
 
 
 

Zielona Góra 04.11.2019 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 1/11/2019 

z dnia 04.11.2019 r. 

 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich i opłat okresowych 
PZW Okręg w Zielonej Górze na 2020 r. 

 

 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na podstawie 
§ 47 pkt 8 i 10 Statutu PZW, ustala wysokość składki członkowskiej na ochronę 
i zagospodarowanie wód na 2020 rok oraz wysokości składek i opłat okresowych 
dla  członków PZW i osób niezrzeszonych stanowiące załącznik nr 1 i 2 do 
uchwały. 

2. 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 1/11/2019 z dnia 4 listopada 2019 

 

Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód na 2020 rok 
 

Składka członkowska na ochronę i zagospodarowa-
nie wód 

 Pełna (wszystkie 
metody z brzegu i 
środków pływają-

cych)  

 Niepełna 
(wszystkie me-
tody bez środ-
ków pływają-

cych)  

 Uzupełniająca 
do wędkowania 
ze środków pły-

wających 

Podstawowa 155 zł 132 zł  23 zł 

Ulgowa I (powyżej 65 lat, srebrna, porozumienia, 
osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
ruchowej lub wzroku*) 

115 zł 92 zł 23 zł 

Ulgowa II (złota odznaka) 105 zł 82 zł 23 zł 

Ulgowa III (kobiety, młodzież 16-24**), SSR 1 pułap 45 zł  -  - 

Ulgowa IV (uczestnicy do 16 lat, kobiety odznaczone 
złotą lub srebrną odznaką PZW i młodzież do 24 
lat** odznaczeni złotą lub srebrną odznaką PZW, 
SSR 2 pułap, Złota z Wieńcami, powyżej 75 lat) 

5 zł   -  - 

*   na podstawie: 
     -  orzeczenia lekarza orzecznika ZUS /KRUS lub komisji lekarskiej MON/MSWiA  o niezdolności do pracy  
        i/lub samodzielnej egzystencji lub o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej, albo   
     -  orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o znacznym stopniu niepełno- 
        sprawności 
**młodzież za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej 

Jeden akwen lub jeden obwód rzeki Odry (wszystkie 
metody, z brzegu i środków pływających) 

 - 92 zł  63 zł 

Cegiełka – dobrowolna wpłata na młodzież - - 5 zł 

 

  



 
 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1/11/2019 z dnia 4 listopada 2019 

 
Wysokość składek okresowych i opłat dla niezrzeszonych na rok 2020 

 

Składka lub oplata 
 Członkowie 

PZW  
 Niezrzeszeni  

1-dniowa 40 zł 55 zł 

3-dniowa 60 zł 95 zł 

7-dniowa 75 zł 120 zł 

14-dniowa 90 zł 145 zł 

Na czas zawodów wędkarskich 15 zł - 

Roczna* pełna dla niezrzeszonych (z brzegu i 
środków pływających) 

- 350 zł 

Roczna* niepełna dla niezrzeszonych (tylko z 
brzegu) 

- 320 zł 

 

*Składki obowiązują do 31 grudnia 2020 r. 

 



 
 
 
 
 

Zielona Góra 04.11.2019 r. 
 

 

 

UCHWAŁA 
nr 2/11/2019 

z dnia 04.11.2019 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenie planu pracy  
Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze. 

 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na podstawie 

§ 47 pkt 10 statutu PZW, zatwierdza plan pracy Zarządu Okręgu PZW w Zielonej 

Górze na I półrocze 2020 r. 

2. Plan pracy stanowi załącznik do uchwały. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       Sekretarz                   Prezes 

             /-/                 /-/ 

        Robert Jędrysiak             Mirosław Kamiński 

 

 

 

  



Załącznik do uchwały nr 2/11/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. 
 

 
 

 

 

 

 

POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGU - dnia 16 luty 2020 r.   - poniedziałek, godz.16.00 
 

1. Informacja z działalności przewodniczących komisji i dyrektora biura w okresie  
między posiedzeniami ZO. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Okręgu. 
3. Zatwierdzenie budżetu Okręgu PZW na rok 2020. 
4. Zatwierdzenie planów pracy komisji Okręgowych. 
5. Ocena działalności SSR za 2019 rok. 
6. Wolne wnioski. 

 

POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGU - dnia 9 marca 2020 r.  - poniedziałek, godz.16.00 
 

1. Informacja z działalności przewodniczących komisji i dyrektora biura w okresie między po-
siedzeniami ZO. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Okręgu 
3. Przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu za 2019 rok. 
4. Informacja z przebiegu WZK. 
5. Wolne wnioski. 

 

POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGU - dnia 20 kwietnia 2020 r.  - poniedziałek, godz.16.00 
 

1. Informacja z działalności przewodniczących komisji i dyrektora biura w okresie między po-
siedzeniami ZO. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Okręgu 
3. Informacja o przebiegu sprzedaży składek wędkarskich 
4. Podsumowanie WZK i spotkań w Rejonach. 
5. Przygotowania do obchodów 58 Złotej Rybki w Krośnie Odrz. 
6. Wolne wnioski. 

 

 
 
 
 

PLAN PRACY 
ZARZĄDU OKRĘGU PZW W ZIELONEJ GÓRZE 

NA I PÓŁROCZE 2020 ROKU 



 
POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGU - dnia 15 czerwca 2020 r.  - poniedziałek, godz.16.00 
 

1. Informacja z działalności przewodniczących komisji i dyrektora biura w okresie między po-
siedzeniami ZO. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Okręgu 
3. Informacja o przebiegu sprzedaży składek wędkarskich. 
4. Podsumowanie obchodów 58 Złotej Rybki w Krośnie Odrz. 
5. Wolne wnioski. 

 



 
 
 

Zielona Góra 04.11.2019 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 3/11/2019 

z dnia 04.11.2019 r. 

 

 

 

w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania startu zawodników w cyklu Mło-
dzieżowym Grand Prix Polski (MGPP) w 2020 r. 

 

 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na podstawie 
§ 47 pkt 10 Statutu PZW, uchwala regulamin  dofinansowania startu 
zawodników cyklu Młodzieżowym Grand Prix Polski (MGPP) w 2020 r. 
stanowiący załącznik do uchwały. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       Sekretarz                   Prezes 

             /-/                 /-/ 

        Robert Jędrysiak             Mirosław Kamiński 

 

  



 
 

Załącznik do uchwały nr 3/11/2019 z dnia 4 listopada 2019 

 

Regulamin 

dofinansowania startu zawodników w cyklu Młodzieżowym Grand Prix Polski (MGPP)  

w Polskim Związku Wędkarskim Okręg w Zielonej Górze 

 

1. Regulamin dotyczy startu zawodników w cyklu trzech imprez MGPP w danym roku kalendarzo-

wym. 

2. Dofinansowanie udzielane jest przez Okręgową Komisję ds. Młodzieży (OKM) z budżetu Komisji, 

zatwierdzonego przez Zarząd Okręgu, dla dwóch najlepszych zawodników (jeden w kat. U-14  

i jeden w kat. U-20) cyklu Młodzieżowego Pucharu Okręgu (MPO) w roku poprzedzającym cykl 

MGPP. 

3. W przypadku rezygnacji najlepszego zawodnika z możliwości startu w MGPP, propozycję składa 

się następnemu w kolejności, aż do szóstego miejsca w klasyfikacji indywidualnej MPO.  

4. Zawodnik, który będzie reprezentował Okręg PZW w MGPP akceptuje regulamin i składa dekla-

rację, że wystartuje we wszystkich zawodach cyklu w danym roku kalendarzowym. 

5. Celem dofinansowania jest wsparcie zawodników startujących w MGPP na własny koszt lub przy 

udziale macierzystych kół PZW. 

6. Koszty startowego zawodnika i trenera pokrywa Okręg PZW ze środków OKM. 

7. Zawodnikom przysługuje:  

a) zwrot kosztów dojazdu wg zasad dotyczących podróży służbowej własnym samochodem: 

- w obie strony, jeżeli pojazdem podróżuje dwóch zawodników; 

- w jedną stronę, jeżeli  zawodnik jedzie sam. 

b) ryczałt na noclegi 300 zł,  

c) zanętowe w wysokości 250 zł za każdy start (50 na obowiązkowy trening i 100 na każdą turę 

zawodów) 

d) strój reprezentacji na cały cykl MGPP – koszulka i czapeczka dla zawodnika i trenera. 

8. W przypadku braku zgłoszeń uczestnictwa zawodników z pierwszej szóstki MPO,  

w każdej kategorii, dopuszcza się dofinansowanie zawodnika z dalszych lokat, o ile  

w podsumowaniu MGPP zajął miejsce od 1 do 10. Zwrot kosztów za cały cykl, zgodnie  

z pkt 5 Regulaminu następuję po zakończeniu cyklu MGPP, na wniosek zawodnika lub trenera 

na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Zarząd Główny. 

9. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Okręgowa Komisja ds. Młodzieży 



Strona 1 z 1 

 
 
 
 
 

Zielona Góra 04.11.2019 r. 
 

 

 

UCHWAŁA 
Nr 4/11/2019 

z dnia 04.11.2019 r. 

 

w sprawie utworzenia łowisk NO KILL 
oraz zniesienia uchwały 2/9/2019 z dnia 2 września 2019 r. 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na podstawie  
§ 47 pkt 15 Statutu PZW, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Okręgową Komisję 
Zagospodarowania i Ochrony Wód uchwala utworzenie łowiska NO KILL - ZŁÓW I WYPUŚĆ na 
łowiskach: 

1)  Kanał portowy Bytom Odrzański  
2) Kanał portowy Nowa Sól  
3) Kanał portowy Cigacice 
4) Starorzecze w Bobrownikach  
5) Starorzecze w Pomorsku  
6) Kanał Przepompowni Siedlisko (Zbiornik Wyrównawczy Stacji Pomp w Siedlisku) 
7) Starorzecze w Laskach  
8) Starorzecze w Ciemnicach  
9) Starorzecze w Szczawnie  
10) Kanał oraz porty (stary i nowy) w Krośnie Odrzańskim  
11) Kanał Konotop (Kanał Krzesiński) 

Do akwenów zaliczane jest również pierwsza lewa i prawa ostroga jeżeli taka istnieje oraz 
wprowadza się zakaz używania siatek do przetrzymywania ryb. 

2. Zakaz używania siatek do przetrzymywania ryb nie dotyczy zawodów wędkarskich zgłoszonych  
w biurze Okręgu, na czas ich rozgrywania. 

3. Traci moc uchwała nr 2/9/2019 z 2 września 2019 r. w sprawie utworzenia łowiska no kill. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 listopada do 31 marca 
rokrocznie. 

 

 

       Sekretarz                             Prezes 

              /-/                      /-/ 

          Robert Jędrysiak             Mirosław Kamiński 
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Zielona Góra 04.11.2019 r. 
 

 

 

UCHWAŁA 
Nr 5/11/2019 

z dnia 04.11.2019 r. 

 

w sprawie przyjęcia porozumień na 2020 rok 
 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na podstawie 

§ 47 pkt 28 statutu PZW, uchwala porozumienia na rok 2020  

z okręgami:  

1) Białystok, Gdańsk, Kalisz, Katowice, Koszalin, Szczecin, Opole, Częstochowa 
– porozumienia 50/50 – wysokość składki na ochronę i zagospodarowania 
wód – 115 zł wędkowanie z brzegu i środków pływających, 92 zł – 
wędkowanie z brzegu. 

2) Gorzów Wlkp. – na zasadach wg załącznika. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

       Sekretarz                   Prezes 

                              

        Robert Jędrysiak             Mirosław Kamiński 

  



Strona 2 z 2 

Załącznik do uchwały ZO nr 5/11/2019 z dnia 4 listopada 2019 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 3 dni z brzegu i z lodu 15,00 zł 

• za 7 dni z brzegu i z lodu 20,00 zł 

 

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

45 zł) 

3) rezygnacja z pobierania opłat za udział w zorganizowanych zawodach 

członków PZW zgłoszonych w biurach Okręgów na terenie działania okrę-

gów. 

 



 

 
 
 

Zielona Góra 04.11.2019 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 6/11/2019 

z dnia 04.11.2019 r. 

 

 

 

w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską 
Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Zielonej Górze 

 

 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na podstawie  
§ 47 pkt 10 Statutu PZW, uchwala regulamin komisji egzaminacyjnych na kartę 
wędkarską Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Zielonej Górze stanowiący 
załącznik do uchwały. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       Sekretarz                  Prezes 

             /-/                /-/ 

         Robert Jędrysiak             Mirosław Kamiński 

 



 

 

 
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 wszyst-

kich 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, ter-

min 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 sto-

sowną 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 prze-

wodniczącego. 

 

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 



 

 

11. Z przeprowadzanych egzaminów przewodniczący zobowiązany jest sporządzić protokół 

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

niu 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 egzami-

nacyjnym i datę wydania. 

Zaświadczenie umożliwia ubieganie się o wydanie przez starostwo powiatowe lub inny or-

gan wydający kartę wędkarską właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubie-

gającej 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 

 



 

 

(Pieczęć koła) Załącznik do regulaminu pracy komisji egzaminacyjnych. 

PROTOKÓŁ 

egzaminu na kartę wędkarską 

Komisja egzaminacyjna koła 

PZW ……………………………………………………………………………………. w 

składzie: 

 Przewodniczący:                ……………………………………………………. 

 Członkowie:                        ……………………………………………………. 

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

Po przeprowadzeniu egzaminu na kartę wędkarską stwierdziła, że n/w osoby posiadają 

odpowiednią wiedzę z zakresu ochrony i połowu ryb i może być im wydana karta wędkarska. 
Lp. Imię i Nazwisko Data uro-

dzenia 
Miejsce zamieszkania Data przepro-

wadzenia eg-
zaminu 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9 
 
 

    

10     

Natomiast następujące osoby nie wykazały się odpowiednią wiedzą z zakresu ochrony i 

połowu ryb    i mogą przystąpić do powtórnego egzaminu po upływie co najmniej 7 dni: 
Lp. Imię i Nazwisko Data uro-

dzenia 
Miejsce zamieszkania Data przeprowa-

dzenia egzaminu 

1     

2     

Wszystkie osoby, które przystąpiły do egzaminu dokonały wpłaty w wysokości …………….. 

na rachunek bankowy PZW Okręg w Zielonej Górze o numerze 96 1750 1149 0000 0000 

0257 8212 

Protokół egzaminacyjny sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 

• jeden egzemplarz dla komisji egzaminacyjnej 

• jeden egzemplarz dla PZW Okręg w Zielonej Górze 

 

PRZEWODNICZĄCY       CZŁONKOWIE 

KOMISJI 

 

 

 



 

 

(Pieczęć komisji) 

ZESTAWIENIE 
wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na kartę wędkarską 

Lp. Data wysta-
wienia 

Imię i Nazwisko Nr zaświad-
czenia 

Opłata Podpis odbie-
rającego za-
świadczenie  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

 

 

Sporządził 

 

……………………………. 

    
 


