
1 

 

 

 Poznań, dnia 12.10.2017 r. 
L.dz. 2696/RWP/2017                                                                          
 
 

KOMUNIKAT NR 3/2017 
 
 
 
SPIS UCHWAŁ PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZW 
Pełna treść uchwał znajduje się na stronie Internetowej ZG PZW na portalu pzw.org.pl 

 
Nr data w sprawie 

195/2017 

2
3

.0
6

.2
0

1
7

 

w sprawie uzupełnienia składu kadry kobiet w wędkarstwie 
spławikowym na rok 2017. 

196/2017 w sprawie ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa świata 
kobiet w wędkarstwie spławikowym - Węgry 2017. 

197/2017 w sprawie ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa świata 
juniorów w wędkarstwie rzutowym - Słowacja 2017. 

198/2017 w sprawie zakazu prowadzenia działalności przez Okręg PZW w 
Piotrkowie Trybunalskim. 

199/2017 w sprawie reprezentowania PZW przed Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym w Wa-wie. 

200/2017 w sprawie zatwierdzenia odznak honorowych PZW. 
201/2017 

2
7

.0
7

.2
0

1
7

 

w sprawie zmiany składu kadry seniorów w wędkarstwie rzutowym na 
rok 2017 

202/2017 w sprawie ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata 
seniorów w dyscyplinie wędkarstwa rzutowego - Szamotuły / Polska 
2017 

203/2017 w sprawie ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata 
seniorów w dyscyplinie wędkarstwa spławikowego - Belgia 2017 

204/2017 w sprawie składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata seniorów w 
wędkarstwie spinningowym z łódek - Rosja 2017 

205/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez okręg PZW w Poznaniu 
niezabudowanej nieruchomości 

206/2017 w sprawie zatwierdzenia odznak honorowych PZW 
207/2017 29.09. 

2017 
w sprawie nadania sztandaru Polskiego Związku Wędkarskiego 

208/2017 w sprawie wyrażenia woli organizacji Mistrzostw świata w 
wędkarstwie spinningowym z łódek w Polce w 2018 roku  

 
  



2 

 

 

SPIS UCHWAŁ ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZW 
Pełna treść uchwał znajduje się na stronie Internetowej ZG PZW na portalu pzw.org.pl 

 

Nr data w sprawie 

190/2017  
2

6
.0

8
.2

0
1

7
 

w sprawie składki członkowskiej na 2018 r. 
191/2017 w sprawie do opracowania budżetu na 2018 r. 

192/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZG PZW za kadencję 2013-2017 
oraz innych dokumentów na XXXI KZD PZW 

193/2017 w sprawie zatwierdzenia liczby członków PZW uprawnionych do 
otrzymania tytułu "Członek Honorowy PZW" 

194/2017 w sprawie rozpatrzenia dodatkowego wniosku do otrzymania tytułu 
"Członek Honorowy PZW" 

195/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnych PZW 
196/2017 w sprawie odmowy uchylenia XI OZD PZW w Zielonej Górze 

197/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z centralnego funduszu 
wspierającego remonty mienia Związku 

198/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Starostwa w 
Strzyżowie darowizny 

199/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości 
200/2017 w sprawie nadania sztandaru PZW 

201/2017 w sprawie wyróżnienia medalem "Za wybitne osiągnięcia w sporcie 
wędkarskim" 

202/2017 w sprawie zmiany składu reprezentacji na mistrzostwa Świata seniorów 
w dyscyplinie rzutowego "Szamotuły Polska 2017 " 

203/2017 w sprawie wsparcia celów statutowych Fundacji Rozwoju 
Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi. 

204/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Amatorskiego Połowu 
Ryb, dotyczących okresów ochronnych ryb 

205/2017 w sprawie wyrażenia woli organizacji Mistrzostw Świata juniorów w 
wędkarstwie muchowym w Polsce w 2018 r. 

206/2017 w sprawie zawieszenia w prawach członka ZG i Prezesa ZO Piotrków 
Trybunalski 

207/2017 w sprawie uchwał Prezydium ZG PZW od 195 do 206 
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SPIS UCHWAŁ PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU PZW W POZNANIU  
Pełna treść uchwał znajduje się na stronie Internetowej ZO PZW na portalu pzw.org.pl 
 

Nr data w sprawie 

1/2017  
2

1
.0

6
.2

0
1

7
 

w sprawie podziału środków dla opiekunów wód 
2/2017 w sprawie podziału środków na rejony 

3/2017 w sprawie zatwierdzenia logo dla kół PZW 
4/2017 w sprawie udzielenia zniżki za uczestnictwo dla reprezentacji Polski w 

rzutowych mistrzostwach świata - Szamotuły 2017 
5/2017 w sprawie włączenia Koła PZW Nr 82 Wyborowa w Poznaniu do Koła 

PZW nr 100 Śródka w poznaniu 
6/2017 w sprawie zatwierdzenia projektu sztandaru 

7/2017 

1
4

.0
7

.2
0

1
7

 

w sprawie wydzielenia środków na dokończenie inwestycji na łowisku 
specjalnym „Pstrąg" w Pile k. Wronek 

8/2017 w sprawie likwidacji kół PZW 
9/2017 w sprawie okresowego wyłączenia z wędkowania jez. Lubiatówko 

10/2017 w sprawie zakazu używania sprzętu pływającego do celów wędkarskich 
- UCHYLONA 

11/2017 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 188/16 z dnia 14 grudnia 
2016 r 

12/2017 

1
7

.0
8

.2
0

1
7

 

w sprawie wprowadzenia cyfryzacji w Okręgu 

13/2017 w sprawie wydzielenia funduszy na zakup szczepionek 
14/2017 w sprawie okresu ochronnego suma i węgorza 

15/2017 w sprawie czasowego wyłączenia z wędkowania zb. Średzkiego 
16/2017 w sprawie zakupu garniturów służbowych 

17/2017 w sprawie zmiany pkt 4 Uchwały nr 106/11 z dnia 18.02.2011 r. 

18/2017 w sprawie zwiększenia funduszu płac na 2017 rok 
19/2107 w sprawie organizacji zawodów dla Członków Honorowych PZW 

20/2017 w sprawie wdrożenia elektronicznego systemu wsparcia SSR 
21/2017 w sprawie zakupu pompy ciepła dla ośrodka zarybieniowego 

22/2017 w sprawie zatwierdzenia projektu sztandaru   
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SPIS UCHWAŁ ZARZĄDU OKRĘGU PZW W POZNANIU  
Pełna treść uchwał znajduje się na stronie Internetowej ZO PZW na portalu pzw.org.pl 
 

Nr data w sprawie 

11/2017 
1

1
.0

5
.2

0
1

7
 w sprawie zmian zasad zatrudniania oraz regulaminu wynagradzania 

pracowników PZW Okręg w Poznaniu  

12/2017 w sprawie zmian regulaminu pracy Biura Zarządu Okręgu PZW w 
Poznaniu  

13/2017 w sprawie wydzielenia środków finansowych 
14/2017 

2
1

.0
9

.2
0

1
7

 

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium 

15/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat i składek na rok 2018 
16/2017 w sprawie uchylenia uchwały nr 10/17 Prezydium 

17/2017 w sprawie zatwierdzenia cennika zarybieniowego 
18/2017 w sprawie przydziału materiału zarybieniowego dla łowisk specjalnych 

19/2017 w sprawie regulaminu przydziału materiału zarybieniowego dla kół 
gospodarzy łowisk specjalnych 

20/2017 w sprawie regulaminu łowisk specjalnych 

21/2017 w sprawie zasad amatorskiego połowu ryb na wodach PZW 
22/2017 w sprawie utworzenia łowisk sportowych 

23/2017 w sprawie zasad amatorskiego połowu ryb na wodach PZW 
24/2017 w sprawie zmiany punktu 4 uchwały Zarządu Okręgu nr 106/17 z dnia 

18.02.2017 r. 
25/2017 w sprawie przydziału nagrody dla Dyrektora Biura 

26/2017 w sprawie wydzielenia środków finansowych na zabezpieczenie 
spotkania konsultacyjnego 

27/2017 w sprawie bezpłatnego przekazania ryb 
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WAŻNIEJSZE UCHWAŁY DOT. BEZPOŚREDNIO KÓŁ I WĘDKARZY 
 

Uchwała Nr 3/17 
Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu 

podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r. 
w sprawie zatwierdzenia logo dla Kół PZW 
 

 Na podstawie § 47 ust. 1 w oparciu o § 46 pkt 10 Statutu PZW, Prezydium Zarządu 
Okręgu zatwierdza logo Kół: 
• Koła PZW nr 127 Śrem Miasto, 
• Koła PZW nr 144 Juvenia Poznań, 
• Koła PZW nr 175 Miętus 
• Koła PZW nr 36 Orzechowo 
Stanowiące załączniki do niniejszej uchwały. 
 

 

Uchwała Nr 5/17 
Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu 

podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r. 
w sprawie włączenia Koła PZW nr 82 Wyborowa w Poznaniu do Koła PZW nr 100 Śródka 
w Poznaniu 
 

 Na podstawie § 47 ust. 1 w oparciu o § 46 pkt 9 i § 52 ust. 1 Statutu PZW, 
Prezydium Zarządu Okręgu, uwzględniając uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków 
Koła PZW nr 82 Wyborowa w Poznaniu nr 1/6/17 z dnia 10 czerwca 2017 r. postanawia: 
1. Włączyć z dniem 31 lipca 2017 r. Koło PZW nr 82 w Poznaniu do Koła PZW nr 100 
Śródka Poznań. 
2. W wyniku połączenia: 
a) Koło PZW nr 82 Wyborowa w Poznaniu łącząc się z Kołem PZW nr 100 Śródka 
Poznań kończy swoją działalność organizacyjną, jako jednostka terenowa PZW, 
b) Władze i organa Koła PZW nr 100 Śródka Poznań stają się władzami i organami tego 
Koła po połączeniu, 
c) Koło PZW nr 100 Śródka Poznań wchodzi w prawa i obowiązki Koła nr 82 
Wyborowa Poznań. 
3. Zobowiązuje się Zarząd Koła PZW nr 82 Wyborowa Poznań do: 
a) protokolarnego przekazania majątku i środków finansowych będących na stanie 
Koła do Koła PZW nr 100 Śródka Poznań, 
b) przekazania dokumentacji i pieczątek Koła do Biura ZO PZW w Poznaniu celem jej 
archiwizacji i wybrakowania, 
c) rozliczenia znaków PZW w terminie do 31 lipca 2017 r. 
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Uchwała Nr 6/17 
Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu 

podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r. 
w sprawie zatwierdzenia projektu sztandaru 
 
 Na podstawie § 47 ust. 1 w oparciu o pkt 10 Statutu PZW, Prezydium Zarządu 
Okręgu postanawia zatwierdzić projekt sztandaru Koła PZW nr 127 Śrem Miasto 
i wystąpić do Zarządu Głównego o nadanie sztandaru dla w/w Koła. 
 

Uchwała Nr 8/17 
Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu 

podjęta w dniu 14 lipca 2017 r. 
w sprawie likwidacji Kół PZW 
 
 Na podstawie pkt 5 Uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów z dnia 23.04.2017 r., 
zgodnie z § 47 ust. 1 w oparciu o § 46 pkt 9 Statutu PZW i wniosek Komisji ds. 
Organizacyjnych, Prezydium Zarządu Okręgu postanawia: 
1. Zlikwidować z dniem 01.01.2018 r. wszystkie Koła, które na dzień 31.12.2017 r. nie 
uzyskają minimum 100 członków. 
2. Wyrazić zgodę na łączenie się w/w Kół lub przechodzenie w całości, jako sekcje do 
innych Kół PZW. 
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie traci moc uchwała nr 
52/14 z dnia 20 lutego 2014 r. 
 

Uchwała Nr 12/17 
Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu 

podjęta w dniu 17 sierpnia 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia cyfryzacji w Okręgu 
 

Na podstawie § 47 ust. 1 w oparciu o § 46 pkt 10 Statutu PZW, Prezydium Zarządu 
Okręgu postanawia wprowadzić cyfryzację w Kołach Okręgu PZW w Poznaniu zgodnie z 
przyjętym harmonogramem i zakresem prac oraz stworzyć i zaimplementować w Kołach 
system obsługi wędkarzy. 

Zobowiązuje się wszystkie Koła do posiadania komputerów (stacjonarnych lub 
przenośnych), do prowadzenia bieżącej działalności Koła i ewidencji członków PZW oraz 
implementacji wprowadzanego systemu do obsługi wędkarzy zgodnie z wytycznymi 
Okręgu PZW w Poznaniu. 

Koła PZW liczące ponad 300 członków dokonają zakupu komputerów z własnych 
środków. Po uzyskaniu funduszy na komputeryzację od Zarządu Głównego w/w Koła 
otrzymają dofinansowanie.  

Dla Kół PZW liczących od 100 do 300 członków zakup komputerów dokonany 
zostanie ze środków Okręgu. 
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UWAGA:  
O szczegółach wprowadzania uchwały Biuro ZO PZW w Poznaniu powiadomi koła 
stosownym komunikatem. Zakup komputerów oraz oprogramowania zostanie dokonany 
zbiorczo przez Okręg PZW Poznań dla wszystkich Kół.  
 

Uchwała Nr 14/17 
Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu 

podjęta w dniu 17 sierpnia 2017 r. 
w sprawie okresu ochronnego suma i węgorza 
 

Na podstawie § 47 ust. 1 w oparciu o § 46 pkt 15 Statutu PZW oraz rozdz. VI pkt 11 
RAPR PZW zatwierdzonego Uchwałą Nr 74 ZG PZW z dnia 28.03.2015 r., w związku 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lipca 
2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, 
hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, Prezydium Zarządu wprowadza 
na wodach ogólnodostępnych PZW następujące okresy ochronne: 

- suma   od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja 
- węgorza  od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca 

 
UWAGA: 
ZG PZW wprowadził również w/w zmiany do RAPR PZW, tym samym obowiązują na 
wszystkich wodach, których zasady wędkowania oparte są na RAPR PZW. 
 

Uchwała Nr 20/17 
Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu 

podjęta w dniu 17 sierpnia 2017 r. 
w sprawie wdrożenia elektronicznego systemu wsparcia SSR 
 

Na podstawie § 47 ust. 1 w oparciu o § 46 pkt 15 Statutu PZW, Prezydium Zarządu 
Okręgu postanawia zakupić i wdrożyć elektroniczny system wsparcia działalności 
Społecznej Straży Rybackiej. Na zakup licencji i przygotowanie systemu pod wytyczne 
Okręgu wydziela się kwotę 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) netto. 
 

Uchwała Nr 22/17 
Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu 

podjęta w dniu 17 sierpnia 2017 r. 
w sprawie zatwierdzenia projektu sztandaru  
  

Na podstawie § 47 ust. 1 w oparciu o § 46 pkt 10 Statutu PZW, Prezydium Zarządu 
Okręgu postanawia zatwierdzić projekt sztandaru Koła PZW nr 144 Juvenia Poznań 
i wystąpić do Zarządu Głównego o nadanie sztandaru dla w/w Koła. 
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Uchwała Nr 16/17 
Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu 

podjęta w dniu 21 września 2017 r. 
w sprawie uchylenia uchwały nr 10/17 Prezydium 
 
 Na podstawie §48 ust. 2 Statutu PZW, Zarząd Okręgu postanawia uchylić uchwałę 
Nr 10/17 podjętą przez Prezydium w dniu 14.07.2017 r. 
 

Uchwała Nr 18/17 
Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu 

podjęta w dniu 21 września 2017 r. 
w sprawie przydziału materiału zarybieniowego dla łowisk specjalnych 
 

Na podstawie §47 pkt. 15 Statutu PZW, Zarząd Okręgu zatwierdza przydział 
materiału zarybieniowego dla łowisk specjalnych zgodnie z wykazem stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

 
Wypis z załącznika – przydzielono: 

 Koło PZW 15 Iwno – 600 kg 

 Koło PZW 17 Kostrzyn – 300 kg 

 Koło PZW 40 Pobiedziska – 200 kg 

 Koło PZW 51 Poznań – 400 kg 

 Koło PZW 70 Poznań – 550 kg 

 Koło PZW 78 Poznań – 300 kg 

 Koło PZW 97 Poznań – 50 kg 

 Koło PZW 124 Swarzędz – 150 kg 

 Koło PZW 141 Wojnówko – 350 kg 

 Koło PZW 149 Kaźmierz – 150 kg 
 
 

Uchwała Nr 19/17 
Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu 

podjęta w dniu 21 września 2017 r. 
w sprawie regulaminu przydziału materiału zarybieniowego dla kół gospodarzy łowisk 
specjalnych 
 

Na podstawie § §47 pkt. 10 i 15 Statutu PZW, Zarząd Okręgu ustala następujące 
zasady przydziału materiału zarybieniowego dla Kół PZW gospodarujących na łowiskach 
specjalnych w ramach rekompensaty za bezpłatne udostępnianie łowiska innym Kołom 
PZW na organizację zawodów wędkarskich: 
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- materiał zarybieniowy będzie przydzielany wyłącznie kołom, które w danym roku 
udostępnią bezpłatnie swoje łowisko specjalne na organizację przynajmniej 5 zawodów 
innym Kołom PZW, 

- Koło  otrzyma dodatkowy materiał zarybieniowy, jeżeli bezpłatnie udostępnia 
Kołom PZW organizującym zawody na danym łowisku infrastrukturę taką jak: wiata, 
ławki, stoły, stanica, prąd, odbiór śmieci, WC, 

- podział materiału zarybieniowego pomiędzy poszczególne łowiska proponuje 
każdorazowo Komisja Ochrony i Zagospodarowania Wód przy Okręgu PZW w Poznaniu na 
podstawie otrzymanych pisemnych informacji z Kół Gospodarzy łowisk specjalnych. 
 

 

Uchwała Nr 20/17 
Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu 

podjęta w dniu 21 września 2017 r. 
w sprawie regulaminu łowisk specjalnych 

 
Na podstawie § §47 pkt. 10 i 19 Statutu PZW, Zarząd Okręgu zobowiązuje Koła, 

gospodarzy łowisk specjalnych, do sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb wszystkim 
zainteresowanym członkom PZW.  

Na łowiskach licencyjnych wprowadza się zasadę, że minimalnie 20% całej puli 
zezwoleń musi być dostępne dla członków PZW spoza Koła gospodarza akwenu. 
 

Uchwała Nr 21/17 
Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu 

podjęta w dniu 21 września 2017 r. 
w sprawie zasad amatorskiego połowu ryb na wodach PZW 

 
Na podstawie §47 pkt. 15 Statutu PZW, Zarząd Okręgu wprowadza się na wodach 

ogólnodostępnych PZW zakaz połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części w okresie od 
1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku. 
 

Uchwała Nr 22/17 
Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu 

podjęta w dniu 21 września 2017 r. 
w sprawie utworzenia łowisk sportowych 
 

Na podstawie § §47 pkt. 15 i 16 Statutu PZW, Zarząd Okręgu postanawia utworzyć 
łowiska sportowe (łowiska złów i wypuść) na następujących akwenach: 

- zbiornik Rydzyna gm. Rydzyna 
- zbiornik Jaraczewo gm. Jaraczewo 
- jezioro Modrze gm. Gniezno 
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Na w/w łowiskach wprowadza się: 
- nakaz stosowania haków bezzadziorowych podczas wędkowania metodą 

spinningową i muchową  
- zakaz przechowywania ryb w siatkach wędkarskich i workach karpiowych 

z wyłączeniem czasowego przechowywania ryb podczas zawodów wędkarskich 
- zakaz organizowania zawodów wędkarskich na martwej rybie oraz zawodów 

podlodowych 
- na zbiornikach Rydzyna i Jaraczewo obowiązuje zakaz stosowania środków 

pływających do celów wędkarskich z wyłączeniem zdalnie sterowanych modeli łodzi do 
wywozu przynęt i zanęt 

- zakaz stosowania żywej i martwej ryby oraz ich części jako przynęty w okresie od 
1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku 

 
 

Uchwała Nr 23/17 
Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu 

podjęta w dniu 21 września 2017 r. 
w sprawie zasad amatorskiego połowu ryb na wodach PZW 
 

Na podstawie § §47 pkt. 15 Statutu PZW, Zarząd Okręgu wprowadza się na 
zbiorniku Radzyny (Duże i Małe) zakaz połowu ryb metodą spinningową w okresie od 
1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku.  
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SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA 2018  

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ 

Lp. Treść Wysokość  
1. Składka członkowska 86,00 zł 

2. Składka członkowska ulgowa 50%  
1)  młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,  
2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW  
3)  mężczyźni od 65 roku życia  
4)  kobiety od 60 roku życia 

43,00 zł 

3. Składka członkowska ulgowa 75%  
1) członkowie uczestnicy do lat 16  
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 

22,00 zł 

4. Wpisowe:  
1) członka zwyczajnego PZW  
2) członka uczestnika PZW 

 
25,00 zł 
12,00 zł 

5. Legitymacja członkowska 5,00 zł 

Uwaga: Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.   

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ   

1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach 
PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego 
obecności.  

2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do 
swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki 
członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, 
ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.  

3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze 
świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka 
honorowego.  

4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50%  zniżki w składce 
członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej. 

5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, 
ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu 
legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji 
członkowskiej.  

6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania 
zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, 
uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów. 
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7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje się w ciągu całego roku, w 
którym ukończono określony wiek. 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD 
 

Składka pełna  

1 Składka podstawowa  140,00 zł 
2 Składa dla: 

- odznaczonych Srebrną Odznaką PZW 
110,00 zł 

3 Składka dla: 
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW 
- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat 
- mężczyźni od 65 roku życia, którzy mają min. 10 letni staż w 
PZW* 
- kobiety od 60 roku życia, które mają min. 10 letni staż w PZW* 

80,00 zł 

4 Składka dla: 
- członka uczestnika (młodzież do ukończenia 16 lat) 
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami 

30,00 zł 

Składka niepełna 

5 Składka dla Członka PZW za osobę towarzyszącą, która 
ukończyła 14 lat** 

30,00 zł 

Zwolnieni z wnoszenia składki 
6 Honorowi Członkowie PZW 0,00 zł 

 
Uwagi: 
 
*) mężczyźni i kobiety, którzy ukończyli odpowiednio 65 i 60 rok życia mogą skorzystać ze 
składki pełnej ulgowej wynoszącej 80,00 zł wyłącznie w przypadku, jeżeli legitymują się, 
co najmniej 10 letnim stażem członkowskim w Polskim Związku Wędkarskim. Staż 
członkowski winien być udokumentowany stosownymi zapisami w kartotece 
członkowskiej lub legitymacji członkowskiej i rozpoczyna się z momentem wstąpienia po 
raz pierwszy do PZW.  
 
**) Składkę za osobę towarzyszącą wnosi się bezpośrednio w Biurze ZO PZW w Poznaniu 
na podstawie złożonego pisemnego wniosku. Osoba towarzysząca nabywa uprawnienia 
do wędkowania w granicach uprawnień, stanowiska i limitu połowu Członka PZW 
wnoszącego składkę metodą spławikowo-gruntową. Powyższe ma zastosowanie 
wyłącznie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki. Osoba 
towarzysząca zobowiązana jest do posiadania karty wędkarskiej. Wnoszący składkę 
otrzymuje dla osoby towarzyszącej zezwolenie na amatorski połów ryb. 
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WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA EGZAMIN NA KARTĘ WĘDKARSKĄ 
 
Opłata za egzamin na kartę wędkarską - 30,00 zł z VAT 
Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat 
 
WYSOKOŚĆ SKŁADEK I OPŁAT OKRESOWYCH ZA ZEZWOLENIE NA WĘDKOWANIE 

 

Lp. Treść Wysokość w zł 
składki dla Członków 

PZW 
opłaty dla osób 
niezrzeszonych* 

1 zawody 10,00 20,00 

2 1 dzień 30,00 60,00  
3 3 dni 50,00 80,00 

4 7 dni 80,00  130,00 

5 14 dni 100,00  220,00 
6 30 dni X  330,00 

7 roczna X  500,00 
*) Osoba niezrzeszona to osoba, która nie wniosła składki członkowskiej 
ogólnozwiązkowej na dany rok kalendarzowy i tym samym nie jest Członkiem PZW. 
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA POŁÓW RYB KUSZĄ NA JEZ. DOMINICKIM GM. 
BOSZKOWO  
 

Lp. Treść Wysokość w zł 

opłaty dla Członków 
PZW 

opłaty dla Członków 
Stowarzyszenia Spearfishing 

Poland 

1 1 dzień 50,00 50,00  

2 14 dni 150,00 150,00 
3 pełen sezon*  500,00  500,00 

*) Pełen sezon trwa od 16 maja do 14 października 
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DZIAŁ ORGANIZACYJNY ORAZ OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA WÓD 
 
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ZAWODÓW WĘDKARSKICH 
 
Okręg PZW w Poznaniu zobowiązuje wszystkich organizatorów dużych zawodów 
wędkarskich oraz zawodów nocnych i kilkudniowych do zapewnienia na czas trwania 
zawodów i oficjalnych treningów przenośnych toalet.  
 
Jednocześnie informujemy, że organizator zawodów zobowiązany jest również utrzymać 
w ładzie i czystości miejsce zawodów oraz zebrać i zutylizować śnięte ryby, które nie 
przeżyły długotrwałego przechowywania w siatkach wędkarskich i ważenia. 
 
ZASADY PRZYJMOWANIA CUDZOZIEMCÓW DO ZWIĄZKU 
 
W związku z coraz liczniej wstępującymi do Związku cudzoziemcami i pytaniami 
kierowanymi do Okręgu o zasadach prowadzenia egzaminów i sprzedaży składek 
obcokrajowcom informujemy, że: 
 

 cudzoziemiec czasowo zamieszkując w Polsce jest zwolniony na mocy ustawy 
z posiadania karty wędkarskiej; 

 egzamin na kartę wędkarska można przeprowadzić cudzoziemcowi, który posiada 
miejsce zamieszkania na terytorium Polski np. kartę pobytu czasowego;  

 cudzoziemiec może być członkiem Związku i tym samym można mu sprzedać 
składkę członkowską, nie ma tu znaczenia fakt posiadania lub nie, karty 
wędkarskiej; 

 cudzoziemiec wstępujący do Związku, opłacający składki: członkowską 
ogólnozwiązkową oraz okręgową otrzymuje zezwolenie tak jak każdy członek PZW. 
Do zezwolenia wpisujemy nr karty wędkarskiej lub nr paszportu / dowodu 
osobistego, w przypadku cudzoziemców zamieszkujących czasowo w Polsce 
i zwolnionych ustawą z posiadania karty wędkarskiej; 

 
STATUT PZW 
 
Niniejszym uprzejmie informujemy, że Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 31.08.2017 r. 
dokonał rejestracji Statutu PZW uchwalonego na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe 
Delegatów PZW w dniu 15.03.2017 r. 
  
Jednolity tekst Statutu PZW zarejestrowany w KRS dostępny jest na portalu 
Internetowym PZW ORG PL. 
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WALNE ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZE W KOŁACH 
 
Walne zgromadzenia sprawozdawcze za rok 2017 w Kołach PZW Okręgu Poznańskiego 
winny odbyć się w terminie do końca lutego 2018 r.  
 
O terminie i miejscu walnego zgromadzenia członków koła, zarząd koła informuje z co 
najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem członków koła w sposób zwyczajowo przyjęty 
w Kole (np. na stronie Internetowej koła, w lokalnej prasie itp.) i obligatoryjnie poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń koła. O terminie i miejscu zebrania należy poinformować 
Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu, celem zapewnienia obecności przedstawiciela Okręgu na 
zebraniu. Zaleca się ustalenie z przedstawicielami Zarządu Okręgu terminów zgromadzeń 
podczas jesiennych narad rejonowych. 
 
Walne zgromadzenie sprawozdawcze rozpatruje sprawy zgodnie z §55 Statutu PZW, a w 
szczególności wymienione w pkt. 1, 6 i 7. Przypominamy, że podczas walnego 
zgromadzenia sprawozdawczego, komisja rewizyjna koła nie występuje z wnioskiem 
o absolutorium dla zarządu koła. §55 pkt. 2 Statutu PZW ma zastosowanie wyłącznie 
podczas zgromadzeń wyborczych. 
 
Z odbytego zgromadzenia należy w ciągu 14 dni przesłać stosowną dokumentację do 
Biura Zarządu Okręgu, która będzie zawierała: 

1. Protokół opisujący przebieg zgromadzenia  
2. Listę obecności 
3. Regulamin i porządek obrad 
4. Protokoły powołanych komisji 
5. Podjęte uchwały  

 
Podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia sprawozdawczego członków koła, kiedy nie 
dokonuje się uzupełnienia do władz lub organów koła dopuszcza się powołanie wyłącznie 
komisji uchwał i wniosków, która pełni funkcje również komisji mandatowej 
i skrutacyjnej. Komisja powinna być co najmniej trzyosobowa. Zadaniem komisji uchwał 
i wniosków jest wtedy: 

 ustalenie liczby osób uprawnionych do głosowania poprzez zweryfikowanie listy 
obecności,  

 przygotowanie i opracowanie uchwał i wniosków złożonych w trakcie 
zgromadzenia (przygotowane uchwały i wnioski komisja przekazuje 
przewodniczącemu zgromadzenia, który poddaje je pod głosowanie), 

 policzenie głosów, 

 sporządzenie protokołu ze swojej działalności. 
 
W kołach, w których podczas zgromadzenia będzie dokonywane uzupełnienie członków 
władz lub organów koła należy powołać wszystkie komisje i przeprowadzić zgromadzenie 
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analogicznie jak zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze (z wyłączeniem udzielania 
absolutorium). 
 
Dokładny przebieg walnego zgromadzenia sprawozdawczo – wyborczego opisany jest 
w Regulaminie Organizacyjnym Koła PZW i Ordynacji wyborczej dla Kół z ubiegłego roku.  
 
Przykładowy plan zgromadzenia: 
 

1. Otwarcie zgromadzenia przez prezesa koła; 
2. Prezes koła wskazuje przewodniczącego i sekretarza zgromadzania (dodatkowo 

może wskazać zastępcę przewodniczącego), wybór poddaje się pod glosowanie 
jawne; 

3. Przewodniczący zgromadzenia przedstawia porządek obrad i ich regulamin, który 
został wcześniej opracowany przez zarząd koła – porządek i regulamin poddaje się 
pod głosowanie jawne 

4. Powołanie niezbędnych do przeprowadzenia zgromadzenia komisji:  mandatowej, 
skrutacyjnej oraz  uchwał i wniosków (dopuszcza się aby komisja uchwał 
i wniosków przejęła obowiązki komisji mandatowej i skrutacyjnej) 

5. Przedstawienie sprawozdań władz i organów koła 
a. sprawozdanie zarządu koła  
b. sprawozdanie komisji rewizyjnej koła 
c. sprawozdanie sądu koleżeńskiego koła lub przedstawiciela sądu 

koleżeńskiego rejonu 
6. Dyskusja nad sprawozdaniami zakończona głosowaniem nad ich przyjęciem  
7. Przedstawienie planu działania koła oraz preliminarza budżetowego koła, który 

został opracowany przez zarząd koła do 15 grudnia i zaakceptowany przez zarząd 
okręgu do dnia 13 stycznia 2018 r. 

8. Dyskusja nad planem pracy i preliminarzem budżetowym koła zakończona 
głosowaniem nad ich przyjęciem. 

9. Wolne głosy i wnioski (podczas tego punktu nie powinno się prowadzić dyskusji 
i nie poddaje się pod głosowanie spraw i wniosków dotyczących sprawozdań, 
preliminarza i planu pracy koła, które to powinny zostać już omówione wcześniej) 

10. Wręczenie odznaczeń związkowych i wyróżnień 
 
Wnioski walnego zgromadzenia pod adresem Zarządu Okręgu powinny być 
opracowanie i przedłożenie przez zarząd koła. Sam zapis w protokole zgromadzenia lub 
uchwała nie stanowią formalnego wniosku, a jedynie stanowią zobowiązanie dla zarządu 
koła do sformułowania i wystąpienia do zarządu okręgu z konkretnym wnioskiem.  
 
 



18 

 

 

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI SSR ZA I PÓŁROCZE 2017 

Powiat 
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 Wniosków/doniesień Mandatów 

Do 
Sądów 

Kol. PZW 

Policji, 
PSR. Itp.. 

PSR Policja i inne 

Razem Kwota Razem Kwota 

Gnieźnieński 10 1 46 1 2 0 18 180 5 1 0 0 0 4 600 

Gostyński 18 2 54 1 1 0 0 253 0 0 0 0 0 0 0 

Grodziski 6 1 22 0 7 0 1 86 0 0 0 0 0 0 0 

Kościański  14 2 19 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 

Leszczyński 13 3 56 0 32 0 0 356 0 10 0 0 0 42 6080 

Międzychodzki 6 2 37 0 4 0 0 264 3 0 0 0 0 0 0 

Obornicki 12 3 33 0 0 0 2 185 0 5 1 0 0 2 300 

Poznań Miasto 42 2 23 1 2 0 2 278 5 4 0 2 400 1 200 

Poznański 120 16 290 5 10 6 15 2131 99 4 2 0 0 8 770 

Rawicki 8 2 8 0 0 0 0 34 0 1 0 0 0 0 0 

Szamotulski 21 3 80 3 13 0 14 516 0 5 17 1 200 16 3620 

Średzki 25 3 53 3 7 0 7 383 2 0 0 2 600 3 320 

Śremski 39 3 47 6 2 0 10 118 0 1 0 10 2300 2 400 

Wągrowiecki 12 1 19 0 0 0 3 55 0 0 0 0 0 0 0 

Wolsztyński 10 1 5 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 

Wrzesiński 18 3 54 2 5 0 0 252 3 1 3 3 600 2 400 

Wschowski 9 1 12 0 1 0 0 25 0 0 0 0 0 4 800 

RAZEM 383 49 858 22 86 6 72 5220 117 32 23 18 4100 84 13490 
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Zabezpieczony sprzęt służący do nielegalnego połowu ryb w I półroczu 2017 

Powiat Wędki Sznury Klocki Pupy Sieci 

Gnieźnieński 0 1 0 0 25 

Gostyński 0 0 0 0 0 

Grodziski 0 0 9 10 0 

Kościański  0 0 0 0 0 

Leszczyński 0 0 0 0 1 

Międzychodzki 0 0 9 0 0 

Obornicki 0 0 0 0 0 

Poznań Miasto 0 0 0 0 0 

Poznański 0 0 27 1 12 

Rawicki 0 0 0 0 0 

Szamotulski 0 0 0 0 1 

Średzki 0 0 0 0 0 

Śremski 0 0 0 0 12 

Wągrowiecki 0 0 0 0 0 

Wolsztyński 0 0 0 0 1 

Wrzesiński 0 0 0 0 2 

Wschowski 1 0 0 0 0 

RAZEM 1 1 45 11 54 

 

 
MONITORING PORT GARBARY – prośba o głosy wędkarzy 
 
Zachęcamy wędkarzy - poznaniaków do głosowania nad projektem kol. Marcina 
Byczyńskiego pn. Monitoring w porcie Garbary, który ma szanse zostać zrealizowany 
w 2018 roku w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. 
 
Montaż monitoringu przyczyni się do skutecznej ochrony tarliska i zimowiska ryb, które 
znajduje się w Porcie Garbary w Poznaniu.  
 
Głosowania przeprowadzone zostanie w terminie od 9 do 30 października 2017 r. 
 

LINK DO GŁOSOWANIA:  https://pbo2018.um.poznan.pl/i/pbo-2018/voting  

pozycja:  IX.7 

 
link do projektu: https://pbo2018.um.poznan.pl/d/92 
Identyfikator zgłoszenia: zgłoszenie nr 68 
Kategoria: 9 - Stare Miasto 
 
 

https://pbo2018.um.poznan.pl/i/pbo-2018/voting
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REZERWACJA KANAŁU WOJNOWICKIEGO NA ZAWODY WĘDKARSKIE 
 
Biuro ZO PZW Poznań  w Osiecznej przyjmuje wnioski o rezerwacje kanału 
Wojnowickiego na zawody wędkarskie od 1 listopada.  
  
Wnioski przesłane wcześniej będą rozpatrywane negatywnie. 
  
Wszystkie wnioski, które wpłyną w okresie od 1 listopada zostaną rozpatrzone po 
ogłoszeniu przez Zarząd Okręgu kalendarza okręgowych imprez i zawodów wędkarskich. 
  
Pierwszeństwo w rezerwacji maja Koła PZW Okręgu Poznańskiego. 
  
Jeżeli więcej Kół będzie wnioskowało o rezerwacje kanału w tym samym terminie, 
o wyborze zadecyduje opinia o organizacji zawodów w poprzednich latach (pozytywna 
opinia ws. utrzymania porządku na łowisku podczas i po zawodach) i losowanie. 
 
STAWY PUDLISZKI GMINA KROBIA 
 
W związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy przez Urząd Gminy Krobia, od 2018 roku 
akweny: cegielnia Pudliszki o pow. 2,67 ha i staw Pudliszki w parku o powierzchni 0,03 ha 
od dnia 1 stycznia 2018 r. nie są już użytkowane przez Okręg PZW w Poznaniu. 
 
JEZIORKA NIEWIERZ i WILCZYNA 

W wyniku prowadzony przez Okręg PZW Poznań działań doprowadzono do „ujawnienia” 
akwenów: w miejscowości Niewierz gm. Duszniki o powierzchni około 2,64 ha 
i w miejscowości Wilczyna gm. Duszniki o powierzchni około 3,87 ha. Akweny te stanowią 
część obwodu rybackiego Kanału Mosińskiego – Nr 2 (poz. 43), który jest prawnie 
użytkowany przez Okręg PZW w Poznaniu. Tym samym akweny te z dniem 1 stycznia 
2018 r. zostają wpisane do wykazu wód ogólnodostępnych.  
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Mapa – jeziorka Niewierz i Wilczyna 
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INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH INWESTYCJACH 
 

 
Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu informuje, że zakupił 8 szt. lornetek i jedną 
echosondę z sonarem bocznym w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie 
efektywności ochrony przyrody poprzez modernizację wyposażenia i wzrost efektywności 
działania Społecznej Straży Rybackiej przy Okręgu PZW w Poznaniu” zrealizowanego przy 
wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu. 
 
Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu informuje, że zrealizował przedsięwzięcia pn. 
„Zarybienie i odbudowa gatunków ichtiofauny, uzależnionych od ochrony czynnej - 
sielawy i węgorza europejskiego, w wybranych jeziorach województwa wielkopolskiego" 
przy wsparciu finansowym w formie dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ramach w/w przedsięwzięcia zakupiono 
323.000 szt. narybku sielawy oraz 100 kg (10.000 szt.) podchowanego narybku węgorza, 
którymi zarybiono następujące jeziora: Dominickie, Strzeszyńskie, Lubiwiec, Kuźnicę 
Zbąską, Lubosz Wielki, Rusałka, Wierzbiczańskie, Strzyżewskie, Piotrowskie, Głęboczek, 
Radziszewskie, Chojeńskie i Głuchowiec. 
 
Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu informuje, że jest w trakcie realizacji 
przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości wód zbiornika Śrem A Gaj" przy wsparciu 
finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu. Przedsięwzięcie o wartości 115 tyś zł. polega na przeprowadzeniu w 2017 r. 
zabiegów inaktywacji fosforu oraz na zarybiania narybkiem sandacza w ilości 100 tyś szt. 
oraz narybkiem szczupaka w ilości 60 tyś. szt. 
 
www.wfosgw.poznan.pl 
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Wzór protokołu walnego zgromadzenia sprawozdawczego członków koła 
 

Miejscowość, data 
 

PROTOKÓŁ 
z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła PZW Nr ................... 

odbytego dnia ...................r. 
 

Ilość członków koła na dzień 31.12.2017 r. : …………….. 
Obecnych za zgromadzeniu: ...................zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do 
protokołu. 
 
Udział przedstawicieli ZO PZW, zaproszonych gości: ................... 
 
Zgromadzenie otworzył Prezes Koła, który zaproponował kandydatury na 
przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu jawnym wybrano: 
Przewodniczącego Zgromadzenia: ................... 
Sekretarza Zgromadzenia: ................... 
 
Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że członkowie Koła zostali prawidłowo 
poinformowania o zgromadzeniu. W związku z brakiem kworum zgromadzenie odbywa 
się w drugim terminie. Walne zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał. 
 
Przewodniczący przedstawił regulamin i porządek Walnego Zgromadzenia, który został 
zatwierdzony w głosowaniu jawnym. Regulamin i porządek zgromadzenia stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Powołano komisję Uchwał i Wniosków w składzie:  
................... 
................... 
................... 
Protokół komisji stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przedstawienie sprawozdań władz i organów koła za rok 2017 

a. sprawozdanie zarządu koła przedstawił Prezes Koła 
b. sprawozdanie komisji rewizyjnej koła przedstawił Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej 
c. sprawozdanie sądu koleżeńskiego koła przedstawił Przewodniczący Sądu 

Koleżeńskiego 
 
W dyskusji nad sprawozdaniami wzięło udział …. osób. Najważniejsze wypowiedzi w 
dyskusji: ................... 



24 

 

 

 
Sprawozdania zostały poddane głosowaniu. Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie: 
- Zarządu Koła  
- Komisji Rewizyjnej Koła  
- Sądu Koleżeńskiego Koła  
Wyniki głosowań zawiera protokół Komisji Uchwał i Wniosków. 
Sprawozdania stanowią załączniki do protokołu. 
 
Zarząd Koła przedstawił projekt planu pracy koła oraz preliminarza budżetowego koła, 
który został opracowany przez zarząd i zaakceptowany przez zarząd okręgu.   
 
W dyskusji nad planem działania i preliminarzem budżetowym koła udział wzięło 
...................  osób. Najważniejsze wypowiedzi i zgłoszone wnioski do planu działania: 
................... 
 
Plan działania Koła i budżet koła został przyjęty. Wyniki głosowania przedstawia protokół 
Komisji Uchwał i Wniosków. 
Plan działania i budżet koła stanowi załącznik do protokołu.  
 
Wolne głosy i wnioski. W dyskusji udział wzięło ................... osób. Najciekawsze 
wypowiedzi i zgłoszone wnioski: ................... 
 
W wyniku głosowania nad złożonymi wnioskami następujące wnioski zostały przyjęte do 
realizacji przez Zarząd Koła: ................... 
a następujące wnioski zostały odrzucone: ................... 
Wyniki głosowań nad poszczególnymi wnioskami zawiera Protokół Komisji Uchwał i 
Wniosków. 
 
Wręczenie odznaczeń związkowych i wyróżnień. 
Przedstawiciel Zarządu Okręgu wręczył odznaczenia Związkowe kolegom: ………… 
Prezes Koła wręczył wyróżnienia za klasyfikacje sportowe kolegom: ………………….. 
 
Załączniki: 

1. Lista obecności  
2. Porządek i regulamin Walnego Zgromadzenia 
3. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków  
4. Sprawozdania władz i organów Koła za rok 2017 
5. Plan działania Koła i budżet koła na rok 2018  
6. Podjęte uchwały i wnioski 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
1. Przewodniczący Zgromadzenia ................... 
2. Sekretarz Zgromadzenia ...................   
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Wzór protokołu połączonej komisji uchwał i wniosków 
 

Miejscowość, data 
 

PROTOKÓŁ KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW 
z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła PZW Nr ……………………. 

odbytego dnia ………………….. r. 
 

Komisja w składzie: 
Przewodniczący: ................... 
Zastępca przewodniczącego: ................... 
Sekretarz: ................... 
Członek: ................... 
Członek: ................... 
 
stwierdza, co następuje: 
 
Stwierdza, że wg stanu na 31.12.2017 r. liczba członków Koła wynosi ................... 
 
W zebraniu sprawozdawczym zgodnie z listą obecności uczestniczyło: 
- ogółem członków Koła:   ................... 
w tym: 
- członków z prawem głosu:  ................... 
- członków uczestników:   ................... 
 

Komisja przedkłada opracowane następujące uchwały Walnego Zgromadzenia: 
1. Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła za 

rok 2017 
2. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej 

Koła za rok 2017 
3. Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Sadu 

Koleżeńskiego Koła za rok 2017 
4. Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia planu działania Koła na rok  2018 
5. Uchwała Nr 5 w sprawie zatwierdzenia budżetu Koła na rok  2018 
oraz złożone w trakcie Walnego Zgromadzenia wnioski do realizacji przez Zarząd Koła: 
1. Wniosek nr 1 w sprawie: ………………………….. 
2. Wniosek nr 2 w sprawie: ………………………….. 
3. Wniosek nr 3 w sprawie: ………………………….. 
4. Wniosek nr 4 w sprawie: ………………………….. 
Projekty uchwał i wniosków zostały przekazane Przewodniczącemu Zgromadzenia celem 
poddania ich pod głosowanie oraz stanowią integralną część protokołu. 
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Wynik głosowania nad uchwałami i wnioskami:  
Uchwała Nr 1 – za przyjęciem głosowało ................... osób – uchwała została przyjęta  
Uchwała Nr 2 – za przyjęciem głosowało ................... osób – uchwała została przyjęta  
Uchwała Nr 3 – za przyjęciem głosowało ................... osób – uchwała została przyjęta  
Uchwała Nr 4 – za przyjęciem głosowało ................... osób – uchwała została przyjęta  
Uchwała Nr 5 – za przyjęciem głosowało ................... osób – uchwała została przyjęta  
 
Wniosek Nr 1 – za przyjęciem głosowało ................... osób – wniosek został przyjęty  
Wniosek Nr 2 – za przyjęciem głosowało ................... osób – wniosek został przyjęty 
Wniosek Nr 3 – za przyjęciem głosowało ................... osób – wniosek został przyjęty 
Wniosek Nr 4 – za przyjęciem głosowało ................... osób – wniosek został przyjęty 
 
W załączeniu uchwały i wnioski Walnego Zgromadzenia 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
1. Przewodniczący komisji   ...................................................... 
2. Z-ca Przewodniczącego komisji ...................................................... 
3. Sekretarz komisji    ...................................................... 
 
 
 
UWAGA:  
Wzór protokołów jest do pobrania na stronie Internetowej Okręgu: 
Menu: Do pobrania / Odsyłacz: Druki dla Kół  
 
Informujemy, że są to wyłącznie wzory, które należy zmodyfikować stosownie do potrzeba 
Koła i przebiegu Walnego Zgromadzenia. Wzory nie są obligatoryjne i maja pełnić przede 
wszystkim pomoc dla Zarządów Kół w celu poprawnego przeprowadzenia Zgromadzenia 
i sporządzenia właściwej dokumentacji. Koła mogą dowolnie kształtować formę i treść 
protokołu z zastrzeżeniem, że protokół musi odzwierciedlać rzeczywisty przebieg 
zgromadzenia i wszystkie jego aspekty w tym tematy dyskusji, pojęte uchwały, 
zatwierdzone wnioski wraz z pełna treścią podjętych uchwał. Tym samym protokół musi 
spełniać wymagania formalne i merytoryczne, aby móc uznać Walne Zgromadzenie za 
ważne i wiążące Zarząd Koła do określonych działań.  


