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Ocena współpracy z Okręgiem  
oraz rocznej pracy koła PZW 

 
......................................................................................................................... 

 

za rok 2021 
 

Zwrot ankiety do biura ZO PZW Bielsko-Biała 
w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2021 włącznie 

 
 
 
 
I.  Działalność organizacyjna 
 

1.  Udokumentowany stan członków koła w okresie sprawozdawczym                              .................. 
 

2.  Które z niżej wymienionych dokumentów zatwierdzono przez Walne Zebranie Członków Koła i prze-
kazano w terminie do Biura Okręgu: 

a.  sprawozdanie Zarządu Koła za okres sprawozdawczy              

b.  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej                

c.  sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła               

d.  sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego Koła              

e.  plan pracy Zarządu Koła na bieżący rok               

f.  preliminarz budżetowy na bieżący rok               

g.  program imprez sportowo-rekreacyjnych (w tym dla młodzieży)   

h.  uchwały Walnego Zgromadzenia       
3.  Terminowość i rzetelność rozliczeń koła z Zarządem Okręgu: 

a. Czy koło dokonywało na bieżąco i w terminie rozliczeń finansowych z ZO:        Nie    Tak  
b. Określić w % opłacanie przez członków koła składki okręgowej  bielskiej 

w stosunku do udokumentowanego stanu koła (Ilość odprowadzonych 
okręgówek bielskich/Ilość członków pomniejszoną o udokumentowanych 
zwolnionych [Złote Odznaki z Wieńcami] *100):                             ................ % 

c.  Podać ilość zwolnionych z opłat składki okręgowej posiadaczy Złotej Odznaki 
PZW z Wieńcami:                                                                                                                  ............... 

d. Określić w % wielkość rozliczenia się koła z Okręgiem z ilości pobranych rejestrów 
połowów (Ilość zdanych/Ilość pobranych*100):                                                                   ............% 

 
4. Aktywność organizacyjna koła na rzecz PZW: 

a. Czy w kole działała zatwierdzona przez ZO Komisja Egzaminacyjna:   Nie    Tak  

b. Czy odbyto wymaganą Statutem ilość zebrań Zarządu (1zebr/mies.):   Nie    Tak  
c. Czy koło posiada uprawnionych i aktywnych sędziów wędkarskich klasy: 

 podstawowej        Nie    Tak  

 okręgowej        Nie    Tak  

 krajowej        Nie    Tak  

 międzynarodowej       Nie    Tak  
 

5. Liczba nowo przyjętych członków koła (po raz pierwszy wstępujący do Związku – 
nie liczą się przejścia z innych kół oraz opłacający wpisowe po terminie)                 ................... 
 

6. Czy koło ma aktywną i na bieżąco aktualizowaną stronę internetową zawierającą co najmniej nastę-
pujące treści: skład Zarządu z terminami zebrań, opłaty i terminarz skarbnika, terminarz zawodów pro-
wadzoną: 

a. w związkowym systemie koło.pzw.org.pl lub       

b. poza systemem pzw.org.pl jako samodzielna strona autorska     
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II.  Działalność sportowa (Seniorzy i Kobiety) 

Uwaga! Dotyczy członków koła startujących w barwach koła lub klubu. W przypadku startu w barwach klu-
bu należy podać nazwisko i imię zawodnika oraz klub z jakiego startował. 

 
1.  Liczba udokumentowanych w okręgu zawodów wędkarskich organizowanych 

dla własnych członków:                 ................ 
 

2.  Liczba udokumentowanych w okręgu zawodów otwartych dla dorosłych na rzecz: 
a. środowiska (klubu, innych kół, środowiska lokalnego, instytucji i organizacji lokalnych)            ................ 
b. Okręgu PZW (GPO, MO, zawody agend Okręgu, np. Okr. Kom. Rewiz. Sądu Koleż. itp.):       ................ 

 
3.  Czy Mistrz Koła brał udział w Mistrzostwach Okręgu: 

a. Spławikowych seniorów                  Nie ,   Tak  

b. Spławikowych kobiet                   Nie ,   Tak  

c. Muchowych                    Nie ,   Tak  

d. Spiningowych                    Nie ,   Tak  
 
4. Ilu członków koła startujących z koła lub klubu powołano do Kadry Okręgu  

na rok następny (2022) we wszystkich dyscyplinach:     ............... 

Podać nazwisko i imię członka koła oraz dyscyplinę: 
 
1. ............................................................................     4. ........................................................................... 
 
2. ............................................................................     5. ........................................................................... 
 
3. ............................................................................     6. ........................................................................... 
 
 
 

III. Praca z młodzieżą 
 

 

  1.  Czy koło prowadziło szkółkę wędkarską dla dzieci i młodzieży   Nie ,   Tak  
 

  2.  Liczba udokumentowanych w okręgu zawodów otwartych dla dzieci i młodzieży na rzecz: 
a. środowiska (niezrzeszonych, innych kół, środowiska, instytucji i organizacji lokalnych)            ................ 
b. Okręgu PZW (GPO, MO itp.):                  ................ 

 
  3.  Czy mistrz koła brał udział w Spławikowych MO Młodzieży w kategorii: 

a. Kadetów         Nie ,   Tak  

b. Juniorów         Nie ,   Tak  
 

  4.  Ilu zawodników koła powołano do Młodzieżowej Kadry Okręgu na rok następny 

(2022) we wszystkich dyscyplinach i kategoriach wiekowych:    ................ 

Podać nazwisko i imię zawodnika oraz dyscyplinę: 
 
1. ............................................................................     4. ........................................................................... 
 
2. ............................................................................     5. ........................................................................... 
 
3. ............................................................................     6. ........................................................................... 
 

 

IV. Działalność społeczno-gospodarcza 
 
1.  Czy koło podejmowało uchwałę o realizacji §54 pkt 7 Statutu PZW (nakładanie  

obowiązku wykonywania pracy osobistej lub wniesienia ekwiwalentu za nią)    Nie ,   Tak  
 

2.  Czy koło posiadało w zarządzaniu wody, na których gospodaruje      Nie ,   Tak  
 

3.  Czy koło udostępniało swoje łowisko członkom innych kół (wynajem na zawody)    Nie ,   Tak  
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4.  Czy członek obcego koła może wykupić wkładkę na łowisko koła na dokładnie tych 

samych zasadach co członkowie koła         Nie ,   Tak  
 

5.  Czy koło posiada bazę lokalową do działalności organizacyjnej (świetlicowej, 

szkoleniowej, przyjmowania składek itp.)         Nie ,   Tak  
 

6.  Czy koło posiada aktywnych i z aktualnymi uprawnieniami strażników Społecznej 

Straży Rybackiej            Nie ,   Tak  
 
7.  Czy w ramach SSR koło nawiązało i prowadzi współpracę z Policją, Strażą Miejską, PSR 

oraz innymi organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody i środowiska wodnego   Nie ,   Tak  
 

 
 
Uwaga: W przypadku równej ilości punktów o miejscu wyższym decyduje mniejsza ilość członków koła. 
 

 
 
 
 
 

Podpisy: 
 
 

Prezesa Koła                                                                                       Członków zespołu oceniającego 
 

Okręgowej Komisji Organizacyjnej 


