
Załącznik do protokołu z posiedzenia 
ZO z dnia 25.02.2013r.

Uchwała Nr 4/02/2013

RAMOWE ZASADY

PROWADZENIA STANIC WĘDKARSKICH PRZEZ KOŁA PZW

OKRĘGU PZW W ZIELONEJ GÓRZE

Opracowano przez Okręgową Komisję Zagospodarowania i Ochrony Wód z uwzględnieniem uwag Komisji Finansowej

Na podstawie § 46 pkt. 10 i 23 Statutu PZW uchwala się, co następuje:

§ 1.

PRZEPISY OGÓLNE

1. Niniejsze ramowe zasady prowadzenia stanic wędkarskich stanowią wewnętrzny akt prawny 
obowiązujący  wszystkie  koła  PZW  Okręgu  w  Zielonej  Górze  prowadzące  tego  typu 
działalność.

2. Pod pojęciem stanicy koła rozumie się prowadzenia przez koło PZW: bazy turystycznej w 
formie  schroniska,  przystani,  pola  namiotowego,  biwakowego  lub  campingowego, 
wypożyczalni sprzętu pływającego, sportowego itp.

3. Celem  prowadzenia  stanicy  jest  promowanie  i  polepszanie  warunków  uprawiania  sportu 
wędkarskiego i rekreacji.

4. Koordynacją funkcjonowania stanic wędkarskich kół PZW z ramienia Zarządu Okręgu PZW w 
Zielonej Górze zajmuje się „Zespół ds. stanic i łowisk specjalnych kół”.

§ 2.

ZASADY ORGANIZACJI I PROWADZENIA STANIC

1. Utworzenie stanicy przez Koło PZW następuje na podstawie uchwały Zarządu Koła PZW (ZK 
PZW) podejmowanej po uzyskaniu zgody Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze (ZO PZW). 
Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie stanicy skierowany do ZO PZW powinien określać 
miejsce  proponowanej  lokalizacji  stanicy,  składniki  majątku niezbędne do jej  utworzenia  
oraz  założenia  ekonomiczne  funkcjonowania  stanicy,  w  tym  przewidywane  koszty  jej 
uruchomienia i utrzymania.



2. Uchwała  o  której  mowa  w  ust.  1  powinna  wskazywać  składniki  mienia  Okręgu  PZW 
wydzielonego dla potrzeb prowadzenia stanicy, jak również określać zakres pełnomocnictwa 
udzielonego Kołu PZW  do gospodarowania tym mieniem.

3. ZK PZW prowadzącego stanicę ma obowiązek:

3.1. Opracować regulamin stanicy określający zasady jej organizowania i funkcjonowania, a 
w szczególności:

3.1.1. Zakres oferowanych usług z podziałem na:

3.1.1.1. Usługi dla wszystkich członków PZW

3.1.1.2. Usługi  dla  wszystkich  pozostałych  zainteresowanych,  w  tym  osób 
niezrzeszonych w PZW.

3.1.2. Zasady korzystania z obiektów stanicy

3.1.3. Zasady utrzymywania porządku na terenie stanicy

3.1.4. Zasady dot. bezpieczeństwa ludzi, w tym związane z przebywaniem w wodzie,  
bhp, p.poż. i sanitarne

3.2. Sporządzić i uchwalić budżet stanicy będący elementem budżetu koła tak, aby zapewnił 
jej samofinansowanie się. Budżet ten powinien składać się z dwóch części:

3.2.1. Dotyczącej działalności statutowej

3.2.2. Dotyczącej działalności gospodarczej stanicy

3.3. Opracować cennik usług świadczonych w stanicy z podziałem na członków PZW i osoby 
niezrzeszone,  o  ile  stanica  będzie  świadczyć  usługi  dla  niezrzeszonych.  Koło  może 
pobierać od korzystających ze stanicy wyłącznie opłaty przewidziane w cenniku.

3.4. Wytypować kandydata na kierownika stanicy,  stosownie do postanowień instrukcji  o 
obiegu  i  kontroli  dokumentów  PZW  z  2000r.  Pkt.  15  –  17  rozdz.  B.  „Gospodarka 
finansowa  w  kołach”  i  wystąpić  z  wnioskiem  do  ZO  PZW  o  udzielenie  mu 
pełnomocnictwa  do  wykonywania  określonych  czynności  cywilno  -  prawnych 
niezbędnych przy administrowaniu i gospodarowaniu stanicą. Kierownik stanicy podlega 
bezpośrednio  ZK  PZW  prowadzącego  stanicę.  Obowiązki  i  uprawnienia  kierownika 
określa regulamin stanicy.

4. Regulamin stanicy oraz cennik usług wymaga przyjęcia uchwałą ZK po uprzednim uzyskaniu 
pozytywnej  opinii  „Zespołu  ds.  stanic  i  łowisk  specjalnych  kół”  ZO  PZW,  pod  rygorem 
nieważności. Powyższy tryb obowiązuje również w przypadku zmiany regulaminu stanicy i 
cennika usług.

5. Kierownikowi stanicy może być przyznawane wynagrodzenie, którego wysokość określa ZK 
PZW.  Podstawę wypłacania  wynagrodzenia  stanowi  umowa cywilno  -  prawna  zawarta  z  
kierownikiem stanicy przez ZO PZW na wniosek ZK PZW.



6. Dopuszcza  się  łączenie  funkcji  kierownika   stanicy  z  funkcjami  pełnionymi  w  ZK  PZW  z 
wyłączeniem funkcji prezesa ZK PZW, a także członków komisji rewizyjnej koła.

7. Funkcjonowanie stanicy musi być zgodne z zasadami określonymi w pkt. 15-18 rozdziału B 
Gospodarka Finansowa Kół PZW Instrukcji o obiegu i kontroli dokumentów PZW z 2000r.

8. Na opłatę rachunków i faktur dotyczących bieżących kosztów utrzymania stanicy kierownik 
stanicy może otrzymać od skarbnika zaliczkę stałą rozliczaną sukcesywnie, a ostatecznie po 
zakończeniu działalności stanicy w danym roku kalendarzowym.

9. Wszelkie  koszty  utrzymania  stanicy  pokrywane  są  ze  środków  finansowych  koła  PZW 
prowadzącego stanicę, a wszelkie wpływy stanowią przychód tego koła, który  w pierwszym 
rzędzie powinien być przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem stanicy.

10. Plany inwestycyjne stanicy muszą być uwzględnione w preliminarzu budżetowym koła na 
dany rok kalendarzowy i posiadać pełne pokrycie w środkach finansowych koła.

11. Wszystkie operacje finansowe stanicy powinny mieć pełne odzwierciedlenie w miesięcznych 
raportach finansowych koła oraz w niezależnie od nich prowadzonej księdze przychodów i 
rozchodów- wpływy po stronie przychodów, koszty po stronie rozchodów.

12. Księga przychodów i rozchodów stanicy podlega kontroli na koniec każdego roku przez ZO 
PZW.  Zapisy  w  niej  powinny  być  zgodne  ze  stanami  wykazywanymi  w  miesięcznych 
raportach finansowych.

13. Nadzór organizacyjny i finansowo - gospodarczy nad stanicą pełni „Zespół ds. stanic i łowisk 
specjalnych kół”.

14. Pełną kontrolę nad działalnością stanicy pełni komisja rewizyjna koła PZW.

15. Bieżący  formalny  i  merytoryczny nadzór nad finansami stanic  prowadzi  księgowość  PZW 
Okręg w Zielonej Górze na podstawie comiesięcznych raportów finansowych.

16. Decyzję w sprawie likwidacji stanicy podejmuje ZK PZW w drodze uchwały.

17. ZO  PZW  może  w  przypadku  stwierdzenia  rażących  odstępstw  od  niniejszych  zasad 
ograniczyć  udzielone  pełnomocnictwo  do  zarządzania  mieniem  Okręgu  stanowiącym 
wyposażenie stanicy, jak również podjąć uchwałę o likwidacji stanicy.

18. Warunkiem  skutecznej  uchwały  ZK  PZW  o  likwidacji  stanicy  jest  zaspokojenie  wszelkich 
zobowiązań związanych z jej dotychczasowym funkcjonowaniem, w tym kosztów likwidacji  
stanicy wynikających ze stanu prawnego np. usunięcie obiektów i domków z dzierżawionych 
terenów, likwidacja terenu itp. Niedopuszczalna jest sprzedaż majątku stanicy przez koło na 
pokrycie  nieuregulowanych  zobowiązań,  bez  uzyskania  wcześniejszego  upoważnienia  ZO 
PZW.

19. Majątek stanicy pozostaje własnością Okręgu i może być przekazany w całości lub części do  
wykorzystania przez koło prowadzące dotychczas stanicę.



20. W  przypadku  likwidacji  stanicy  uchwałą  ZO  o  której  mowa  w  pkt.  17  i  wystąpieniu 
nieuregulowanych należności, majątek stanicy zostaje przeznaczony w pierwszej kolejności 
na zaspokojenie tych roszczeń. Koło dotychczas ją prowadzące zobowiązane jest do pokrycia 
wszelkich  należności  z  zachowaniem  zasady  podziału  na  działalność  statutową  i 
gospodarczą.

§ 3.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ KÓŁ PROWADZĄCYCH STANICE

 I KIEROWNIKÓW STANIC

1. Do podstawowych obowiązków ZK prowadzącego stanicę należy w szczególności:

1.1. Zawieranie w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez ZO PZW umów dotyczących 
zaopatrywania stanic w energię elektryczną, wodę, gaz, usługi telekomunikacyjne, w tym 
Internet oraz umów na odbiór ścieków, nieczystości itp.;

1.2. Terminowe  regulowanie  wszelkich  należności  finansowych  związanych  z 
funkcjonowaniem stanicy;

1.3. Prowadzenie  działalności  stanicy  zgodnie  z  ogólnymi  i  szczegółowymi  przepisami 
porządkowymi dot. bezpieczeństwa ludzi, w tym związanych z przebywaniem w wodzie,  
bhp, p. poż, sanitarnych itp.;

1.4. Zgłaszanie do biura Okręgu wszystkich istotnych zmian mających wpływ na stan prawny 
stanic  i  gospodarkę  finansową,  w tym zmiany  dot.  zapisów w ewidencji  budynków i 
gruntów, projekty zmian warunków umów;

1.5. Bieżący nadzór nad działalnością kierownika stanicy i  wywiązywania się przez niego z 
zadań stałych i doraźnych;

1.6. Ujmowanie wszelkich operacji finansowych z danego miesiąca w miesięcznych raportach 
finansowych i ich terminowe dostarczanie do biura Okręgu.

1.7. Opracowywanie,  gromadzenie  i  bieżące  prowadzenie  dokumentacji  stanicy,  w  tym: 
geodezyjnej i technicznej.

2.  Do ramowych uprawnień i obowiązków kierownika stanicy należy :

2.1. Kierowanie bieżącą działalnością stanicy;

2.2. Zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających ze stanicy;

2.3. Zapewnienie porządku na terenie stanicy;

2.4. Ochrona i utrzymanie wyposażenie stanicy;

2.5. Przyjmowanie wpłat za świadczone przez stanice usługi i wystawianie za nie stosownych 
potwierdzeń księgowych;



2.6. Dokonywanie zakupów nie inwestycyjnych materiałów i środków produkcji do bieżącego 
funkcjonowania stanicy, potwierdzone w pisemnym zobowiązaniu;

2.7. Terminowe przekazywanie  informacji  i  dokumentów skarbnikowi  koła  niezbędnych  w 
opracowywaniu raportów finansowych;

2.8. Bieżące  informowanie  ZK  PZW  o  działalności  i  kondycji  stanicy,  a  także  niezwłoczne  
informowanie o nieprawidłowościach lub istotnych trudnościach w tym zakresie.

§ 4.

ZESPÓŁ DS. STANIC I ŁOWISK SPECJALNYCH KÓŁ ZO PZW W ZIELONEJ GÓRZE

1. ZO PZW w Zielonej Górze tworzy na podstawie uchwały Zespół ds. stanic i łowisk specjalnych 
kół , wyłoniony spośród jego członków, składający się z co najmniej 2 osób.

2. Zakres obowiązków i uprawnień Zespołu obejmuje:

2.1. Kontrolę  prawidłowości  organizacyjno  -  finansowego  funkcjonowania  stanic  wraz  z 
prawem wglądu we wszystkie związane z tym dokumenty;

2.2. Okresowe  informowanie  ZO  PZW  o  bieżącej  działalności  stanic,  a  natychmiastowe 
zgłaszanie stwierdzonych uchybień w tym zakresie;

2.3. Przedstawianie wniosków i opinii dotyczących  poprawy funkcjonowania stanic w kołach 
PZW;

2.4. Opiniowanie regulaminów funkcjonowania stanic i cenników za usługi świadczone przez 
stanice.

3. Obsługę administracyjną Zespołu ds. stanic i  łowisk  specjalnych kół  zapewnia Biuro Okręgu 
PZW w Zielonej Górze.

§ 5.

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Wszystkie  koła  prowadzące  stanice  zobowiązane  są  do  dostosowania  w  terminie  30  dni 
obowiązujących  aktualnie  przepisów  regulujących  funkcjonowanie  stanic  do  postanowień 
niniejszej uchwały.

2. Koła  prowadzące  stanice  do  dnia  wejścia  w  życie  niniejszych  zasad  ramowych  nie  są 
zobowiązane do uzyskania zgody ZO PZW na kontynuowanie tego rodzaju działalności.

3. Wszelkie zmiany w „Ramowych zasadach prowadzenia stanic wędkarskich kół

w PZW Okręg w Zielonej Górze wymagają formy uchwały ZO PZW”.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.03.2013 r.


