
Kryteria oceny koła PZW Okręgu Wałbrzych w 2019. 

I. Działalność organizacyjna 

1. Terminowe dostarczenie protokołu z walnego zgromadzenia koła, oraz z posiedzeń 

zarządu koła– 1 pkt 

2. Terminowe dostarczenie sprawozdania z działalności sądu koleżeńskiego koła – 1 pkt 

3. Terminowe dostarczenie sprawozdania z działalności rzecznika dyscyplinarnego– 1 pkt 

4. Terminowe dostarczenie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej koła– 1 pkt 

Do oceny koła za 2019r. zalicza się dokumentację ujętą w punktach od 1-4  do 

15.01.2020r.  

II. Działalność finansowa 

1. Terminowe rozliczenie się i składanie raportów finansowych – 1 pkt. 

2. Terminowe rozliczenie się  ze znaków wartościowych– 1 pkt. 

3. Terminowe  przedstawianie preliminarza budżetowego na 2019 rok – 1 pkt. 

4. Pozyskiwanie środków finansowych i innych  z zewnątrz – 1 pkt 

III. Zagospodarowanie i ochrona wód 

1. Posiadanie pod opieką zbiornika wodnego ogólnodostępnego – 1 pkt 

a)  prace porządkowe i utrzymanie w czystości brzegów zbiorników wodnych – 1 pkt 

2. Zarybianie zbiorników będących pod opieką koła ze środków własnych po konsultacji 

z ichtiologiem w biurze  PZW w Wałbrzychu– 2 pkt 

3. Terminowe dostarczenie sprawozdania z kół posiadających SSR – 2 pkt 

4. Posiadanie SSR w kole – 1 pkt 

IV. Działalność sportowa 

1. Organizowanie Mistrzostw Koła min. dwie dyscypliny w roku – 2 pkt 

2. Udział w Mistrzostwach Okręgu  minimum dwa starty – 1 pkt 

3. Zorganizowanie otwartych trzech imprez wędkarskich, w tym co najmniej dwóch 

imprez z udziałem uczestników w kat. młodzieżowej ( min. 1 dyscyplina) – 2 pkt 

V. Działalność młodzieżowa 

1. Prowadzenie szkółki wędkarskiej – 1 pkt 

2. Organizowanie zawodów z okazji Dnia Dziecka – 2 pkt 



3. Udział w Mistrzostwach Okręgu juniorów lub udział w olimpiadach wędkarskich – 1 pkt 

Łącznie : 24 pkt 

Ocena działalności koła 

1. Uzyskane od  18 do 21 pkt włącznie uprawnia koło do otrzymania 38 % odpisu ze 

składki członkowskiej, będącej w dyspozycji Zarządu Okręgu. 

2. Kola, które uzyskają od 12 do 17 pkt uprawnione są do 34% odpisu. 

3. Koła, które uzyskają od 9 do 11 pkt uprawnione są do 30 % odpisu. 

4. Wykaz kół, który przysługuje odpis 38%, 34%. 30% .zostanie przesłany do kół. 

5. Działalność kół, które uzyskują mniej niż 9 pkt, wg w/w kryteriów, będą podane przez 

Zarząd Okręgu szczegółowej analizie co do ich dalszego funkcjonowania. 

6. Koła, które otrzymają od 22-24 pkt uprawnia do otrzymania odpisu w wysokości 40%. 
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