
Regulamin pracy Okręgowej Komisji  Młodzieży Zarządu Okręgu 

PZW w Gorzowie Wlkp. 

 
I. Cel główny funkcjonowania Komisji 

 
Celem nadrzędnym działań Okręgowej  Komisji  Młodzieży  jest tworzenie warunków 

do realizacji zadań Polskiego Związku Wędkarskiego skierowanych do dzieci i młodzieży, 

a w konsekwencji umożliwienie stałego dopływu młodzieży do kół PZW  Okręgu  

Gorzowskiego. 

 

II. Organizacja Komisji 

 
1. Okręgowa Komisja Młodzieży, zwana dalej „Komisją” jest  organem doradczo-

opiniującym Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.  powołanym na podstawie $47 

pkt.12 Statutu PZW. 

2. W skład Komisji wchodzi maksymalnie 9 osób z czego 3-4 osoby to członkowie 

Zarządu Okręgu  PZW  powołani przez Zarząd Okręgu. Komisja może być 

rozszerzona przez 3-4 członków PZW zaangażowanych w pracę z młodzieżą i 

działających na terenie okręgu. 

3. Skład Komisji stanowią:  

a) przewodniczący,  

b) wiceprzewodniczący 

c) sekretarz 

d) członkowie.  

4. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć również inni członkowie Zarządu 

Okręgu oraz osoby zaproszone  i związane bezpośrednio z rozpatrywanymi sprawami.  

5. Przewodniczący komisji reprezentuje komisję, kieruje pracami komisji i organizuje 

całokształt działalności komisji, a w szczególności:  

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

b) kieruje wykonywaniem planów i programów pracy komisji,  

c) inspiruje współdziałania z innymi podmiotami i instytucjami w sprawach 

potrzeb wędkarskich kół i młodzieży,  

d) podpisuje protokoły i korespondencję wychodzącą.  

6. 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.  

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

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

b) prowadzi protokoły z posiedzeń komisji oraz innych zebrań organizowanych 

przez komisję,  

c) odpowiada za obieg dokumentacji wspólnie z wyznaczonym pracownikiem z 

biura okręgu.  

8. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący.  

9. W sprawach pilnych między posiedzeniami Komisji decyzje podejmuje 

Przewodniczący Komisji w uzgodnieniu z pracownikami Biura Okręgu. 

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

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.  

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



12. Przewodniczący Komisji przedstawia Zarządowi Okręgu  coroczne sprawozdanie 

z działań zrealizowanych w ubiegłym roku. 

 

III. Zadania Komisji 

 
Komisja realizuje swoje zadania poprzez:  

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

koleżeństwa i wzajemnego poszanowania, strzeżenie jedności i dobrego imienia 

Związku,  

2) organizację szkoleń 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, przygotowanie 

młodzieży do społecznej działalności w PZW, 

3) tworzenie szkółek wędkarskich przy kołach PZW w Okręgu Gorzowskim, 

4) popularyzowanie sportowego połowu ryb oraz współudział w organizowaniu 

zawodów wędkarskich,  

5) organizowanie i zaspokajanie różnorodnych zainteresowań wędkarskich zgłaszanych 

przez zarządy kół,  

6) rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży,  

7) pomoc w nawiązywaniu i realizowaniu międzynarodowej współpracy młodzieży,  

8) merytoryczną pomoc w organizowaniu wędkarskiego wychowania dzieci i młodzieży,  

9) wnioskowanie o przyznanie odznaki „Wzorowy wędkarz” dla wyróżnionych dzieci w 

kołach wędkarskich, 

10) nawiązywanie i rozwijanie współpracy z innymi organizacjami,  

11) pomoc w działalności na rzecz włączania młodzieży w realizację potrzeb środowisk 

lokalnych i indywidualnych aspiracji młodzieży,  

12) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,  

13) nagradzanie i wyróżnianie osób oraz kół  zasłużonych w działalności z młodzieżą,  

14) zbieranie danych statystycznych dotyczących pracy kół i szkółek wędkarskich z 

młodzieżą, 

15) organizowanie szkoleń oraz wnioskowanie o nadanie uprawnień instruktora szkolenia 

młodzieży,  

16) organizację lub współorganizację rekreacji i wypoczynku młodzieży,  

17) podział środków finansowych przeznaczonych na działalność z młodzieżową,  

18) zmiany i uzupełnianie składu Komisji oraz zmiany w regulaminie pracy Komisji.  

 

IV. Budżet Okręgowa Komisji  Młodzieży 

 
 

1. Okręgowa Komisja Młodzieży dysponuje środkami finansowymi zaplanowanymi na 

każdy rok kalendarzowy w budżecie Okręgu.  

2. Z początkiem roku Komisja przedstawia Zarządowi Okręgu preliminarz wpływów i 

wydatków wraz z planem zadań na dany rok. 

3. Komisja za zgodą Zarządu może pozyskiwać środki finansowe od samorządów  i 

sponsorów  na częściowe pokrycie kosztów zadań związanych z pracą wśród dzieci i 

młodzieży. Komisja może także wnioskować o dodatkowe  środki w budżecie ZO na 

działalność z młodzieżową. 

4. Środki niewykorzystane z końcem danego roku kalendarzowego powinny być 

wykorzystane z początkiem następnego roku kalendarzowego za zgodą Zarządu 

Okręgu. 



5. Środki finansowe mogą być wydatkowane na: 

a) tworzenie i doposażenie szkółek wędkarskich stałych lub okresowych, 

b) organizację w kołach akcji z zakresu ochrony środowiska  w ramach  „Tygodnia 

Czystości Wód” oraz  „Sprzątania Świata” na terenie działania okręgu, 

c) organizowanie festynów wędkarskich dla dzieci i młodzieży z okazji „Dnia Dziecka” i 

nie tylko, bez względu na przynależność dzieci do PZW, 

d) wydatki związane z nawiązaną współpracą ze szkołami i organizacjami w ramach  

wspólnych działań  ekologiczno-wędkarskich.  

e) organizację konkursów skierowanych do dzieci szkolnych, 

f) organizację konkursów dla najaktywniejszych kół i szkoleniowców w pracy z  

młodzieżą wędkarską, 

g) organizację w kołach  „Dnia Wędkarza” z udziałem młodych adeptów wędkarstwa, 

h) organizację szkoleń tematycznych dla młodzieży oraz kursów na   instruktora 

szkolenia młodzieży, 

i) organizację rekreacji i wypoczynku dla wędkujących dzieci oraz  młodzieży, 

j) organizację zawodów wędkarskich dla kadetów i juniorów na szczeblu kół i okręgu, 

k) dofinansowywanie ekip-uczestników zawodów młodzieżowych w ramach Mistrzostw 

Polski oraz Strefy Północno-Zachodniej PZW, 

l) współfinansowanie realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych, 

skierowanych na działania z udziałem dzieci i młodzieży. 

 

V.  Informacje końcowe 

 
1. Tekst regulaminu, plan pracy Komisji oraz preliminarz budżetowy jest zamieszczony 

w zakładce KDSM na stronie internetowej Okręgu. 

2. Regulamin może ulec zmianie a wszelkie zmiany muszą być zaakceptowane przez 

Zarząd Okręgu. 

 

 

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Okręgu w dniu ………………. Uchwałą 

…………….. 

 

  

 

 


