
Załącznik nr 1  do  protokołu nr 5 

z posiedzenia  ZO  z dnia 09 grudnia 2017 r. 

 

 

Uchwała nr  31/2017 

Zarządu Okręgu 

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 09 grudnia 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu  

 

Na podstawie § 47 pkt. 1 w związku z § 48 ust. 2  Statutu Polskiego Związku 

Wędkarskiego uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Zatwierdza się następujące uchwały Prezydium Zarządu Okręgu: 

 

1) Nr 32/2017 z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie wydatków Okręgu za miesiąc 

październik 2017 r. 

 

2) Nr 33/2017z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie obsługi walnych zgromadzeń 

sprawozdawczych w kołach PZW w 2017 r. 

 

3) Nr 34/2017 z dnia 09 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wydatków Okręgu 

za miesiąc listopad 2017 r. 

 

4) Nr 35/2017 z dnia 09 grudnia 2017 r. w sprawie nadania odznaki „Wzorowy 

Młody Wędkarz”. 

 

5) Nr 36/2017 z dnia 09 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia składu 

reprezentacji Okręgu PZW w Radomiu do zawodów z cyklu Podlodowe Grand 

Prix Polski w 2018 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3 

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu. 

 

Za Zarząd Okręgu: 

 

Sekretarz Zarządu Okręgu:                     Prezes Zarządu Okręgu: 

 

                   Beata Olejarz                                             Antoni Chmura 

 

 

 

 

 



  Załącznik nr 2  do protokołu nr 5 ZO 

z dnia  09 grudnia 2017 r. 

 

                                                                       

 

                                                                         UCHWAŁA  Nr 32/ 2017                

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

z dnia  09 grudnia 2017  roku 

 

 

W sprawie: zatwierdzenia wydatków Okręgu w okresie październik-listopad 2017. 

 

Uchwała NIE przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG nr 97 z dnia 25.01.2013 r 

 

 Załącznik nr 3 do protokołu nr 5  ZO 

z dnia   09 grudnia  2017 r. 

                                                                 

 

                                                                         UCHWAŁA  Nr 33/ 2017             

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

                                                                        z dnia  09 grudnia 2017  roku 

W sprawie reasumpcji uchwały nr 24/2017 Zarządu Okręgu z 14.10.2017 r. w sprawie  

składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW w Radomiu na 

2018 rok. 

 

Na podstawie  uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW oraz § 47 pkt.2 i 8 Statutu 

Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala się co następuje: 

                                                                

§ 1 

Uchwala się składki  członkowskie okręgowe na ochronę i zagospodarowanie wód 

ogólnodostępnych Okręgu PZW w Radomiu  na 2018 rok. Tabela składek stanowi załącznik 

nr 1 do uchwały. 

§ 2 

Uchwala się składki okresowe na 2018 rok. Tabela składek okresowych stanowi załącznik nr 

2 do uchwały. 

§ 3 

Uchwala się specyfikację znaków składek członkowskich  na zagospodarowanie i ochronę 

wód- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały  

§ 4 

Uchwala się zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej na 

zagospodarowanie i ochronę wód oraz inne opłaty, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały  

 

§ 5 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 01 stycznia 2018 roku. 

§ 6 

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu PZW w Radomiu. 

 

 Za Zarząd Okręgu 

 

Skarbnik Zarządu Okręgu                                                            Prezes Zarządu Okręgu  

 

      Jacek Błędowski                                                                            Antoni Chmura 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Załącznik nr 1 do 

uchwały nr 33 ZO  z 

dnia 09 grudnia 

2017 r. 

 

                       Tabela składek członkowskich  na ochronę i zagospodarowanie wód 

ogólnodostępnych  Okręgu PZW w Radomiu na 2018 rok. 

      

 

 

Rodzaj składki 

 

 

Podstawowa 

Ulgowa I- 
-młodzież 

szkolna i 

studenci w 

wieku od 16 do 

ukończenia 24 

roku życia 

- odznaczeni 

srebrna i złotą 

odznaką PZW 

Ulgowa II 
- mężczyźni po 65 

roku życia, pod 

warunkiem 

posiadania stazu 

członkowskiego w 

PZW powyżej 10 lat  

-kobiety po 60 roku 

życia pod warunkiem 

posiadania stazu 

członkowskiego w 

PZW powyżej 10 lat 

 

Członek uczestnik 

do lat 16 

Składka członkowska  
na ochronę i 
zagospodarowanie 
wód obejmująca wody  
ogólnodostępne 
Okręgu wraz ze 
zbiornikiem 
Domaniów i Jagodno 

oraz połów ze środków 
pływających –PEŁNA  

 

150,00 

 

100,00 

 

110,00 

 

Nie dotyczy- 

zezwolenie na 

połów ze środka 

pływającego musi 

posiadać opiekun 

prawny 

Składka członkowska 
na ochronę i 
zagospodarowanie 
wód obejmująca wody 
ogólnodostępne 

Okręgu oraz połów z 
brzegu na zbiorniku 
Domaniów i Jagodno-

NIEPEŁNA  

 

125,00 

 

75,00 

 

85,00 

 

25,00 
(Zezwolenie na połów 

z brzegu na zbiorniku 

Domaniów/Jagodno 

wydawane bezpłatnie) 

Składka członkowska 
na ochronę i 
zagospodarowanie 
wód obejmująca wody 

ogólnodostępne 
Okręgu  oraz połów z 
łodzi z wyłączeniem 
zbiornika Domaniów -

 

125,00 

 

75,00 

 

85,00 

 

Nie dotyczy- 

zezwolenie na 

połów ze środka 

pływającego musi 

posiadać opiekun 



NIEPEŁNA prawny 
Składka członkowska 
na ochronę i 
zagospodarowanie 
wód obejmująca  wody 
ogólnodostępne 
Okręgu PZW- 

NIEPEŁNA  

 

100,00 

 

50,00 

 

60,00 

 

25,00 

 

Skarbnik Zarządu Okręgu                  Prezes Zarządu Okręgu 

 

Jacek Błędowski            Antoni Chmura 

Załącznik   nr 2  do 

uchwały nr 33 /2017  

ZO z dnia 09 

grudnia  2017 r. 

 

                                                                          

                                                                                                                      

                                                                                 

Tabela składek  i opłat okresowych na 2018 rok 

                                                                                                                                                                                                                                           
 

Lp

. 

 

Rodzaj składki okresowej 

Wody 

ogólnodostępne 

PZW w 

Radomiu+środek 

pływający 

Wody ogólnodostępne 

PZW w 

Radomiu+Domaniów/

Jagodno 

Wody 

ogólnodostępne 

PZW w 

Radomiu+Domanió

w/Jagodno+ środek 

pływający. 

1 Składka jednodniowa  
( dla zrzeszonych w PZW) 

 

20,00 

 

25,00 

 

30,00 

2 Składka trzydniowa 

(dla zrzeszonych w PZW) 

 

40,00 

 

45,00 

 

50,00 

3. Opłata jednodniowa  
( dla nie zrzeszonych i 

cudzoziemców) 

 

50,00 

 

55,00 

 

60,00 

 

 

 

 

Skarbnik Zarządu Okręgu                  Prezes Zarządu Okręgu 

Jacek Błędowski            Antoni Chmura 

 

 

 



Załącznik nr 3 do 

uchwały nr 33  ZO  

z dnia 09 grudnia 

2017 r. 

 

SPECYFIKACJA ZNAKÓW 

Składek członkowskich  na ochronę i zagospodarowanie wód  ogólnodostępnych   

Okręgu PZW w Radomiu na 2018 rok 

 

Lp.  

 

 

Nazwa składki 

 

 

Wysokość 

składki  

Ulgowa I- 

-młodzież 

szkolna i 

studenci w 

wieku od 16 

do 

ukończenia 

24 roku 

życia 

- 

odznaczeni 

srebrna i 

złotą 

odznaką 

PZW 

Ulgowa II 

- mężczyźni po 

65 roku życia, 

pod warunkiem 

posiadania stażu 

członkowskiego 

w PZW powyżej 

10 lat  

-kobiety po 60 

roku życia pod 

warunkiem 

posiadania stażu 

członkowskiego 

w PZW powyżej 

10 lat 

 

Członek 

uczestnik 

do lat 16 

Opis 

1 Składka  
członkowska 
uzupełniająca na 
połów z brzegu na 
zbiornikach 
Domaniów i 
Jagodno 

 
25,00 

 
25,00 

 
25,00 

 
Otrzymuje 

nieodpłatnie 

Upoważnia do 
wędkowania z brzegu 

na zbiorniku 

Domaniów  i Jagodno 

po wniesieniu składki 

na ochronę i 

zagospodarowanie 

wód Okręgu PZW 

2 Składka  
członkowska 
uzupełniająca- 
połów ze środków 
pływających 

 

25,00 

 

25,00 

 

25,00 
Nie 

dotyczy-  

zezwolenie 

musi 

posiadać 

opiekun 

prawny  

Upoważnia do 

wędkowania ze 

środka pływającego 

po opłaceniu składki 

na zagospodarowanie 
i ochronę wód. Połów 

z łodzi na zbiorniku 

Domaniów po 

wniesieniu składki 

uzupełniającej na 

połów z brzegu na 

zbiorniku Domaniów 

3 Składka  
członkowska  na 
ochronę i 
zagospodarowanie 
wód 

ogólnodostępnych  

 

100,00 

 

50,00 

 

60,00 

 

25,00 

Upoważnia do 

wędkowania 

wszelkimi 

dozwolonymi 

metodami na wodach 

ogólnodostępnych  
Okręgu PZW w 

Radomiu 

 

Skarbnik Zarządu Okręgu:            Prezes Zarządu Okręgu  

         Jacek Błędowski                              Antoni Chmura  

                



Załącznik nr  4 do 

uchwały nr 33  ZO  

z dnia 09 grudnia 

2017 r. 

 

Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składkach członkowskich na 

ochronę i zagospodarowanie wód oraz inne  opłaty obowiązujące członków 

Okręgu PZW w Radomiu oraz członków okręgów PZW z którymi Okręg 

PZW w Radomiu posiada podpisane porozumienia o wzajemnym 

honorowaniu składek w 2018 roku 
 

1. Opłata za egzamin ( zwolnienie z opłaty przysługuje członkom uczestnikom)  -

15,00 zł   

2. Honorowi członkowie PZW, zgodnie z §15 ust.2 Statutu PZW, zwolnieni są ze 

wszystkich świadczeń członkowskich na        podstawie posiadanej legitymacji 

członka honorowego. 

3. Ulga I w składce członkowskiej  okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód  

przysługuje  

 - członkom odznaczonym srebrną i złotą odznaką PZW 

 - młodzieży szkolnej, studentom do ukończenia 24 roku życia za okazaniem 

ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej 

 Ulga II w składce  członkowskiej okręgowej  na ochronę i 

zagospodarowanie wód przysługuje 

 -mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu   

członkowskiego w PZW powyżej 10 lat– 50%, 

 - kobiety po ukończeniu 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu 

członkowskiego w PZW powyżej 10 lat – 50%, 

 - członkom innych Okręgów PZW z którymi Okręg PZW w Radomiu ma 

podpisane porozumienia w opcji ”składek ulgowych”  

 

4. Zwolnienie z  wnoszenia składki okręgowej na wody nizinne   i składek 

uzupełniających przysługuje   

 - członkom odznaczonym odznaką PZW złotą z wieńcami 

 

5. Składka członka uczestnika przysługuje młodzieży do lat 16 i uprawnia do 

wędkowania na terenie całego kraju na wodach nizinnych ogólnodostępnych. 

Członek uczestnik wstępujący do Okręgu Radomskiego PZW  w 2018 jest 

zwolniony z opłaty składki członkowskiej okręgowej na wody nizinne  

6. Składka na badanie ichtiofauny za niezłożenie rejestru połowów za rok 

poprzedni przy wnoszeniu składki członkowskiej okręgowej na następny rok 

wynosi 10,00 zł 

7. Składka na badanie ichtiofauny za wydanie wtórników zezwoleń wynosi 20 zł. 

8. W 2018 roku honorowane będą zezwolenia okresowe na amatorski połów ryb w 

formie papierowej i elektronicznej  

9. System ulg określony w pkt.3 stosuje się w ciągu całego roku w którym 

ukończono określony wiek.  

Skarbnik Zarządu Okręgu:                  Prezes Zarządu Okręgu: 

            Jacek Błędowski         Antoni Chmura 

 



          Załącznik nr 4  do  protokołu nr 5  

        z posiedzenia  ZO  z dnia 09 grudnia 2017 r. 

 

Uchwała nr 34/2017 

Zarządu Okręgu 

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 09 grudnia 2017 r. 

w sprawie ubezpieczenia wędkarzy od następstw nieszczęśliwych wypadków w 2018 r. 

 

Na podstawie  § 47 pkt 1 i 10  Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala się, 

co następuje:  

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na ubezpieczenie wędkarzy od następstw nieszczęśliwych wypadków 

wg. wariantu I oferty ubezpieczeniowej, przedstawionej przez Sopockie Towarzystwo 

Ubezpieczeniowe Ergo Hestia. 

2. Zgodnie z wariantem I suma ubezpieczenia wynosi 4.000,00 przy składce jednorazowej 

rocznej, w wysokości 1,17 zł od wędkarza (wg. stanu członków na koniec 2017 roku) i 

obejmuje ryzyko zawału i udaru. 

3. Ubezpieczenie obejmuje wędkarzy zrzeszonych w Okręgu Polskiego Związku 

Wędkarskiego w  Radomiu. 

4. Oferta ubezpieczeniowa i Ogólne Warunki Ubezpieczenia stanowią załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

Koszty składki ubezpieczeniowej ponosi Okręg PZW w Radomiu. 

§ 3 

W razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku zgłoszenia dokonuje Okręg Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Radomiu na podstawie ważnej legitymacji z wniesioną składką członkowską 

za okres, w którym zaistniał nieszczęśliwy wypadek. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 roku. 

§ 5 

 

Uchwała podlega  publikacji na stronie internetowej Okręgu PZW w Radomiu. 

 

Za Zarząd Okręgu: 

 

Skarbnik Zarządu Okręgu:                     Prezes Zarządu Okręgu: 

 

                       Jacek Błędowski                                     Antoni Chmura 

 

 

 

 

 

 

 



          Załącznik nr 5 do  protokołu nr  5 

        z posiedzenia  ZO  z dnia 09 grudnia 2017 r. 

 

Uchwała nr  35/2017 

Zarządu Okręgu 

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 09 grudnia 2017 r. 

w sprawie zbycia nieruchomości, położonej przy ul. Bławatnej 10 w Radomiu. 

 

Uchwała NIE przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG nr 97 z dnia 25.01.2013 r 
 
 
 

          Załącznik nr 6  do  protokołu nr  5 

        z posiedzenia  ZO  z dnia 09 grudnia 2017 r. 

 

Uchwała nr 36/2017 

Zarządu Okręgu 

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 09 grudnia 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia porozumień międzyokręgowych, obowiązujących w 2018 r. 

Na podstawie  § 47 pkt 1, 10  i 15 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala 

się, co następuje:  

§ 1 

5. Zatwierdza się porozumienia w sprawie wzajemnego honorowania składek okręgowych, 

zawarte z następującymi Okręgami PZW: 

1) Biała Podlaska (wody nizinne), 

2) Tarnobrzeg (wody nizinne i górskie), 

3) Kielce (wody nizinne i górskie), 

4) Chełm (wody nizinne), 

5) Ciechanów (wody nizinne), 

6) Skierniewice (wody nizinne), 

7) Lublin (wody nizinne), 

8) Kalisz (wody nizinne), 

9) Białystok (wody nizinne). 

6. Z okręgami wymienionymi w p-kcie 2, 3, 6, 7 obowiązywało będzie wspólne zezwolenie na 

amatorski połów ryb. 

7. Zatwierdza się porozumienia w sprawie wzajemnego udostępnienia wód, po wniesieniu składek 

ulgowych z następującymi Okręgami PZW: 

1) Legnica (wody nizinne), 

2) Wałbrzych (wody nizinne), 

3) Sieradz (wody nizinne), 

4) Bielsko Biała (wody nizinne i górskie_, 

5) Częstochowa (wody nizinne i górskie), 

6) Elbląg (wody nizinne), 

7) Wrocław (wody nizinne), 



8) Olsztyn (wody nizinne), 

9) Siedlce - w opcji składek ulgowych (wody nizinne) oraz odrębnie obwód 

rybacki rzeki Wisła  nr 2 składka ulgowa – 30 zł, 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 roku. 

§ 3 

Uchwała podlega  publikacji na stronie internetowej Okręgu PZW w Radomiu. 

 

Za Zarząd Okręgu: 

Sekretarz zarządu Okręgu:                     Prezes Zarządu Okręgu: 

 

                       Beata Olejarz                                     Antoni Chmura 
 


