
 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 13.11.2017 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 1/11/2017 

z dnia 13.11.2017 r. 

 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich  
i opłat dla niezrzeszonych PZW Okręg w Zielonej Górze na 2018 r. 

 

 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na 
podstawie § 47 pkt 8 i 10 Statutu PZW, ustala wysokość składki członkowskiej  
i opłat okresowych na ochronę i zagospodarowanie wód na 2018 rok dla 
członków PZW i osób nie będących członkami PZW, stanowiące załącznik nr 1  
i 2 do uchwały. 

2. W związku z uchwałą nr 8/XI/2017 Prezydium Zarządu Głównego PZW z dnia  
4 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia składki członkowskiej na 2018 r., 
Zarząd Okręgu w Zielonej Górze zwalnia członków uczestników z obowiązku 
opłacenia wpisowego. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Sekretarz                       Prezes 

       /-/           /-/ 

 Robert Jędrysiak      Mirosław Kamiński 

 

  



Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/11/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. 
 
 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ  

NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD W 2018 r. 

 
 

Lp. Rodzaj składki 

Składka pełna 
  

(wody górskie i 
nizinne) 

Składka 
niepełna 

Uwagi  
 

Plus opłacona składka człon-
kowska ogólnozwiązkowa. 

1. Podstawowa dla członków PZW 125 zł - 

- 

2. 
Ulgowa I  

 dla członków PZW powyżej 65 lat 
85 zł - 

3. 

Ulgowa II  
dla członków PZW:  

 odznaczonych Srebrną Odznaką PZW,  

 Porozumienia międzyokręgowe
1)

 

80 zł - 

4. 

Ulgowa III  
dla członków PZW:  

 odznaczonych Złotą Odznaką PZW,  

 strażnicy SSR 1 pułap
2)

 

73 zł - 

5. 

Ulgowa IV  
dla członków PZW: 

 młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 
lata,  

 kobiety,  

40 zł - 
Młodzież i studenci – aktual-

na legitymacja szkolna lub 
studencka. 

6. 
Ulgowa V  
dla członków PZW: 

 młodzież do lat 16 
5 zł - 

Uprawnia do łowienia na 
wszystkich wodach ogólno-
dostępnych użytkowanych 

przez PZW. 

7. 

Ulgowa VI  
dla członków PZW: 

 odznaczonych Złotą Odznaką z Wieńcami,  

 członkowie PZW powyżej 75 lat,  

 strażnicy SSR 2 pułap
3)

 

1 zł - - 

8. 

Ulgowa VII  
 dla honorowych członków PZW 

bezpłatnie - 

Członkowie honorowi PZW 
nie opłacają również składki 
członkowskiej ogólnozwiąz-

kowej. 

9. 
Składka niepełna 

 Jedno jezioro/rzeka/jeden akwen 
 75 zł - 

 

1)
 dotyczy członków PZW z okręgów, z którymi Okręg PZW w Zielonej Górze ma podpisane porozumienia „50/50”  

2)
 dotyczy strażników SSR, którzy w roku poprzedzającym przepracowali w patrolach godziny - 1 pułap 

3)
 dotyczy strażników SSR, którzy w roku poprzedzającym przepracowali w patrolach godziny - 2 pułap 

 

 
 
 
 



Załącznik nr 2 do uchwały nr 1/11/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. 
 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OKRESOWEJ NA ZAGOSPODAROWANIE  

I OCHRONĘ WÓD DLA CZŁONKÓW PZW  

W 2018 r. 

 

Lp. Rodzaj składki 
Wody górskie i 

nizinne 
Uwagi 

1. Składka okresowa 1 dniowa 35 zł 

Plus opłacona 
składka członkow-
ska ogólnozwiąz-

kowa. 
W opłatach nie 
przysługują ulgi 

2. Składka okresowa 3 dniowa 50 zł 

3. Składka okresowa 7 dniowa 70 zł 

4. Składka okresowa 14 dniowa 80 zł 

5. 
Składka okresowa 1 dniowa na czas 
trwania zawodów wędkarskich 

15 zł 

 
WYSOKOŚĆ OPŁAT OKRESOWYCH  

DLA OSÓB NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI PZW  

ORAZ DLA OBCOKRAJOWCÓW W 2018 r. 

 

Lp. Rodzaj opłaty 
Wody górskie i 

nizinne 
Uwagi 

1. Opłata okresowa 1 dniowa 50 zł 

w opłatach okre-
sowych nie przy-

sługują ulgi 

2. Opłata okresowa 3 dniowa 90 zł 

3. Opłata okresowa 7 dniowa 115 zł 

4. Opłata okresowa 14 dniowa 130 zł 

5. CAŁY ROK 300 zł 

 



 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 13.11.2017 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
Nr 2/11/2017 

z dnia 13.11.2017 r. 

 

 

 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Okręgowego Kapitanatu Sportowego 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na podsta-

wie § 47 pkt 10 statutu PZW, zatwierdza Regulamin Okręgowego Kapitanatu 

Sportowego 

2. Regulamin stanowi załącznik do uchwały.  

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Sekretarz                     Prezes 

       

Robert Jędrysiak      Mirosław Kamiński 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik do uchwały ZO nr 2/11/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. 

 
REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO 

PZW ZIELONA GÓRA 
 
 

§ 1 
Okręgowy Kapitanat Sportowy Polskiego Związku Wędkarskiego, zwany w skrócie OKS, jest 
Komisją Zarządu Okręgu PZW powołaną w oparciu o § 7 pkt. 11 Statutu Związku i działa na 
podstawie niniejszego Regulaminu. 
 

§ 2 
OKS realizuje zadania Polskiego Związku Wędkarskiego w zakresie sportu w następujących 
dyscyplinach: 

1. w ramach sekcji spławikowej: 

 wędkarstwo spławikowe 

 wędkarstwo gruntowe 

 wędkarstwo rzutowe 

2. w ramach sekcji spinningowej: 

 wędkarstwo spinningowe 

 wędkarstwo morskie 

 wędkarstwo muchowe 

 
§ 3 

OKS prowadzi swoją działalność zgodnie z: 

 zasadami organizacji sportu wędkarskiego w PZW 

 statutem PZW i regulaminami Polskiego Związku Wędkarskiego 

 uchwałami Zarządu Głównego PZW, Zarządu Okręgu PZW 

 wnioskami propozycjami zgłaszanymi i zatwierdzonymi przez ZO PZW 
 własnymi decyzjami. 

 
§ 4 

Do zadań OKS należy kierowanie, koordynowanie, programowanie i opiniowanie oraz 
występowanie z wnioskami w dziedzinie powierzonych konkurencji sportowych, a w 
szczególności: 

1) Opracowywanie: 
a) planów oraz programów rozwoju dyscyplin sportowych wymienionych w § 2, 
b) rocznego preliminarza budżetowego w dziedzinie dyscyplin sportowych wy-

mienionych w § 2, zgodnie z zasadami gospodarności, oszczędności i celowości 
wydatków, 

c) komunikatów i harmonogramu zawodów. 



2) Nadzór nad wykonywaniem i przestrzeganiem zatwierdzonych planów, preliminarzy 
budżetowych, programów, regulaminów i instrukcji. 

3) Podejmowanie działań wynikających z umów i porozumień zawartych przez PZW z 
krajowymi i zagranicznymi firmami i sponsorami w zakresie sportu wędkarskiego. 

4) Udzielanie pomocy organizacyjnej i metodycznej Zarządów Kół PZW oraz Wędkar-
skim Klubom Sportowym. 

5) Inspirowanie działalności oraz ocena pracy Zarządów Kół PZW w zakresie sportu 
wędkarskiego. 

6) Wdrażanie nowoczesnych metod szkolenia sportowego i analiza ich wyników. 
7) Występowanie z wnioskami do ZO PZW w sprawach: 
a) składu ekip sportowych na zawody krajowe i międzynarodowe, 
b) rocznych kalendarzy imprez okręgowych, 
c) rocznego preliminarza budżetowego, 
d) powierzenia kołom PZW i klubom wędkarskim organizacji imprez okręgowych i kra-

jowych. 
8) Rozpatrywanie protestów, odwołań i sporów oraz wydawanie decyzji w sprawach 

prowadzonych dyscyplin wymienionych w § 2, zgodnie z obowiązującymi regulami-
nami i przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi. W sprawach o charakterze 
dyscyplinarnym OKS działa w oparciu o ustalone prze ZG PZW „Przepisy dyscypli-
narne sportu wędkarskiego”. 

9) Podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania sponsorów dla prowadzących dys-
cyplin sportu wędkarskiego oraz wyszukiwanie innych, dodatkowych źródeł finan-
sowania tych dyscyplin. 

10) Analizowanie dochodów i wydatków w ramach rocznego preliminarza budżetowe-
go OKS i podejmowanie odpowiednich działań i decyzji dla racjonalizacji wydatków 
i maksymalizowania dochodów. 

11) Składanie wniosków, propozycji i wystąpień z inicjatywy własnej do ZO PZW. 
12) Składanie sprawozdań z działalności własnej i sportowej w zakresie prowadzonych 

dyscyplin sportu wędkarskiego. 
13) Wykonywanie innych prac i czynności zleconych przez Zarząd Okręgu. 

 
§ 5 

Uprawnienia OKS scedowane na niego przez Zarząd Okręgu PZW, nie podlegające dalszemu 
substytuowaniu, obejmują m. in. : 

1) szkolenie oraz nadawanie licencji Sędziego Klasy Okręgowej i Podstawowej dyscyplin 
wędkarskich, 

2) zatwierdzanie obsad sędziowskich zawodów okręgowych, 
3) opracowanie regulaminów sportowych imprez wędkarskich na szczeblu Okręgu, we-

ryfikacja wyników, 
4)  nakładanie kar za przewinienia sportowe, nakładanych w trybie obowiązujących 

przepisów sportowych. 

 
  



§ 6 

Decyzje OKS podjęte w zakresie jego uprawnień są wiążące. Odwołania od tych decyzji 
mogą być wnoszone wyłącznie do Zarządu Okręgu PZW, co nie wstrzymuje ich realizacji. 
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem 
OKS. Jeśli odwołanie zdaniem OKS jest rzeczywiście uzasadnione, OKS może, nie 
przesyłając akt sprawy do Zarządu Okręgu PZW, uchylić zaskarżoną decyzję i w miarę 
potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanej decyzji przysługuje 
odwołanie do Zarządu Okręgu PZW. 

§ 7 

1. OKS składa się z nie mniej niż 10 członków, w tym Przewodniczącego, którym jest 
Wiceprezes ZO PZW do spraw Sportu lub osoba przez niego zaproponowana. 

2. OKS działa w ramach 2 sekcji – sekcji spławikowej i sekcji spinningowej. Poszcze-
gólnymi sekcjami kierują Przewodniczący sekcji, którzy są jednocześnie zastęp-
cami przewodniczącego OKS (wiceprzewodniczący). 

3. Skład OKS ustala Zarząd Okręgu PZW. 
4. W skład OKS wchodzą przedstawiciele dyscyplin sportowych oraz poszczególni 

działacze ZO PZW, którzy wyrazili zgodę na prace w Okręgowym Kapitanacie 
Sportowym. 

5. Kadencja OKS trwa przez okres kadencji Zarządu Okręgu PZW, z tym że jego 
członkowie pełnią swoje obowiązki do czasu określenia ostatecznego składu no-
wego OKS przez ZO PZW. 

6. Zarząd Okręgu PZW ma prawo odwołania poszczególnych osób wchodzących w 
skład OKS na ich wniosek, na wniosek OKS lub z własnej inicjatywy. 

7. OKS wnioskuje do ZO PZW o dokooptowanie nowych członków w miejsce tych, 
którzy ubyli ze składu OKS w czasie kadencji. 

8. Członkostwo w OKS ustaje w przypadku: 
a) śmierci, 
b) rezygnacji złożonej na piśmie, 
c) uprawomocnienia się kary dyscyplinarnej o wykluczenie OKS. 

9. W przypadku zdekompletowania w czasie trwania kadencji składu OKS jego uzu-
pełnienie może nastąpić na mocy uchwały ZO PZW. 

 
§ 8 

1. Członków OKS obowiązuje systematyczny udział w posiedzeniach oraz wykony-
wanie zadań wynikających z ustalonego dla nich podziału kompetencji. 

2. Członek OKS nie wykonujący systematycznie obowiązków, o których mowa w 
ust.1 obowiązany jest przedstawić OKS stosowne wyjaśnienie. 

3. Opuszczenie 3 posiedzeń OKS bez usprawiedliwienia powoduje wykluczenie z 
OKS. 

4. W stosunku do swych członków naruszających Statut PZW oraz nie przestrzegają-
cych wymogów ust. 1 i 2 –ZO PZW na wniosek OKS może podjąć uchwałę o usu-
nięciu takich członków z grona OKS. 

 



§ 9 

1. Posiedzenia poszczególnych sekcji OKS odbywają się w miarę potrzeb, nie rza-
dziej jednak niż 4 razy w roku kalendarzowym. 

2. Pracami OKS pomiędzy posiedzeniami kieruje Przewodniczący OKS. 
3. Przewodniczący OKS informuje członków OKS na najbliższym posiedzeniu o decy-

zjach podjętych w trybie ust.2 
4. Posiedzenia OKS zwołuje i na nich przewodniczy Przewodniczący lub zastępujący 

go wiceprzewodniczący. 

§ 10 

1. Porządek dzienny posiedzenia OKS i wykaz osób zaproszonych proponuje Prze-
wodniczący lub zastępujący go wiceprzewodniczący. 

2. O terminie i miejscu posiedzenia oraz proponowanym porządku dziennym Prze-
wodniczący poprzez biuro Zarządu Okręgu PZW zawiadamia uczestników z wy-
przedzeniem 7 dniowym. 

3. Proponowany porządek dzienny podlega przegłosowaniu przez OKS przed przy-
stąpieniem do obrad. Proponowane przez członków OKS zmiany w porządku 
dziennym podlegają przegłosowaniu przez OKS. 

 
§ 11 

1. Po przyjęciu porządku obrad i zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania, 
Przewodniczący lub osoba go zastępująca przedstawia informację, o której mo-
wa w § 9 ust.3 Regulaminu oraz o sposobie wykonania uchwał OKS z poprzed-
niego zebrania. 

2. W dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem dziennym przewodniczący obrad 
udziela głosu w kolejności zgłoszeń. Przy głosowaniu jako pierwszy przegłosowu-
je się wniosek najdalej idący.  

 
§ 12 

Uchwały sekcji OKS zapadają zwykła większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy 
obecności co najmniej połowy członków sekcji OKS. W przypadku równej ilości głosów 
rozstrzygający jest głos Przewodniczącego posiedzenia. 
 

§ 13 

1. Wszystkie posiedzenia OKS są protokołowane. Protokół sporządza sekretarz sekcji. 
2. Protokół podpisuje Przewodniczący i sekretarz. 
3. Protokół przyjmuje się na następnym posiedzeniu, poddając go pod głosowanie. 

Zgłoszone poprawki podlegają również przegłosowaniu. 
4. Obecni na posiedzeniu podpisują listę obecności. 
5. Protokoły i dokumentację OKS przechowuje biuro ZO PZW. 

 
  



§ 14 

1. Pracownik Zespołu Organizacyjno-Sportowego Biura ZO PZW uczestniczy w po-
siedzeniach OKS. Może on zgłaszać wnioski i rozwiązania zgodnie z zadaniami i 
wytycznymi PZW. 

2. W pracach OKS mogą ponadto brać udział, z głosem doradczym, członkowie ZO 
PZW, którzy wyrazili chęć współpracy, jednak bez prawa udziału w głosowaniu. 

3. W pracach OKS mogą brać udział zaproszeni goście bez prawa udziału w głoso-
waniu. 

§ 15 

OKS powołuje w miarę potrzeb podkomisje lub zespoły robocze dla wykonywania zadań lub 
powierza prowadzenie niektórych spraw osobom wybranym ze swego składu. OKS ustala 
regulaminy podkomisji, określające zakres powierzonego zadania i czas działania. 
 

§ 16 

1. Terminy posiedzeń OKS ustala Przewodniczący lub jego zastępca. 
2. W okresach między posiedzeniami OKS, prawo podejmowania decyzji w pilnych 

sprawach bieżących, wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia, przysługuje 
Przewodniczącemu sekcji w uzgodnieniu z Przewodniczącym OKS. 
Decyzje takie powinny być przedstawiane na najbliższym posiedzeniu OKS. 

 
§ 17 

1. Decyzje OKS wprowadza w życie i realizuje biuro ZO PZW. 
2. Decyzje finansowe OKS realizację jego preliminarza wykonuje biuro ZO PZW. 

 
§ 18 

1. W ramach OKS działa Kolegium Sędziów Wędkarskich. Regulamin Kolegium Sę-
dziów Wędkarskich stanowi odrębny dokument. 

2. Regulamin Kolegium Sędziów przedstawia Przewodniczący KS na posiedzeniu 
OKS.  

 
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ZO PZW. 

 

 



 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 13.11.2017 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
Nr 3/11/2017 

z dnia 13.11.2017 r. 

 

 

 

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Biura PZW Okręg w Zielonej Górze 
 

 

 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na podstawie § 47 pkt 10 
Statutu PZW, uchwala, co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie Pracy Biura Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Zielonej Górze z dnia  

9 maja 2016 r. (załącznik do uchwały ZO PZW nr 1/5/2016 z dnia 9 maja 2016 r.) wprowa-

dza się następujące zmiany: 

1. W § 9: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Czas pracy w podstawowym systemie czasu pracy 

wynosi 8 godzin dziennie i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnym pięcio-

dniowym tygodniu pracy od poniedziałku do piątku, w 4 miesięcznym okresie rozli-

czeniowym, z zastrzeżeniem ust. 2”; 

2) skreśla się ust. 3; 

3) dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 2. 

2. W § 14: 

1)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Ewidencję czasu pracy prowadzą  pracownicy Zespo-

łu Finansowo-Księgowego odpowiedzialni za realizację zadań kadrowo-płacowych.”; 

2) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Pracownicy wszystkich zespołów Biura PZW Okręg w 

Zielonej Górze, składają dane niezbędne dla potrzeb prowadzenia ewidencji, o któ-

rej mowa w ust. 5, pracownikom odpowiedzialnym za realizację zadań kadrowo-



płacowych, po wcześniejszym sprawdzeniu przez koordynatorów (kierujących zespo-

łami) i zatwierdzeniu przez dyrektora biura”. 

3. § 33 otrzymuje brzmienie: „§ 33. Wypłata wynagrodzenia następuje przelewem na ra-

chunek bankowy pracownika w ostatnim dniu każdego miesiąca, a jeżeli jest to dzień 

wolny od pracy wypłata wynagrodzenia następuje w dniu poprzedzającym”. 

§ 2 

W pozostałym zakresie Regulamin Pracy nie ulega zmianie. 

§ 3 

Zmiany w Regulaminie Pracy wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania ich  do 

wiadomości pracowników poprzez przekazanie każdemu pracownikowi kopii uchwały.  

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Sekretarz                     Prezes 

       

Robert Jędrysiak      Mirosław Kamiński 

 

 



 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 13.11.2017 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 4/11/2017 

z dnia 13.11.2017 r. 

 

 

 

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników biura PZW Okręg  
w Zielonej Górze 

 
 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na podstawie § 47 pkt 10 

statutu PZW uchwala, co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie Wynagradzania pracowników biura Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg 

w Zielonej Górze z dnia  8 maja 2015 roku (załącznik do uchwały ZO PZW z dnia 08.05.2015 

r.) wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 10 otrzymuje brzmienie:  

„§ 10. 1. W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród w wysokości do  

   20 % planowanych wynagrodzeń zasadniczych pracowników. 

1. Nagrody mają charakter uznaniowy. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje praco-

dawca. 

2. Nagrodę przyznaje się za:  

1) indywidualne wyniki pracy pracownika, jego zaangażowanie w pracy, rzetelność, 

dyspozycyjność, samodzielność; 

2) inicjatywę w podejmowaniu działań polepszających organizację pracy Biura; 

3) złożoność realizowanych zadań; 

4) wykonywanie zadań nie leżących w stałym zakresie obowiązków.” 

  



2. Skreśla się § 11.  

3. Kolejne paragrafy Regulaminu otrzymują numerację wynikającą z wprowadzonej zmia-

ny. 

§ 2 

W pozostałym zakresie Regulamin Wynagradzania nie ulega zmianie. 

§ 3 

Zmiany w Regulaminie Wynagradzania wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia po-

dania ich  do wiadomości pracowników poprzez przekazanie kopii uchwały każdemu pra-

cownikowi. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Sekretarz                     Prezes 

       

Robert Jędrysiak      Mirosław Kamiński 

 

 



 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 13.11.2017 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 5/11/2017 

z dnia 13.11.2017 r. 

 

 

 

w sprawie dalszej przynależności do Strefy I 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na podsta-

wie § 47 pkt 28 statutu PZW, realizując uchwałę Okręgowego Zjazdu Delega-

tów, uchwala dalszą przynależność do porozumienia Strefy I na kadencję 

2017-2021. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Sekretarz                     Prezes 

       

Robert Jędrysiak      Mirosław Kamiński 

 

 



 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 13.11.2017 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
Nr 6/11/2017 

z dnia 13.11.2017 r. 

 

 

 

w sprawie przyjęcia porozumień na 2018 rok 
 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na 

podstawie § 47 pkt 28 statutu PZW, uchwala porozumienia na rok 2018  

z okręgami:  

1) Szczecin, Katowice, Elbląg, Koszalin – porozumienia 50/50 – wysokość 
składki na ochronę i zagospodarowania wód – 80 zł 

2) Poznań – porozumienie 50/50 z dopłatą do wysokości składki 
obowiązującej w Poznaniu (80 zł + 15 zł) 

3) Gorzów Wlkp. – na zasadach obowiązujących w roku 2017, wg załącznika. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 Sekretarz                     Prezes 

       

Robert Jędrysiak      Mirosław Kamiński 

 
  



Załącznik do uchwały ZO nr …/11/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. 

 

Porozumienie Gorzów Wlkp. (nie dotyczy Pliszki i Ilanki – zasada wzajemności): 

1) Jednolite składki okresowe w obu okręgach: 

 za 1 dzień z brzegu i z lodu 10,00 zł 

 za 7 dni z brzegu i z lodu 20,00 zł 

 za 14 dni z brzegu i z lodu 30,00 zł 

 

2) opłata roczna na jedną wybraną wodę z 50% zniżką (nizinne i górskie  

37 zł) 

 



 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 13.11.2017 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 7/11/2017 

z dnia 13.11.2017 r. 

 

 

 

w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczej w kołach 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na podsta-

wie § 47 pkt 10 statutu PZW, ustala termin kampanii sprawozdawczej w ko-

łach od 01.01.2018 – 31.03.2018 roku. 

2. Do obsługi WZK Zarząd Okręgu upoważnia: wszystkich członków Zarządu 

Okręgu, Przewodniczących Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu 

Koleżeńskiego, Rzeczników dyscyplinarnego i prasowego oraz dyrektora Biura. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Sekretarz                     Prezes 

  

Robert Jędrysiak      Mirosław Kamiński 

 

 



 
 
 
 
 

Zielona Góra 13.11.2017 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 8/11/2017 

z dnia 13.11.2017 r. 

 

 

w sprawie ustanowienia pełnomocnictw dla przedstawicieli 
PZW Okręg w Zielonej Górze. 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na 
podstawie § 47 pkt 27 statutu PZW, ustanawia pełnomocnictwa dla: 

1) przedstawicieli Zarządu Koła PZW nr 1 w Świebodzinie, w składzie: 

 kol. Robert Jędrzejczak – prezes Koła 
 kol. Jan Wierzchoń – skarbnik Koła 
 kol. Stanisław Szpilman – członek zarządu Koła 

do obsługi i dysponowania rachunkiem bankowym Koła nr 1 w Świebodzinie 
w banku BS Siedlec Filia Świebodzin. 

2) przedstawicieli Zarządu Koła PZW w Nowym Miasteczku, w składzie: 

 kol. Robert Stanisławski – prezes Koła 
 kol. Krzysztof Osuch – skarbnik Koła 
 kol. Przemysław Radecki – sekretarz Koła 

do obsługi i dysponowania rachunkiem bankowym Koła w Nowym 
Miasteczku 

3) przedstawicieli Gminnego Zarządu Koła PZW w Łagowie, w składzie:  

 kol. Jan Szuryga – prezes Koła 
 kol. Aleksander Żelengowski – skarbnik Koła 
 kol. Władysław Ignaszak – wiceprezes zarządu Koła 

do prowadzenia negocjacji i podpisania umowy o współpracy wędkarzy z 
Buckow (Niemcy) i Łagowa w ramach projektu realizowanego przez Gminę 
Łagów w ramach „Miast Partnerskich”. 



2. Na podstawie § 57 pkt 15 statutu Związku, koło może podejmować czynności 

jedynie do wysokości środków własnych zatwierdzonych w budżecie koła,  

a wszelkie zobowiązania wynikłe z zawieranych umów podlegają finansowaniu  

z budżetu koła. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Sekretarz                     Prezes 

       

Robert Jędrysiak      Mirosław Kamiński 

 

 



 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 13.11.2017 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 9/11/2017 

z dnia 13.11.2017 r. 

 

 

 

w sprawie zwiększenia wymiaru ochronnego dla karpia 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na podsta-

wie § 47 pkt 10 statutu PZW, na wniosek koła PZW nr 1 w Świebodzinie, po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez Okręgową Komisję Zagospodarowania i 

Ochrony Wód ustanawia w 2018 roku wymiar ochronny karpia na jeziorze 

Wapna Jordanowo do 40 cm. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Sekretarz                     Prezes 

 

Robert Jędrysiak      Mirosław Kamiński 

 

 



 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 13.11.2017 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 10/11/2017 

z dnia 13.11.2017 r. 

 

 

 

w sprawie powołania biegłego sądowego 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na podsta-

wie § 47 pkt 10 statutu PZW, na wniosek Okręgowej Komisji Zagospodarowa-

nia i Ochrony Wód zleca powołanie biegłego sądowego dla sprawdzenia pra-

widłowości wykonania robót budowlanych w Lubrzy. 

2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu PZW w Zielonej 

Górze. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Sekretarz                     Prezes 

 

Robert Jędrysiak      Mirosław Kamiński 

 

 



 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 13.11.2017 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 11/11/2017 

z dnia 13.11.2017 r. 

 

 

 

w sprawie skierowania do Okręgowej Komisji Rewizyjnej inwestycji  

w Lubrzy 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na podsta-

wie § 47 pkt 10 statutu PZW, na wniosek Okręgowej Komisji Zagospodarowa-

nia i Ochrony Wód kieruje do zbadania sprawę inwestycji w Lubrzy do Okrę-

gowej Komisji Rewizyjnej. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Sekretarz                     Prezes 

 

Robert Jędrysiak      Mirosław Kamiński 

 

 



 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 13.11.2017 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 12/11/2017 

z dnia 13.11.2017 r. 

 

 

 

w sprawie upoważnienia do składania w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego 
Okręg w Zielonej Górze oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych 

okręgu oraz do czynności bankowych i procesowych, a także do udzielania 
pełnomocnictw 

 
 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na podstawie § 47 
pkt 27 Statutu PZW, uchwala: 

§ 1 

1. Upoważnia: 

 

1) Mirosława Kamińskiego – Prezesa Zarządu Okręgu PZW, 

2) Zdzisława Kowalskiego – I Wiceprezesa Zarządu Okręgu PZW, 

3) Czesława Kołodziejczaka – Wiceprezesa Zarządu Okręgu PZW, 

4) Mariusza Brzezińskiego – Wiceprezesa Zarządu Okręgu PZW, 

5) Grzegorza Rutkowskiego – Wiceprezesa Zarządu Okręgu PZW, 

6) Roberta Jędrysiaka – Sekretarza Zarządu Okręgu PZW, 

7) Zdzisława Horochowskiego – Skarbnika Zarządu Okręgu PZW, 

 

do składania, w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego,  oświadczeń w zakresie 

praw i obowiązków majątkowych oraz do czynności bankowych i procesowych, a 

także do udzielania pełnomocnictw.  

 



2. Pełnomocnictwo możliwe jest jedynie przy działaniu łącznym dwóch osób, spo-

śród wskazanych w pełnomocnictwie, z tym zastrzeżeniem, że jedną z osób musi 

być Prezes Zarządu Okręgu - Mirosław Kamiński. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Sekretarz                     Prezes 

       

 Robert Jędrysiak      Mirosław Kamiński 

 

 



 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 13.11.2017 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 13/11/2017 

z dnia 13.11.2017 r. 

 

 

 

w sprawie wyboru ubezpieczyciela NNW i OC 
 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na 

podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW, wybiera na rok 2018: 

1) Colonnade S.A. – jako ubezpieczyciela od Następstw Nieszczęśliwych 

Wypadków (NNW), 

2) UNIQA S.A. – jako ubezpieczyciela Odpowiedzialności Cywilnej (OC). 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Sekretarz                     Prezes 

 

  Robert Jędrysiak      Mirosław Kamiński 

 

 


