
Uchwała nr 73/Prezydium/2019 
Zarządu Okręgu PZW  

z siedzibą w Opolu 
z dnia 09/12/2019 

w sprawie   
rekomendacji Zarządu Okręgu PZW  
dot. wykonania pracy na rzecz Koła  

i ekwiwalentu za niewykonaną pracę w 2020 r. 
 

Działając w oparciu o postanowienia § 47 pkt 10 Statutu PZW, uchwala się, co następuje: 

§1 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu, podtrzymuje 

rekomendację sformułowaną pierwotnie w uchwale nr 58/plenum/2019 Zarządu Okręgu PZW 

z siedzibą w Opolu, aby najbliższe doroczne Walne Zgromadzenia Członków Kół PZW, 

- w wykonaniu kompetencji opisanej w postanowieniu 55 pkt 7 Statutu PZW - podjęły uchwały 

zobowiązujące członków macierzystych Kół PZW do wykonania pracy na rzecz Koła lub 

wniesienia ekwiwalentu za niewykonaną pracę, tym razem w odniesieniu do 2020 r., 

z uwzględnieniem wytycznych stanowiących Załącznik do niniejszej uchwały.   

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządom Kół PZW. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

§4 

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu PZW. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy: 

- ….5….. głosach „za”, 

- ….0….. głosach „przeciw”, 

- ….0….. głosach „wstrzymujących się” 

 

Sekretarz ZO PZW                         Wiceprezes ZO PZW                        Prezes ZO PZW 

 

Robert Walczak                  Henryk Mach                          Wiesław Miś 



Załącznik do Uchwały Nr 73/Prezydium/2019  
Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu z dnia 09/12/2019  

w sprawie  rekomendacji Zarządu Okręgu PZW  
dot. wykonania pracy na rzecz Koła  

i ekwiwalentu za niewykonaną pracę w 2020 r. 

 

WYTYCZNE  
DOT. WYKONANIA PRACY NA RZECZ KOŁA  

I 
EKWIWALENTU ZA NIEWYKONANĄ PRACĘ 

w 2020 r. 
 

1. Zgodnie z przepisem §55 pkt 7 Statutu PZW do kompetencji Walnego Zgromadzenia 
Członków Koła PZW należy zobowiązanie członków koła do wykonywania pracy na rzecz 
koła lub wniesienia ekwiwalentu. 

2. Zgodnie z zapisem §13 pkt 5 ppkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Koła (załącznik do 
Uchwały nr 53/IX/2018 ZG PZW z dn. 21/09/2018), Gospodarz Koła prowadzi ewidencję 
członków koła wykonujących społeczną pracę na rzecz koła, liczby godzin 
przepracowanych przez nich w okresie rozliczeniowym, a także określa przedmiot, 
miejsce i termin ich wykonywania. Z kolei zgodnie  z postanowieniem §13 pkt 4 ppkt 5, 
Skarbnik Koła pobiera ekwiwalent wnoszony przez członków koła w razie niewykonania 
przez nich pracy na rzecz koła na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków 
Koła.    

3. Minimalny wymiar pracy na rzecz koła wynosi 1 h. 
4. W razie wniesienia ekwiwalentu jako świadczenia alternatywnego w odniesieniu do 

obowiązku świadczenia pracy społecznej na rzecz koła,  Koło PZW przeznacza go na cele 
opisane poniżej w pkt 6 - 9. 

5. Ekwiwalent za niewykonana pracę na rzecz Koła powinien wynosić nie mniej niż 
minimalna stawka godzinowa ustalona na podstawie przepisów ustawy z dn. 10/10/2002 
o minimalnym wynagrodzeniu (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177). Z uwagi na fakt, 
iż w roku 2020 r. minimalna stawka godzinowa wyniesie 17,- PLN/h, zaleca się przyjąć 
wysokość ekwiwalentu za pracę w wysokości nie mniejszej niż 17 PLN/h.  

6. Środki pochodzące z ekwiwalentu za niewykonaną pracę - pobranego od osoby, która taki 
ekwiwalent wniosła - w wymiarze obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, 
tj. w kwocie 17,- PLN/h, Koło PZW przeznacza na zagospodarowanie wód pozostających 
w użytkowaniu tego Koła.   

7. Koło PZW, które nie posiada w użytkowaniu własnym wód użyczonych przez Okręg PZW, 
środki pochodzące z ekwiwalentu - pobranego od osoby, która taki ekwiwalent wniosła - 
w wymiarze wskazanym w pkt 6 powyżej - przeznacza na zagospodarowanie wód 
położonych w macierzystym Rejonie, do którego należy dane Koło z docelowym 
przeznaczeniem na zakup materiału zarybieniowego. Decyzja w zakresie ilości i gatunków 
ryb oraz miejsca zarybienia w ramach w/w Rejonu należy do Głównego Ichtiologa Okręgu 
PZW. W następstwie dokonania zarybienia Koło PZW - o którym mowa w zdaniu 
poprzednim - zostanie obciążone - w oparciu o notę księgową - do wysokości kwoty 
ekwiwalentu zebranego przez to Koło od osób, które go wniosły, obliczonego w sposób 
podany w pkt 6.   

8. W zakresie – w jakim pobrana wysokość ustalonego ekwiwalentu przekracza minimalną 
stawkę godzinową w kwocie 17,- PLN od osoby, która taki ekwiwalent wniosła – środki 
pochodzące z takiej nadwyżki Koła PZW mogą przeznaczyć na dowolny cel statutowy. 



9. Wniesiony ekwiwalent podlega rozliczeniu wyłącznie w odniesieniu do roku 
kalendarzowego, w którym został wniesiony. Skarbnik Koła pobiera ekwiwalent wnoszony 
przez członków koła za  dany rok  w momencie  sprzedaży znaczków członkowskich. 
W przypadku członków koła, którzy  wykonali w danym roku społeczną pracę na rzecz 
koła,  Skarbnik na  podstawie ewidencji sporządzonej   przez  Gospodarza  Koła zgodnie 
z pkt 2 niniejszych wytycznych dokonuje wypłaty na  podstawie  dokumentu KW.   

10. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenia Członków Koła w sprawie zobowiązania 
członków macierzystych Kół PZW do wykonania pracy na rzecz Koła lub wniesienia 
ekwiwalentu w 2020 r. nie stosuje się do członków uczestników  do lat 16-tu. 

 


