną PZW, a następnie uchwalanie przez zarządy okręgów oraz Zarząd Główny
zbiorczych budŜetów okręgowych i odpowiednio zbiorczego budŜetu Polskiego Związku
Wędkarskiego.

2. Do opracowania preliminarzy budŜetowych 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 pienięŜnych wzór PF 4

3. W trybie opracowywania preliminarzy przychodów i wydatków budŜetowych 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 młodzieŜy,
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 sprzedaŜy ryb róŜnym odbiorcom oraz produkcji materiału zarybieniowego na
zarybianie obwodów rybackich uŜytkowanych przez PZW na podstawie zawartych  umów cywilno-
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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 odpłatności za dzierŜawę nieruchomości oraz za wynajem pomieszczeń, lokali

i sprzętu,
3) prowadzenie placówek handlowych i wytwórczych oraz świadczenie róŜnych usług

o charakterze komercyjnym,
4) sprzedaŜ na zewnątrz wydawnictw PZW i reklam w tych wydawnictwach,
5) dochody z odsetek od kapitalizacji środków pienięŜnych 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 „sprzedaŜ towarów, materiałów  i usług.

     Uzyskane dochody z działalności gospodarczej podlegają przeznaczeniu na  działalność statutową.

7. Pod pojęciem składki członkowskiej naleŜy rozumieć wszystkie jej rodzaje oraz wpisowe i  sprzedaŜ
legitymacji członkowskich, corocznie uchwalane przez Zarząd Główny na podstawie § 30 pkt 9 i 11
Statutu PZW oraz przez zarządy okręgów na podstawie § 46 pkt  8 tegoŜ Statutu, w zakresie ich
wysokości.

§ 2
Zasady preliminowania przychodów statutowych

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

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

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 uŜytkowanie wody,
4) kształtowanie się popytu i podaŜy na usługi, o których mowa w §.1 ust. 6,
5) ustalenia na podstawie miarodajnych dokumentów, kwotowych moŜliwości otrzymania na

potrzeby statutowe odpowiednich dotacji lub subwencji oraz darowizn.
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3. Zgodnie z powołaną wyŜej uchwałą przychody ze składki członkowskiej podlegają podziałowi
według obowiązującej struktury organizacyjnej PZW. W związku z tym po dokonaniu 10% odpisu
na działalność władz i organów krajowych Związku, z przeznaczeniem na:
1) finansowanie kosztów obsługi organów statutowych,
2) utrzymania biura ZG i infrastruktury majątkowej ZG PZW,
3) działalności naukowo-badawczej,
4) nieodpłatnego zaopatrzenia ogniw PZW w znaki wartościowe,
5) popularyzacje wędkarstwa wśród młodzieŜy,
6) sport wędkarski finansujący zadania odnoszące się do sportu na szczeblu centralnym w wysokości

15% tego odpisu.
Pozostałość wynosząca 90% odpisu stanowi przychód okręgów, który przeznacza się na
finansowanie działalności organizacyjnej oraz sportu wędkarskiego w kołach i okręgach PZW.
Wewnętrzny podział przedmiotowych środków powinien nastąpić po przeanalizowaniu uchwalonych
przez koła budŜetów, pod kątem racjonalizacji kosztów zwłaszcza na rekreację i sport i następnie
poddany zatwierdzeniu przez zarządy okręgów.

4. Wpływy z wpisowego stanowią przychody preliminowane w budŜetach kół i nie podlegają dalszemu
podziałowi.

5. Wysokość opłat egzaminacyjnych na kartę wędkarską ustalają zarządy okręgów, z zastrzeŜeniem Ŝe:
1) egzaminy są nieodpłatne w szkółkach wędkarskich,
2) z opłat egzaminacyjnych jest zwolniona młodzieŜ szkolna na podstawie waŜnej legitymacji.
Przychody z opłat egzaminacyjnych są preliminowane w tych jednostkach organizacyjnych PZW,
przy których zostały powołane komisje egzaminacyjne.

6. Przychody pochodzące ze sprzedaŜy 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 z okręgowej składki członkowskiej są preliminowane na szczeblu okręgu i są
ewidencjonowane na koncie „SprzedaŜ składek członkowskich”. Zgromadzone środki ze składki
okręgowej stanowią źródło finansowania kosztów w zakresie ochrony i zagospodarowania wód
wędkarskich , a takŜe płac z pochodnymi pracowników zatrudnionych w obsłudze i nadzorze tej
działalności. Z części wpływów z w.w składek mogą  korzystać te koła, którym zarządy okręgów
powierzyły do gospodarowania i ochrony określone tereny wód i zatwierdziły w preliminarzu
budŜetowym 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 pienięŜnych 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, Ŝe
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  „sprzedaŜ 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
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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 podróŜy i diet, ryczałtów

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

wartościowych i wydawnictw wewnątrz związkowych – wydawanych nieodpłatnie,
3) wydatki na działalność sportową,
4) wydatki na młodzieŜ,
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 podróŜy pracowników,
7) podatki i opłaty lokalne, ubezpieczenia majątkowe oraz podatek VAT nie podlegający odliczeniu,
8) utrzymanie transportu, nakłady na dzierŜawę wód i innych nieruchomości słuŜących działalności

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

2. Preliminowanie kosztów na działalność sportową w zakresie sportu kwalifikowanego oraz
organizowania rekreacyjnych imprez sportowych powinno być poprzedzone analizą źródeł
finansowania tej działalności oraz dotychczasowego wykorzystywania na te cele środków
pochodzących ze składek członkowskich.

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

4. Planowanie i finansowanie kwalifikowanego sportu wędkarskiego na szczeblu krajowym odbywa się
na wydzielonych kontach  księgowych  Sport Kwalifikowany gromadzi środki z:
1) dokonywanego odpisu ze składki członkowskiej w wysokości 1,5%, co stanowi 15% części
2) odpisu  przekazywanego na szczebel Zarządu Głównego PZW,
3) opłat licencyjnych od zawodników i opłat rejestracyjnych od klubów wędkarskich,
4) pozyskiwanych środków na realizację państwowych zadań zleconych w zakresie sportu

kwalifikowanego,
5) róŜnych darowizn, w tym od sponsorów.

5. W preliminarzach budŜetowych okręgów naleŜy uwzględnić wydatki związane z dofinansowaniem
startu zawodników, uprawnionych do udziału w mistrzostwach Polski oraz ogólnopolskich zawodach
z cyklu Grand Prix. Zakres i wysokość dofinansowania określają na wniosek okręgowych
kapitanatów sportowych zarządy okręgów.

6. Stosownie do postanowień uchwały XXIX KZD PZW z dnia 16.10.2009 r. w sprawie zasad zwrotu
kosztów podróŜy i wypłaty diet członkom  PZW, pełniącym funkcje społeczne w preliminarzach
wydatków naleŜy przewidzieć środki finansowe na realizację tych świadczeń. Uchwała ustala, iŜ
zwrot kosztów podróŜy odnosi się do wszystkich członków PZW, zarówno pełniących funkcje
społeczne z wyboru, jak teŜ niefunkcyjnych, w sytuacji delegowania ich do wykonywania zadań
statutowych. Członkom władz i  organów związku, delegowanym słuŜbowo  w sprawach innych niŜ
na posiedzenia przysługuje zwrot kosztów delegacji wg przepisów i stawek ogłaszanych w
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rozporządzeniu MPiPS. Uczestnictwo w posiedzeniach podlega zwrotowi poniesionych kosztów
przejazdu. Rozliczanie kosztów podróŜy powinno następować według cen  biletów komunikacji
publicznej lub stawki kilometrowej przy uŜyciu 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 uŜycie do podróŜy 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 podróŜy członków PZW i  sportowców nie podlegają limitowaniu.

7. W preliminarzach budŜetowych naleŜy uwzględnić wydatki odnoszące się do diet członków PZW
pełniących funkcje z wyboru w zarządach, komisjach rewizyjnych i sądach koleŜeńskich.  Wydatki
na diety dla działaczy są limitowane następująco:
1) w kołach – do wysokości 5% przychodów ze składki  członkowskiej, wpisowego i składki

okręgowej,
2) w okręgach – do wysokości 3% od uzyskanych przychodów ze składki członkowskiej

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

3) na szczeblu krajowym – do wysokości 7% od uzyskanych odpisów ze składki członkowskiej i od
przychodów ze sprzedaŜy legitymacji członkowskich.

      Zgodnie z ww. uchwała decyzję w sprawie ustalania limitów diet podejmują organy osoby prawnej tj.
Zarząd Główny na poziomie ZG PZW i Zarząd Okręgu na poziomie Okręgu i Koła. Ponadto w § 3
ust. 4 powołanej uchwały znajduje się dyspozycja dla zarządów okręgów o przesuwaniu tych części
limitów diet, które przypadają skarbnikom kół, ze szczebla koła na szczebel okręgu. Oznacza to, Ŝe
wielkość kwotowa i liczba diet, zatwierdzona dla skarbnika koła, powinna zmniejszać limit wydatków
na diety dla pozostałych działaczy w kołach, dlatego teŜ kwotę funduszu diet dla skarbników naleŜy
ująć w budŜecie Okręgu.

8. Preliminowanie wydatków na realizację poszczególnych zadań i rodzajów  kosztów w działalności
statutowej, uwarunkowane jest poziomem przewidywanych przychodów .  W  zakresie wydatków
rzeczowych preliminarz budŜetowy powinien zapewnić przede wszystkim niezbędne środki na
naleŜyte wywiązywanie się z umów cywilno-prawnych, odnoszących się do uŜytkowania obwodów
rybackich w tej dziedzinie.

9. Naliczanie amortyzacji od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
obowiązuje według stawek i okresów określonych w przepisach podatkowych. W odniesieniu do
środków trwałych obcych uŜytkowanych 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 uŜytkowania.

§ 4
Planowanie przychodów i kosztów działalności rolniczej

1. Preliminarz przychodów z działalności rolniczej powinien obejmować:
1) wartość przewidywanych do sprzedaŜy 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 sprzedaŜy materiałów i usług związanych z działalnością rybacką,
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4) wartość przychodów finansowych ściśle związanych z produkcja 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. BudŜet działalności rolniczej nie powinien zakładać nadwyŜki 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 teŜ dochody finansowe z kapitalizowanych odsetek od środków pienięŜnych oraz dochody
uzyskane z podziału zysku spółek, których PZW jest udziałowcem bądź akcjonariuszem.
Przychodami działalności gospodarczej jest równieŜ odpłatne udostępnianie miejsc noclegowych w
stanicach wędkarskich, odpłatne wypoŜyczanie łodzi i miejsc parkingowych.

2. Preliminarz kosztów z działalności gospodarczej, oprócz prostych kosztów rodzajowych
ponoszonych bezpośrednio na tę działalność, obejmuje koszty rozliczone z proporcjonalnego
zaangaŜowania 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. BudŜet działalności gospodarczej powinien zamykać się zyskiem. Podejmowanie przedsięwzięć nie
przynoszących korzyści materialnych wspierających działalność statutową, nie znajduje Ŝadnego
uzasadnienia i stanowi zbędne zaangaŜowanie aktywów PZW na ten cel.

§ 6
Terminarz opracowywania budŜetu PZW

Obowiązuje następujący harmonogram prac planistycznych:
1) do 15 grudnia - opracowanie budŜetów jednostkowych przez koła
2) do 14 stycznia roku następnego

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

3) do 25 stycznia -  opracowanie przez zarządy okręgów budŜetów jednostkowych,
4) do 10 lutego -  opracowanie budŜetów zbiorczych okręgów i ich uchwalenie,

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

5)  do 10 marca -  opracowanie budŜetu zbiorczego PZW wraz z analizą opisową,
6)  do 31 marca -  uchwalenie budŜetu PZW,

-  uchwalenie budŜetów jednostkowych ZG PZW, Redakcji „WW” 
i Gospodarstwa Rybackiego PZW.



21

§ 7
Ustalenia końcowe

WaŜność niniejszych załoŜeń moŜe być przedłuŜana na lata następne w trybie uchwały Zarządu
Głównego PZW i stosownych aneksów do tej uchwały.


