
NAJWAŻNIEJSZE UREGULOWANIA DOTYCZĄCE 

WĘDKOWANIA CZŁONKÓW UCZESTNIKÓW,  

OPŁAT PRZEZ NICH WNOSZONYCH  

ORAZ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZANYCH 

 NA DZIAŁALNOŚĆ Z MŁODZIEŻĄ 

/stan na dzień 31.12.2013r./ 

 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 

Rozdział II – Cele i środki  działania Związku  

§ 7. Cele Związku realizowane są poprzez: 

pkt. 14) popularyzowanie idei wędkarstwa i działalności PZW wśród dzieci i młodzieży oraz  

              prowadzenia pracy oświatowo-wychowawczej w tym zakresie; 

pkt. 15) edukację wędkarską i turystykę; 

pkt. 16)  resocjalizację, zwalczanie nałogów i patologii społecznych oraz pracę 

              ze środowiskami zagrożonymi wychowawczo. 

 

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 

Rozdział II – Prawa wędkującego na wodach PZW 

§ 1 pkt. 3) Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz  

                 cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce. 

     pkt. 4 ) Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że  

                 młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru  

                 osoby uprawnionej do opieki. 

    pkt. 5 ) Członek PZW do lat 14 ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami:  

                 w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie  

                 pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską. 

     pkt. 6) Młodzież niezrzeszona  w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować: 

a) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu 

ryb, osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą gruntowo-spławikową, 

mają prawo wędkować dwie osoby, każda na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska 

i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.       

 



              

b) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień stanowiska i dziennego limitu połowu 

ryb osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodę spinningową                        

i muchową. Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną 

wędkę. 

    pkt. 7) Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży nie posiadających kart  

                wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia oraz  

                zezwolenie wydane przez zarząd okręgu PZW. Każda osoba z grupy ma prawo  

                łowić wyłącznie na jedna wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego  

                stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW. 

 

UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZW 

 

1. Uchwała nr 103 z dnia 27 września 2008r. w sprawie struktury składek 

okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód: 

        pkt. 7) składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika upoważnia go do  

                   wędkowania na wodach ogólnie dostępnych całego kraju (należy pamiętać  

                   o pobraniu zezwolenia i rejestru wydanego przez rybackiego użytkownika   

                   wód) 

2. Uchwała nr 220 z dnia 31 sierpnia 2013r. w sprawie składki członkowskiej na rok 

2014. 

      Na podstawie § 30 pkt. 9 i 11 Statutu PZW uchwala się co następuje: 

 § 2. pkt. 1)  wysokość obowiązującej w 2014 roku składki członkowskiej, wpisowego 

                         i świadczenia za wydane legitymacje określa  tabela stanowiąca załącznik nr  

                         1, mówiący że: 

                   - ze składki członkowskiej ulgowej 75%, w wysokości  17 zł, korzystają    

                      członkowie uczestnicy do lat 16; 

                   - zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską. 

3.   Uchwała nr 221 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 31  

      sierpnia 2013r.  

      Na podstawie § 30, pkt. 11 Statutu PZW uchwala się, co następuje: 

     pkt. 5) zobowiązuje się Okręgi PZW i Zarząd Główny do wyodrębnienia  

                w preliminarzach budżetowych kwot na działalność z młodzieżą w wysokości  

                2% składki członkowskiej. 



Założenia do opracowania budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na rok 2014. 

§ 2. Zasady preliminowania przychodów statutowych: 

     pkt. 5) wysokość opłat egzaminacyjnych na kartę wędkarską ustalają zarządy okręgów, 

z zastrzeżeniem że: 

1) egzaminy są nieodpłatne w szkółkach wędkarskich, 

2) z opłat egzaminacyjnych jest zwolniona młodzież szkolna na podstawie ważnej 

legitymacji.  
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