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Załącznik do uchwały nr 6/11/2019 z dnia 04.11.2019 r. 

REGULAMIN 

PRACY KOMISJI EGZEMINACYJNYCH 

NA KARTĘ WĘDKARSKĄ 

Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Zielonej Górze 

 
 

1. Komisja egzaminacyjna ma prawo przeprowadzać egzaminy na kartę wędkarską dla 

wszystkich zainteresowanych osób. 

 

2. Uprawnionym do powołania komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską jest Zarząd Okręgu 

PZW Okręg w Zielonej Górze. Powołuje on komisje egzaminacyjne, które ustalą miejsce, 

termin i godziny przeprowadzania egzaminów, o czym informują biuro ZO, a ten starostę lub 

inny organ wydający kartę wędkarską właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. 

 

3. Do egzaminu na kartę wędkarską przystępuje osoba, która ukończyła 14 lat i wniosła 

stosowną opłatę egzaminacyjną. Wysokość opłaty ustala Zarząd Okręgu PZW w Zielonej 

Górze. 

 

4. Komisja pracuje w składzie minimum dwuosobowym zawsze z przewodniczącym. 

 

5. Komisja może zbierać się także w innych terminach indywidualnie ustalonych przez 

przewodniczącego. 

 

6. Zdający egzamin obowiązany jest przedstawić komisji egzaminacyjnej dokument ze 

zdjęciem potwierdzający tożsamość. 

 

7. Egzamin na kartę wędkarską obejmuje następującą tematykę: 

a) prawa wędkującego 

b) obowiązki wędkującego 

c) zasady wędkowania: 

d) zachowania na łowisku 

e) rozpoznawanie gatunków ryb 

 

8. Komisja może przeprowadzić egzamin w dwóch formach: 

a) pisemnego testu – gdzie należy odpowiedzieć pozytywnie na minimalnie 60% pytań 

b) ustnego – gdzie należy otrzymać pozytywną opinię z posiadanej wiedzy. 

 

9. Pozytywne zdanie egzaminu uprawnia zdającego do otrzymania zaświadczenia. 

Pieczątki i podpisy na wydanym zaświadczeniu muszą być oryginalne 

– starostwo nie uwzględnia kserokopii.  

 

10. Zaświadczenie podpisuje dwóch członków komisji wśród których musi być przewodniczący 
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11. Z przeprowadzanych egzaminów przewodniczący zobowiązany jest sporządzić protokół 

i dostarczyć do biura okręgu w terminie do 10 dnia następnego miesiąca po przeprowadzeniu 

egzaminu.  

 

12. Protokół powinien zawierać: 

a) liczbę porządkową wpisu. 

b) nazwisko i imię zdającego, 

c) datę i miejsce urodzenia, oraz adres zamieszkania zdającego. 

d) wynik egzaminu i datę jego przeprowadzenia. 

e) podpisy członków komisji biorących udział w egzaminie. 

 

Wzór protokołu stanowi załącznik do regulaminu. 

 

13. Komisja egzaminacyjna prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń. Zaświadczeniu nadaje się 

sygnaturę zawierającą numer komisji egzaminacyjnej, kolejny numer w rejestrze 

egzaminacyjnym i datę wydania. 

Zaświadczenie umożliwia ubieganie się o wydanie przez starostwo powiatowe lub inny organ 

wydający kartę wędkarską właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej 

się o kartę wędkarską. 

 

14. Dokumenty niezbędne do wydania Karty Wędkarskiej: 

- wniosek o wydanie karty 

- 1 fotografia 

- oryginał zaświadczenia o zdanym egzaminie na kartę wędkarską 

- dowód uiszczenia opłaty 

 
 


