
 
 
 
 
 

Zielona Góra 05.11.2018 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 1/11/2018 

z dnia 05.11.2018 r. 

 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich i opłat okresowych 
PZW Okręg w Zielonej Górze na 2019 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 2019 rok oraz wysokości opłat 
okresowych dla niezrzeszonych stanowiące załącznik nr 1 i 2 do uchwały. 

2. W związku z uchwałą nr 76/X/2018 Zarządu Głównego PZW z dnia  
22 października 2018 r. w sprawie ustanowienia składki członkowskiej na 2019 
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 1/11/2018 r. 

 

Składka członkowska na ochronę i zagospodaro-
wanie wód 

 Pełna (wszystkie 
metody z brzegu i 
środków pływają-

cych)  

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

cych)  

 Uzupełniają-
ca do węd-
kowania ze 

środków 
pływających 

Pełna 
   

Podstawowa                       150 zł                    130 zł                 20 zł  

Ulgowa I (powyżej 65 lat, srebrna, porozumienia)                        110 zł                      90 zł                 20 zł  

Ulgowa II (złota odznaka)                        100 zł                      80 zł                 20 zł  

Ulgowa III (kobiety, młodzież 16-24*), SSR 1 pułap                          40 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) 

                          5 zł   -   -  

Ulgowa V (Złota z Wieńcami, powyżej 75 lat)                          1 zł   -   -  

*młodzież za okazaniem ważnej legitymacji szkol-
nej lub studenckiej 

Niepełna 
   

Jedna metoda wędkowania z brzegu i środków pły-
wających (spławik-grunt lub spinning) 

                    130 zł                 20 zł  

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

                      90 zł                 60 zł  

 

  



Załącznik nr 2 do uchwały nr 1/11/2018 r. 

 

Wysokość składek okresowych i opłat dla niezrzeszonych na rok 2019  

 

Składka lub oplata 
 Członkowie 

PZW  
 Niezrzeszeni  

1-dniowa 

wszystkie metody wędkowania, z brzegu i środ-
ków pływających 

                  50 zł                     80 zł  

wszystkie metody wędkowania, z brzegu (bez 
wędkowania ze środków pływających) 

                  40 zł                     64 zł  

jedna metoda wędkowania z brzegu i środków 
pływających 

                  35 zł                     56 zł  

na czas zawodów wędkarskich                   15 zł   -  

3-dniowa 

wszystkie metody wędkowania, z brzegu i łodzi                   70 zł                   112 zł  

wszystkie metody wędkowania, z brzegu (bez 
wędkowania z łodzi) 

                  60 zł                     96 zł  

jedna metoda wędkowania z brzegu i łodzi                   55 zł                     88 zł  

7-dniowa 

wszystkie metody wędkowania, z brzegu i łodzi                 100 zł                   160 zł  

wszystkie metody wędkowania, z brzegu (bez 
wędkowania z łodzi) 

                  85 zł                   136 zł  

jedna metoda wędkowania z brzegu i łodzi                   75 zł                   120 zł  

Do końca roku (wszystkie metody, z brzegu i z łodzi)                  350 zł  

 

Składki obowiązują do 31 grudnia 2019 r. 



 
 
 
 
 

Zielona Góra 05.11.2018 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 2/11/2018 

z dnia 05.11.2018 r. 

 

 

 

w sprawie podziału Odry 
 

 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na 

podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW, na wniosek Zespołu Zagospodarowania i 

Ochrony Wód, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Okręgową Komisję 

Zagospodarowania i Ochrony Wód uchwala podział Odry na trzy odrębne 

akweny – łowiska odpowiadające odcinkom obwodów rybackich. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  

1 stycznia 2019 roku. 

 

 

       Sekretarz                   Prezes 

             /-/                 /-/ 

        Robert Jędrysiak             Mirosław Kamiński 



 
 
 
 
 

Zielona Góra 05.11.2018 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 3/11/2018 

z dnia 05.11.2018 r. 

 

 

 

w sprawie zwiększenia wymiaru ochronnego karpia 
 

 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na 

podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW, na wniosek zarządu koła w Bytomiu 

Odrzańskim, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Okręgową Komisję 

Zagospodarowania i Ochrony Wód zwiększa wymiar ochronny karpia na 

zbiorniku Majorka do 40 cm. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  

1 grudnia 2018 roku. 

 

 

       Sekretarz                   Prezes 

             /-/                 /-/ 

        Robert Jędrysiak             Mirosław Kamiński 



 
 
 
 
 

Zielona Góra 05.11.2018 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 4/11/2018 

z dnia 05.11.2018 r. 

 

 

 

w sprawie korzystania ze środków pływających 
 

 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na 

podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW, na wniosek koła nr 1 w Świebodzinie, po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez Okręgową Komisję Zagospodarowania  

i Ochrony Wód uchwala zakaz korzystania ze środków pływających na 

Wapnach w Jordanowie. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  

1 grudnia 2018 roku. 

 

 

       Sekretarz                   Prezes 

             /-/                 /-/ 

        Robert Jędrysiak             Mirosław Kamiński 

 



 
 
 
 
 

Zielona Góra 05.11.2018 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 5/11/2018 

z dnia 05.11.2018 r. 

 

 

 

w sprawie czasowego zamknięcia łowiska 
 

 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na 

podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW, na wniosek Społecznej Straży Rybackiej, 

po pozytywnej opinii Rad Rejonów w Zielonej Górze i Sulechowie  

oraz Okręgowej Komisji Zagospodarowania i Ochrony Wód wprowadza 

czasowe zamknięcie łowiska Port Cigacice na okres od 10 listopada do  

28 lutego 2019 roku. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       Sekretarz                   Prezes 

             /-/                 /-/ 

        Robert Jędrysiak             Mirosław Kamiński 

 



 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 05.11.2018 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 6/11/2017 

z dnia 05.11.2018 r. 

 

 

 

w sprawie zatwierdzenie regulaminu komisji egzaminacyjnych 
 

 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na podstawie § 47 
pkt 10 Statutu PZW, zatwierdza regulamin komisji egzaminacyjnych działających przy 
Zarządzie Okręgu, stanowiący załącznik do uchwały. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Sekretarz                             Prezes 

                  /-/                           /-/ 

             Robert Jędrysiak             Mirosław Kamiński 
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Załącznik do uchwały nr 6/11/2018 

 

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 50% 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. 

 

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. 

 

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 

 
 



 
 
 
 
 

Zielona Góra 05.11.2018 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 7/11/2018 

z dnia 05.11.2018 r. 

 

 

 

w sprawie założeń budżetowych na 2019 rok 
 

 

 

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

§ 47 pkt 10 Statutu PZW, przyjmuje następujące założenia budżetowe na 2019 

rok: 

1) w preliminarzach budżetowych Okręgu i kół należy przyjąć spadek liczby 

członków o 10% w stosunku do liczby członków w roku 2018, 

2) należy założyć wzrost kosztów na wysokości przewidywanego wskaźnika 

inflacji wynoszącego 2,3%, 

3) podmioty prowadzące działalność gospodarczą powinny uwzględnić koszty 

administracyjne obsługi działalności przez Biuro Okręgu w wysokości 10% 

rocznego obrotu. Kwota ta podlegać będzie przekazaniu na podstawie noty 

księgowej wystawionej przez Okręg ze środków pochodzących z działalności 

gospodarczej. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  

1 stycznia 2019 roku. 

 

 

       Sekretarz                   Prezes 

             /-/                 /-/ 

        Robert Jędrysiak             Mirosław Kamiński 



 
 
 
 
 

Zielona Góra 05.11.2018 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 8/11/2018 

z dnia 05.11.2018 r. 

 

 

 

w sprawie uchylenia Koła PZW w Tuplicach 
 

 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na 

podstawie § 47 pkt 19 Statutu PZW, uchyla uchwałę nr 9  Koła PZW w 

Tuplicach z dnia 31 października 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

łowiska specjalnego „Betonówka”. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE: 

Uchwała niezgodna z wytycznymi ZG PZW w zakresie wielkości opłaty za wędkowanie 

dla osób niezrzeszonych w PZW i obcokrajowców. 

 

 

       Sekretarz                   Prezes 

             /-/                 /-/ 

        Robert Jędrysiak             Mirosław Kamiński 

 



 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 05.011.2018 r. 
 

 

 

UCHWAŁA 
nr 9/11/2018 

z dnia 05.11.2018 r. 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
 

 

 

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

podstawie § 47 pkt 27 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, ustanawia 

pełnomocnictwo dla kol Wojciecha Raunke – Dyrektora Biura, do zakupu 15 

zestawów komputerowych dla realizacji projektu elektronicznej rejestracji 

sprzedaży znaków wartościowych . 

2. Zarząd upoważnia pełnomocnika do realizacji wymienionego w punkcie 1 

zadania do kwoty 20 000,00 zł. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Sekretarz                   Prezes 

             /-/                 /-/ 

        Robert Jędrysiak             Mirosław Kamiński 

 



 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 05.011.2018 r. 
 

 

 

UCHWAŁA 
nr 10/11/2018 

z dnia 05.11.2018 r. 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
 

 

 

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

podstawie § 47 pkt 27 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, ustanawia 

pełnomocnictwo dla kol Wojciecha Raunke – Dyrektora Biura, do zakupu i 

wymiany drzwi piwnicznych w budynku stanicy SSR w Lubrzy. 

2. Zarząd zobowiązuje Biuro Okręgu do  dochodzenie zwrotu poniesionych 

nakładów od zobowiązanego do ich gwarancyjnej wymiany wykonawcy robót, 

firmy Gorbacz. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Sekretarz                   Prezes 

             /-/                 /-/ 

        Robert Jędrysiak             Mirosław Kamiński 

 


