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Dotyczy: Preliminarza budżetowego na 2023 r. 

 

 

                Biuro Zarządu Okręgu PZW w Rzeszowie w załączeniu przesyła druki do 

opracowania preliminarza budżetowego na 2023 r. "Planowane koszty i przychody", 

"Planowane wpływy ze składek członkowskich". 

 Zgodnie § 64 ust.1 Statutu PZW oraz z Uchwałą  XXXII Krajowego Zjazdu 

Delegatów z dnia 22.04.2022. w sprawie założeń do opracowania budżetu na 2023 r.  

Ustala się , co następuje: 

- Wielkość zaplanowanych środków na poszczególne zadania i rodzaje wydatków, powinna 

być dopasowana do realnych potrzeb, umożliwiających utrzymanie samodzielności 

finansowej jednostki i prawidłowe wywiązywanie się  z obowiązków statutowych wobec 

członków Związku. 

- Należy wyodrębnić w preliminarzach budżetowych kwoty na działalność z młodzieżą                

w wysokości minimum 4% składki członkowskiej. 

 W 2023 roku zgodnie z Uchwałą XXXII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW Okręg 

w Rzeszowie z dnia 23.01.2022 r.  obowiązuje następujący podział składki członkowskiej 

ogólnozwiązkowej: 

10% odpisu na działalność władz i organów krajowych Związku, 

40% odpisu na działalność statutową Kół Wędkarskich 

(40% odpis  pomniejsza się o 14 % na wypłatę diet skarbnikom i 4% na fundusz dla Kół 

opiekujących się zbiornikami) 

50% odpisu na działalność statutową PZW Okręg w Rzeszowie. 

 

                Preliminarz budżetowy należy opracować kierując się realnymi potrzebami 

zapewniającymi realizację zadań statutowych i racjonalnie podjętymi działaniami 

oszczędnościowymi według następujących zasad: 

 

 "Działalność ogólno-organizacyjna" - należy zaplanować wydatki związane z tą  

działalnością 

     Przykłady: 

     § 401 - zakup materiałów i energii: 

                   materiały biurowe, reklamowe, środki czystości, zakup książek, wydawnictw, 

                   druków, energia elektryczna, gaz. 
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       § 402 - usługi obce: pocztowe, telefoniczne, poligraficzne, ogłoszenia, transportowe,                      

wynajem lokalu, prowizja bankowa, 

       § 403 – podatki i opłaty /np. opłata za gospodarowanie odpadami) 

       § 404  - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, 

       § 405 -  składki ZUS /umowy zlecenia/ 

       § 406 - amortyzacja - dotyczy posiadających rybaczówki 

       § 409 - podróże służbowe, 

                 - Stosownie do postanowień uchwały XXXII KZD PZW z dnia 22.04.2022 r.               

w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży i wypłat diet  członkom PZW, 

pełniącym funkcje społeczne w preliminarzach wydatków należy przewidzieć 

środki finansowe na realizację tych świadczeń. Uchwała ustala, iż zwrot kosztów 

podróży odnosi się do wszystkich członków PZW, zarówno pełniących funkcje 

społeczne z wyboru, jak też nie funkcyjnych, w sytuacji delegowania ich do 

wykonywania zadań statutowych. Rozliczenie kosztów podróży powinno 

następować wg cen biletów komunikacji publicznej lub stawki kilometrowej przy 

użyciu własnego środka lokomocji wg przepisów i stawek ogłaszanych w 

rozporządzeniu MPiPS oraz przy zachowaniu zasady dogodności i racjonalności 

kosztów danego przejazdu. 

 Ważne – W odniesieniu do sportowców biorących udział w zawodach, którym 

zezwolono na użycie do podróży własnego samochodu, obowiązuje zasada 

wykorzystania tego samochodu przynajmniej dla dwóch zawodników. Przy 

wykorzystaniu pojazdu tylko dla jednego zawodnika, przysługuje mu 50% ceny 

stawki za 1 km. 

, 

       § 409 -  pozostałe koszty np.; 

                 -  ubezpieczenia członków PZW, koszty posiłków podczas posiedzeń, opłaty 

startowe, 

 

       Uwaga: W preliminarzach budżetowych należy uwzględnić wydatki odnoszące się do 

diet członków PZW pełniących funkcje z wyboru w Zarządach Kół. Wydatki na 

te diety są zgodnie z uchwałą  ZO PZW Nr 73 z dnia 28-09-2022  roku 

limitowane do wysokości 5% całkowitych przychodów ze składki członkowskiej 

ogólnozwiązkowej, wpisowego i składki na ochronę i zagospodarowanie wód. 

Ponadto w § 3 ust. 4 Uchwały Zjazdowej PZW  znajduje się dyspozycja o 

przesunięciu limitów diet, które przysługują członkom Zarządu Koła, ze szczebla 

koła na szczebel Okręgu. Wielkość kwotowa i liczba diet, zatwierdzona dla 

skarbnika Koła przez Zarząd Okręgu, na wniosek Zarządu Koła, zmniejsza 

limit wydatków na diety dla pozostałych działaczy w kołach. Diety te będą 

wypłacane przez Okręg po uprzednim przedłożeniu informacji przez koło co do 

wysokości diet dla poszczególnych członków Zarządu Kola. 

"Koszty działalności młodzieżowej" 

Należy zaplanować wydatki związane z tą działalnością zgodnie z przytoczoną na wstępie 

Uchwałą  tj; (szkolenia, zawody, wycieczki, konkursy itp.), zamieszczając planowane kwoty  

w odpowiednie pozycje § kosztów. 
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Planowanie kosztów organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych powinno być 

poprzedzone analizą źródeł finansowania tej działalności oraz dotychczasowego 

wykorzystywania na te cele środków pochodzących ze składek członkowskich 

Imprezy sportowe organizowanie przez jednostki terenowe PZW powinny być 

preliminowane na poziomie najniższych, przewidywanych kosztów organizacji 

zawodów, powiększonych o rezerwę do 10% 

 

 "Działalność sportowa" - należy zaplanować wydatki związane z tą działalnością 

    (zawody, wycieczki). 

 

  Przykłady: 

  §  401 - zakup materiałów i energii - węgiel drzewny, gaz do butli, opakowania   

               jednorazowe, 

  §  402  -  usługi obce 

                transport wynajęty, autobus na zawody lub wycieczkę, usługi pocztowe lub 

telekomunikacyjne. 

  §  404 – Umowy zlecenia /np. opieka medyczna na zawodach/ 

  §  405 – Składki ZUS /od umów zleceń/ 

  §  409  -  podróże służbowe 

                 - koszty delegacji: koszty przejazdu jak opisano poniżej, dyplomy, medale, 

drobne nagrody rzeczowe dla zawodników za zdobycie czołowych miejsc, 

koszty posiłków, zanęty zakupione dla zawodników. 

 

 Nagrody rzeczowe mogą być przyznawane wyłącznie za zdobycie czołowego miejsca          

w zawodach wędkarskich do kwoty 760 zł dla zawodnika. 

. 

 

- "Działalność ochrony wód" 

  Należy zaplanować wydatki związane z tą działalnością (kontrole SS Rybackiej). 

  Przykłady: 

  § 401 -  Zakup materiałów i energii 

               wydatki na zakup drobnego sprzętu dla SS Ryb. 

  § 409 -  Podróże służbowe 

               koszty delegacji, użycie własnego pojazdu do celów służbowych w celach  

               kontroli wód. 

 

- "Działalność zagospodarowania wód" 

   Należy zaplanować wydatki związane z tą działalnością (zarybienie wód). 
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Przykłady: 

 

   § 791 - materiał zarybieniowy własny z OZ w Dobrzechowie, , zakupiony za własne 

środki Koła, 

   § 400 - materiał zarybieniowy obcy - zakupiony za własne środki Koła, 

   § 402 - usługi obce - transport samochodem wynajętym materiału zarybieniowego, 

               dzierżawa wód, 

   § 403 – podatki i opłaty /podatek rolny, podatek od nieruchomości/ 

   § 409 - podróże służbowe - koszty delegacji, użycie własnego pojazdu do celów  

               służbowych. 

 

D O C H O D Y 
 

§ 730-1- koszty egzaminu / w 2023 roku refunduje Okręg w dotychczasowej wysokości tj. 

20 zł. od egzaminowanego, środki te mogą być wykorzystane w Kolach tylko 

na wydatki związane z działalnością Komisji Egzaminacyjnych/.  

§ 730  - składki członkowskie należy wyliczyć 22 % od planowanej wartości składek  

             członkowskich 

             (udziały zostały pomniejszone o 14 % na wypłatę diet skarbnikom i 4% na 

fundusz    dla   Kół opiekujących się zbiornikami) 

         - wpisowe normalne i członka uczestnika 100 % wartości, 

§ 7603 - należy zaplanować: dobrowolne wpłaty (darowizny) od członków, dotacje, 

subwencje. 

§ 750  - odsetki od lokat terminowych. 

 

                  Ilość członków planować kierując się wykonaniem z roku 2022 (uwzględniając 

spadek lub wzrost na przestrzeni trzech lat). 

        Koło nie może planować ujemnego wyniku finansowego. 

               Preliminarz budżetowy należy opracować rzetelnie i przesłać do biura Okręgu    

w 1 (jednym) egzemplarzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2022 r.  

       

                   Preliminarz budżetowy przed zatwierdzeniem przez Zarząd Koła  należy 

przeanalizować pod kątem zracjonalizowania wydatków na działalność sportową, 

turystyczną, pracę z młodzieżą, ochronę i zagospodarowanie wód.  

 

  Dokumenty budżetowe należy przekazać do ZO w w/w terminie wraz z 

Uchwałą Zarządu Kola zatwierdzającą budżet na 2023 rok. 

 

 

 

 


