
                                                                 Uchwała nr 53/IX/2022 

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego  

z dnia 24 września 2022r. 

 

 

w sprawie: opracowania założeń  do budżetu na 2023 r. 

 

 

Na podstawie  § 30 pkt 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. w oparciu o uchwałę XXXII 

Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 22.04.2022 r. w sprawie kierunków działania Polskiego 

Związku Wędkarskiego na lata 2022 – 2026 

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego 

uchwala: 

 

 

§ 1 
 

Realizując uchwałę XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 22.04.2022  r. w sprawie 

kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego na lata 2022 – 2026  ustanawia 

poniższe postanowienia do  założeń budżetu na 2023 r.: 

 

1. Zasady i tryb pracy nad budżetem PZW na 2023r. określa załącznik do niniejszej uchwały. 

Założenia te służące  do opracowania budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego poszerza 

się  o ustalenia  i  dyspozycje wynikające z: 

Uchwały Nr  52 /IX/2022 Zarządu Głównego  PZW z dnia 24 września 2022 r.  w sprawie 

składki członkowskiej na 2023 rok. 

2. Planowanie na 2023 r. wielkości przychodów statutowych powinno wynikać   

z następujących parametrów rzeczowych i finansowych : 

1) stanu ilości członków osiągniętego na koniec września 2022 r., skorygowanego  

o zaistniałe tendencje spadku lub wzrostu tego stanu w każdym z Okręgów, 

2) ukształtowania się stanu ilości członków uprawnionych do korzystania ze zniżek   

w składkach, uchwalonych przez  Krajowy Zjazd Delegatów PZW, 

3) kształtowania się wskaźnika ilości opłaconych składek na ochronę i zagospodarowanie 

wód rocznych i okresowych oraz prognozy w tym zakresie na lata następne, 

4) obszaru, rodzaju i charakteru użytkowanych wód, spodziewanej presji wędkarskiej  

i na tym tle opracowanej kalkulacji kosztów użytkowania tych wód, służącej za 

podstawę do uchwalenia wysokości składki na ochronę i zagospodarowanie wód  

i pochodnych tej składki, 

5) uchwalonej na 2023r. wysokości składki członkowskiej ogólnozwiązkowej.  

3. Wielkość zaplanowanych środków na poszczególne zadania i rodzaje wydatków, powinna 

być dostosowana do realnych potrzeb, umożliwiających utrzymanie samodzielności 

finansowej i  prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków statutowych wobec członków 

Związku. 

4. Sport wędkarski powinien być prowadzony na podstawie zatwierdzonego budżetu, na 

wydzielonych kontach księgowych, w celu ustalenia w roku bieżącym wyniku 

finansowego tej działalności.  

5. Zobowiązuje się Okręgi PZW i Zarząd Główny do wyodrębnienia w preliminarzach 

budżetowych kwot na działalność z młodzieżą w wysokości minimum 4% składki 

członkowskiej.    



6. W zakresie kosztów statutowych zapreliminowanie skutków finansowych wynikających  

z dzierżawienia i użytkowania wód od Skarbu Państwa i innych właścicieli oraz  

zawartych   w tym zakresie umów. 

7.  Preliminowanie wydatków na podróże służbowe działaczy i pracowników powinno 

odbywać się  zgodnie z  Uchwałą KZD PZW.  

  

 

§ 2 
 

  

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Skarbnik ZG PZW       Prezes ZG PZW 

      

 

 Andrzej Lebiotkowski           Beata Olejarz 
 


