
 
 
 
 
 

Zielona Góra 15.04.2019 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 1/4/2019 

z dnia 15.04.2019 r. 

 

 

 

w sprawie zatwierdzenia odznak honorowych PZW 
 

 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na 

podstawie § 47 pkt 11 Statutu PZW, zatwierdza ustalony przez Okręgową 

Komisję Odznak podział odznak honorowych PZW według limitu przyznanego 

na Okręg. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       Sekretarz                   Prezes 

              

        Robert Jędrysiak             Mirosław Kamiński 

 



 
 
 
 
 

Zielona Góra 15.04.2019 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 2/4/2019 

z dnia 15.04.2019 r. 

 

 

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Nadania Medalu Honorowego 
 

 

  

  

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na 

podstawie  § 46 ust. 11 Statutu PZW, przyjmuje Regulamin Nadania 

Medalu Honorowego „Za zasługi dla wędkarstwa PZW Okręg w Zielo-

nej Górze .  

2. Regulamin stanowi załącznik do uchwały.  

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie traci moc 

uchwała n nr 2/6/2017 z dnia 01.06.2017 r. w sprawie przyjęcia Regu-

laminu Nadania Medalu Honorowego 

 

       Sekretarz                   Prezes 

              

        Robert Jędrysiak             Mirosław Kamiński 

 



          

                                                        `                                Załącznik do uchwały Zarządu  

                                                                                          nr 2/4/2019 z dnia 15.04.2019 

 

 
              

                                                         `                                 

  

REGULAMIN NADANIA MEDALU HONOROWEGO 
„ZA  ZASŁUGI DLA WĘDKARSTWA PZW OKRĘG 

W ZIELONEJ GÓRZE” 
 

 
Rozdział 1. 

 
1. Medal honorowy „Za zasługi dla wędkarstwa w PZW Okręg w 

Zielonej Górze” zwany dalej „Medalem” nadaje w drodze  uchwały 
Zarząd Okręgu po wcześniejszym zaopiniowaniu wniosku przez 

Okręgową Komisję Odznaki. 

2. Medal nadaje się osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom 
organizacyjnym, które całokształtem swojej działalności szczególnie 

przyczyniły się do rozwoju i umocnienia podstaw wędkarstwa           
w PZW Okręg w Zielonej Górze, jego struktur organizacyjnych lub 

gospodarki rybacko-wędkarskiej. 
3. Medal jest nadawany za szczególne zasługi w zakresie działalności 

wychowawczej i opiekuńczej wśród dzieci i młodzieży, ochronie wód 
lub szczególne osiągnięcia w sporcie wędkarskim. 

4. Medal jest nadawany jednokrotnie. 
 

Rozdział 2. 
 

1. Warunkiem nadania Medalu członkom PZW jest spełnienie jednego         
z nw. kryteriów: 

a) znaczące wyniki w sporcie wędkarskim 

b) aktywna i wieloletnia działalność wychowawcza i opiekuńcza 
wśród dzieci i młodzieży w zakresie działalności statutowej PZW,  

c) propagowanie, wspieranie i upowszechnianie wędkarstwa w PZW    
Okręg Zielona Góra.   

2. Wniosek o nadanie Medalu winien zawierać szczegółową informację o 
zasługach i osiągnięciach osoby lub jednostki organizacyjnej czy 

instytucji, na rzecz wędkarstwa naszego Okręgu.  
    Wniosek winien zostać złożony do rady rejonu PZW. 

3. Wniosek o nadanie Medalu mogą składać do Okręgu: 
a) Prezes Zarządu Okręgu PZW Zielona Góra, 

b) Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 
c) Przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, 

Rady rejonów, Koordynator SSR. 
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4. Wnioski o nadanie Medalu można składać do końca marca w roku 
sprawozdawczo-wyborczym, a wręczenie Medalu następuje podczas 

Okręgowego Zjazdu Delegatów, nie dotyczy Prezesa Zarządu Okręgu 
z zastrzeżeniem pkt 4 a. 

4a.Termin określony w pkt 4 nie dotyczy Prezesa Zarządu Okręgu ,  
     który może składać wnioski w dowolnym czasie. 

4b.Wręczenie Medalu następuje uroczyście podczas  Okręgowego  
     Zjazdu Delegatów i spotkaniach okolicznościowych. 

5. Wzór Medalu i miniatury Medalu stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu. 

6. Wzory wniosków o nadanie Medalu stanowią załącznik nr 2 i nr 3 do 

niniejszego Regulaminu. 
7. Wzór legitymacji potwierdzającej przyznanie Medalu stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 
8. Biuro Zarządu Okręgu w Zielonej Górze prowadzi imienny rejestr   

osób odznaczonych Medalem. 
9. Nadanie odznaczenie odnotowuje się dodatkowo w legitymacji 

członkowskiej PZW podając numer i datę uchwały ZO PZW. 
 

 
 

Zielona Góra dnia 15.04.2019 r.   Zarząd Okręgu PZW 
          w Zielonej Górze 
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          Załącznik Nr 2 

          do Regulaminu medalu 

 

WNIOSKODAWCA     ……………………. dnia ………………. 

             (miejscowość)  

……………………. 

……………………. 

……………………. 

       Okręgowa Komisja Odznaki PZW 

       w Zielonej Górze 

 

 

WNIOSEK  
 O NADANIA MEDALU HONOROWEGO 

„ZA  ZASŁUGI DLA WĘDKARSTWA PZW OKRĘGU 

W ZIELONEJ GÓRZE” 
(dla podmiotów spoza Okręgu) 

 

 

Wnoszę o nadanie medalu dla ………………………………………………………………….. 

        (nazwisko i imię osoby fizycznej,  nazwa osoby prawnej lub  

…………………………………………………………………………………………………... 

  jednostki organizacyjnej, określenie siedziby) 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 
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        …………………………… 

     (podpis wnioskującego) 

(pieczęć)      (podpis/y wnioskującego/cych) 

 

…………………………...    dnia ………………….r. 

========================================================= 

Opinia  Okręgowej Komisji Odznak PZW : 

 

   Zaakceptowano*/ Nie zaakceptowano* (uzasadnienie Komisji Odznak) 

                                                                               
 

 

 

 

 

 

 
                                                               



          

                                                        `                                Załącznik do uchwały Zarządu  

                                                                                          nr 2/4/2019 z dnia 15.04.2019 
Załącznik  nr 3 

do Regulaminu Medalu 

               WNIOSEK O NADANIE MEDALU 

              „ZA  ZASŁUGI DLA WĘDKARSTWA PZW OKRĘG W 

ZIELONEJ GÓRZE” 

( dot. członków PZW) 
 
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………  

Miejsce zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………  

Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………………………………………….  

Rok wstąpienia do PZW………….. Koło PZW ………………………………………………………………….. 

Praca na rzecz i dobro PZW: 

Uzasadnienie wniosku: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć)      (podpis/y wnioskującego/cych) 

 

…………………………...    dnia ………………….r. 

=================================================================== 

Opinia  Okręgowej Komisji Odznak PZW : 

 

   Zaakceptowano 

                                                                                         

 Nie zaakceptowano (uzasadnienie Komisji Odznak)  

 

      

 

 

 

 

(podpisy 

…………………. dnia …………………….. r. 
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Załącznik nr 4  

do Regulaminu medalu 

 

 
Zewnętrzna strona legitymacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Wewnętrzna strona legitymacji 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

LEGITYMACJA 
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POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI 

OKRĘG ZIELONA GÓRA 

 

 

 
 

W uznaniu zasług propagowania, 

upowszechniania lub wspierania 
wędkarstwa w PZW Okręg 

Zielona Góra 

 
Nr ……….. 

 

 

UCHWAŁĄ 

ZARZĄDU OKRĘGU PZW                   

w ZIELONEJ GÓRZE 

 

Nr ……………… z dnia ……………………………….. 

 

NADANO 

 

Kol. …………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
 

MEDAL 

ZA ZASŁUGI DLA 
WĘDKARSTWA OKRĘGU 

PZW ZIELONA GÓRA 
 

Sekretarz                          Prezes 

 

         

 

 

Zielona Góra, dnia …………   20……. r. 

 



 
 
 
 
 

Zielona Góra 15.04.2019 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 3/4/2019 

z dnia 15.04.2019 r. 

 

 

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu wykorzystania środków ze sprzedaży składek 
okresowych i zezwoleń na wędkowanie 

  

  

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na 

podstawie  § 46 ust. 11 Statutu PZW, przyjmuje Regulamin wykorzy-

stania środków ze sprzedaży składek okresowych i zezwoleń na węd-

kowanie 

2. Regulamin stanowi załącznik do uchwały.  

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

       Sekretarz                   Prezes 

              

        Robert Jędrysiak             Mirosław Kamiński 

 



Załącznik do Uchwały nr 3/4/2019 

REGULAMIN 

wykorzystania środków ze sprzedaży składek okresowych i zezwoleń na 

wędkowanie 

I. Postanowienia wstępne. 

Środki zgromadzone z tytułu sprzedaży składek i zezwoleń okresowych w całości przeznacza się na 

zagospodarowanie i ochronę wód Okręgu PZW w Zielonej Górze.  

II. Podział zgromadzonych środków 

1. Środki uzyskane ze sprzedaży za pośrednictwem podmiotów z którymi Okręg zawarł stosowne 

umowy, ze sprzedaży internetowej oraz po za pośrednictwem wpłat na konto bankowe, po 

opłaceniu prowizji od sprzedaży w całości pozostają w dyspozycji Okręgu z przeznaczeniem na 

działalność określoną w postanowieniach wstępnych niniejszego regulaminu. 

2. Środki uzyskane ze sprzedaży składek okresowych za pośrednictwem skarbników Kół podlegają 

następującemu podziałowi: 

 72% środków pozostaje dyspozycji koła które sprzedało zezwolenia, z przeznaczeniem na 

działalność określoną w postanowieniach wstępnych niniejszego regulaminu,  

 3% pozostaje dyspozycji koła które sprzedało zezwolenia z przeznaczeniem na dietę dla jego 

skarbnika, 

 25% pozostaje dyspozycji Okręgu z przeznaczeniem na działalność określoną w 

postanowieniach wstępnych niniejszego regulaminu. 

III. Pobieranie i rozliczanie zezwoleń okresowych. 

1. Druki zezwoleń okresowych są opracowywane, aktualizowane i zakupywane przez biuro Okręgu 

PZW w Zielonej Górze z jego środków własnych. 

2. Dystrybucję druków zezwoleń prowadzi biuro Okręgu od trzeciej dekady grudnia na kolejny rok 

rozrachunkowy. 

3. Sprzedaż składek i zezwoleń prowadzona jest poprzez skarbników kół PZW Okręg w Zielonej Górze 

oraz podmioty z którymi biuro Okręgu PZW  w Zielonej Górze zawarło stosowne umowy. 

4. Okres sprzedaży tych zezwoleń przez osoby wymienione w pkt 3 trwa do 31 października każdego 

roku. 

5.  Sprzedaż składek i zezwoleń okresowych w okresie od 1 listopada do końca roku prowadzona jest 

wyłącznie poprzez sprzedaż internetową i za pośrednictwem wpłat na konto bankowe na formularzu 

opracowanym przez biuro Okręgu na dany rok. 

6. Podmioty rozprowadzające składki i zezwolenia okresowe w postaci formularzy (bloczków) 

zobowiązane są do ich ostatecznego rozliczenia w biurze PZW Okręg w Zielonej Górze w terminie do 

10 listopada każdego roku. 

7. Biuro PZW Okręg w Zielonej Górze po zakończeniu rozliczenia przesyła informację do 

zainteresowanych kół o wysokości kwot odpisów ze sprzedaży za dany rok kalendarzowy oraz o 

stanie wykorzystania tych środków w danym roku. W ramach opracowania sprawozdania 

finansowego, biuro Okręgu ustala kwotę uzyskaną ze sprzedaży zezwoleń w danym roku 

obrachunkowym, z podziałem na sprzedaż dokonaną  koła i biuro PZW Okręg w Zielonej Górze. 



Załącznik do Uchwały nr 3/4/2019 

III. Cele wydatkowania środków. 

Środki ze sprzedaży składek i zezwoleń okresowych mogą być przeznaczane wyłącznie na działalność 

statutową związaną z zagospodarowaniem i ochroną wód Okręgu PZW w Zielonej Górze, a w 

szczególności na: 

1. Zakup materiału zarybieniowego z przeznaczeniem na dodatkowe zarybienie wód jedynie po 

uzyskaniu akceptacji ichtiologa biura PZW Okręg w Zielonej Górze. 

2. Nakłady na naprawę i bieżące utrzymanie dróg dojazdowych do wód, po uzyskaniu zgody 

właściciela lub zarządcy terenu, na którym one przebiegają. 

3. Budowę i remonty infrastruktury wędkarskiej nad wodami (pomosty, ławki, itp.), po 

wcześniejszym uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem pozwoleń. 

4. Wydatki związane z utrzymaniem czystości nad wodami (sprzątanie brzegów, parkingów, miejsc 

postoju), a w szczególności koszty dzierżawy pojemników, wywozu śmieci i pokrycia kosztów 

posiłku i napojów dla uczestników prac porządkowych. 

5. Nakłady na usuwanie zawad, wiatrołomów, osuwisk lub innych przeszkód w bezpośrednim 

otoczeniu linii brzegowej wód, np. zakup paliwa do urządzeń mechanicznych, środków 

transportu, zlecenie usług usunięcia zagrożeń, itp. 

6. Zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych lub edukacyjnych, oznakowania dróg 

dojazdowych do wód. 

7. Zwrot kosztów dojazdu dla członków kół uczestniczących w zarybieniach lub ustalających 

możliwości dojazdu do wód samochodu z materiałem zarybieniowym. 

8. Pomoc finansową związaną z utrzymaniem stanic, przystani wędkarskich prowadzących 

wyłącznie działalność o charakterze statutowym, niekomercyjnym. 

9. Nagród dla strażników SSR, z uwzględnieniem odprowadzenia przez biuro PZW Okręg w Zielonej 

Górze obowiązujących należności podatkowych. 

10. Zakup sprzętu lub wyposażenia związanego z Zagospodarowaniem i Ochroną Wód. 

11. Zwrot kosztów delegacji związanych z ochroną wód PZW. Inne wydatki związane z zadaniami 

działu ZiOW Okręgu PZW w Zielonej Górze. 

12. Nakłady dotyczące działalności ośrodków zarybieniowych Okręgu. 

IV. Sposób wydatkowana środków. 

1. Środki sprzedaży składek okresowych  przez Koła PZW pozostają do wykorzystania począwszy od 

1 stycznia roku następnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Okręgowej Komisji 

Zagospodarowania i Ochrony Wód.  

2. Wniosek o wykorzystanie środków na cele określone w niniejszym regulaminie Koło kieruje do 

OKZiOW na druku przewidzianym do wnioskowania o fundusze z Okręgowego Funduszu 

Zagospodarowania i Ochrony Wód. Wniosek nie wymaga opinii Rady Rejonu. 

3. Wydatkowanie środków następuje poprzez: 

1) refundacji faktury opłaconej przez Koło PZW, 

2) faktury przelewowej do opłacenia przez Okręg 

4. Ostateczne rozliczenie środków należnych dla koła PZW z tytułu sprzedaży składek okresowych 

musi odbyć się najpóźniej do końca roku kalendarzowego następującego po roku w którym 

nastąpiło ich uruchomienie. 

5. Środki wykorzystane niezgodnie z regulaminem podlegają bezzwłocznemu zwrotowi do biura 

Okręgu. 

6. Faktury i rachunki przedstawione do opłacenia lub refundacji, bez pozytywnej opinii KZiOW nie 

podlegają opłaceniu lub refundacji. 
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V. Nadzór na wydatkowaniem środków. 

Nadzór merytoryczny nad wydatkowaniem środków ze sprzedaży składek i zezwoleń okresowych 

należy do kompetencji OKZiOW, nadzór formalny prowadzi biuro Okręgu PZW w Zielonej Górze. 

VI. Ewidencja środków trwałych. 

Wszelkie dobra materialne i niematerialne pozyskane w oparciu o środki ze sprzedaży składek i 

zezwoleń okresowych o wartości powyżej ustalonej w danym momencie dla środków trwałych i o 

okresie używalności dłuższym aniżeli rok, muszą zostać bezwzględnie zgłoszone do Biura Okręgu. Po 

dokonaniu zgłoszenia zostaną wniesione  na ewidencję środków trwałych i dokonane zostanie  

naliczenie amortyzacji. Materiały i środki trwałe powstałe z udziałem środków funduszu, w zależności 

od wartości podlegają ewidencji w książce wyposażenia lub Ewidencji Środków Trwałych. 

 

 



 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 15.04.2019 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 4/4/2019 

z dnia 15.04.2019 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 Sulechowie, po po-

zytywnym zaopiniowaniu przez Okręgową Komisję Zagospodarowania i 

Ochrony Wód ustanawia wymiar ochronny karpia na łowisku  Wapna Brzezie 

Pomorskie  do 35 cm. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Sekretarz                     Prezes 

 

Robert Jędrysiak      Mirosław Kamiński 

 

 



 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 15.04.2019 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 5/4/2019 

z dnia 15.04.2019 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 w Szprotawie, po pozytyw-

nym zaopiniowaniu przez Okręgową Komisję Zagospodarowania i Ochrony 

Wód ustanawia wymiar ochronny karpia na łowisku  Glinianka w Szprotawie   

do 35 cm. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Sekretarz                     Prezes 

 

Robert Jędrysiak      Mirosław Kamiński 

 

 


