
 

Regulamin pracy 

Okręgowej Komisji ds. Młodzieży Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze 

  

1. Komisja ds. Młodzieży, zwana dalej „Komisją” jest statutowym organem doradczo-opiniującym 

Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze.  

2. W skład Komisji wchodzą członkowie PZW powołani przez Zarząd Okręgu.  

3. Skład Komisji stanowią:  

a. przewodniczący  

b. wiceprzewodniczący     

c. sekretarz   

d. członkowie  

4. Przewodniczącym Komisji jest wiceprezes ZO ds. młodzieży.   

5. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Okręgu oraz osoby     

zaproszone, związane z rozpatrywanymi sprawami.  

6. Przewodniczący komisji reprezentuje komisję, kieruje pracami komisji i organizuje całokształt  

    działalności komisji, a w szczególności: 

1) kieruje pracą komisji, zwołuje posiedzenia komisji, przewodniczy obradom,  

2) kieruje wykonywaniem planów i programów pracy komisji, 

3) inspiruje współdziałania z innymi podmiotami i instytucjami w sprawach potrzeb wędkarskich, 

4) podpisuje protokoły i korespondencję wychodzącą. 

7. Wiceprzewodniczący komisji wyznaczony przez przewodniczącego zastępuje przewodniczącego       

w czasie jego nieobecności, realizując zadania wymienione w ust.5, pkt 1-4, a ponadto wykonuje 

czynności wynikające z podziału zadań dokonanych przez komisję. 

8. Sekretarz komisji prowadzi dokumentację komisji, a w szczególności: 

1) przygotowuje pisma, sprawozdania, zawiadomienia, wnioski i opinie, 

2) prowadzi protokoły z posiedzeń komisji oraz innych zebrań organizowanych przez komisję, 

3) odpowiada za obieg dokumentacji wspólnie z wyznaczonym pracownikiem z biura okręgu. 

9. Komisja realizuje zadania poprzez składanie wniosków i opinii do Zarządu Okręgu w zakresie:  

1) rozwijanie pracy z młodzieżą wędkarską, wdrażanie norm etyki wędkarskiej, zasad koleżeństwa 

i wzajemnego poszanowania, strzeżenia jedności i dobrego imienia Związku, 

2) organizacji szkolenia młodzieży w zakresie: ochrony przyrody i środowiska wodnego, 

ryboznawstwa, metod połowu ryb oraz przepisów statutu i regulaminów obowiązujących            

w PZW oraz ustawy o rybactwie śródlądowym, 

3) popularyzowania sportowego połowu ryb oraz współudziału w organizowaniu zawodów 

wędkarskich, 

4) organizowania i zaspokajanie różnorodnych zainteresowań wędkarskich zgłaszanych przez 

zarządy kół, 

       5) przygotowania młodzieży do społecznej działalności w PZW,   

       6) rozwijania i krzewienia kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży,  

       7) rozwijania i upowszechniania postaw patriotycznych, tradycji i działalności kulturalnej           

           wśród młodzieży,  

       8) wspierania młodzieży uzdolnionej,  

9) wykorzystania i popularyzowania nowoczesnych środków pozyskiwania informacji i    

    komunikowania się w pracy z młodzieżą,  

     10) pomocy w nawiązywaniu i realizowaniu międzynarodowej współpracy młodzieży,  

     11) merytorycznej pomocy w organizowaniu wędkarskiego wychowania dzieci i młodzieży,  



 

     12) nawiązywania i rozwijania współpracy z innymi organizacjami,  

     13) propagowania ruchu wolontariackiego wśród dzieci i młodzieży, 

     14) pomocy w działalności na rzecz włączania młodzieży w realizację potrzeby środowisk  

           lokalnych i indywidualnych aspiracji młodzieży,  

     15) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,  

     16) nagradzania i wyróżniania osób zasłużonych w działalności młodzieżowej, 

     17) nadawania uprawnień instruktora szkolenia młodzieży, 

     18) organizacji rekreacji i wypoczynku, 

     19) podziału środków finansowych przeznaczonych na działalność młodzieżową,     

     20) zmiany i uzupełnienia składu Komisji oraz zmian w regulaminie pracy. 

10. W sprawach pilnych między posiedzeniami Komisji decyzje podejmuje Przewodniczący Komisji.  

11. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący.  

12. Ustalenia Komisji przyjmowane są zwykłą większością głosów, w przypadku równej      

      liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.         

13. Komisja odbywa nie mniej niż 4 posiedzenia plenarne w ciągu roku.  

14. Przewodniczący Komisji przedstawia Zarządowi Okręgu wyniki jej działalności za rok   

      poprzedni.  

 

 

 

      Wiceprezes Zarządu Okręgu ds. Młodzieży                  Prezes  Zarządu  Okręgu 

                       Grzegorz Rutkowski                                         Mirosław Kamiński 
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