REGULAMIN
NADAWANIA TYTUŁU „CZŁONEK HONOROWY
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO”

1. NajwyŜszym wyróŜnieniem w Polskim Związku Wędkarskim, przyznawanym za
szczególne zasługi dla PZW, jest tytuł „Członek Honorowy PZW”.
2. Tytuł „Członek Honorowy PZW” nadaje, na wniosek Zarządu Głównego, Krajowy Zjazd
Delegatów.
3. Wnioski o nadanie tytułu „Członek Honorowy PZW” dla członków władz i organów
okręgu uchwala Okręgowy Zjazd Delegatów.
4. Wnioski o nadanie tytułu dla członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej
lub Głównego Sądu KoleŜeńskiego przedstawiają odpowiednio Zarząd Główny, Główna
Komisja Rewizyjna lub Główny Sąd KoleŜeński.
5. Kandydat do tytułu „Członek Honorowy PZW” powinien spełniać następujące kryteria :
a) naleŜeć do PZW co najmniej 25 lat,
b) pełnić funkcje z wyboru we władzach i organach Związku minimum 5 kadencji,
c) posiadać odznakę złotą PZW z wieńcami minimum 7 lat.
6. Wszystkie ustalone kryteria kandydat do tytułu powinien spełniać łącznie. Nie stosuje się
odstępstw od ustalonych kryteriów.
7. Ustala się limit ilościowy :
a) dla okręgów – w wysokości jedno wyróŜnienie na kaŜde 10 tys. członków.
W przypadku braku tej ilości jedno wyróŜnienie na okręg, a w przypadku jej
wielokrotności obowiązuje zasada – liczba wyróŜnień wynikająca z tej wielokrotności
oraz jedno wyróŜnienie na ponad 5 tys. końcowej liczby członków na dzień 31 grudnia
roku poprzedniego.
b) dla Zarządu Głównego – 4 wyróŜnienia,
c) dla Głównej Komisji Rewizyjnej – 2 wyróŜnienia,
d) dla Głównego Sądu KoleŜeńskiego – 1 wyróŜnienie.
8. Wnioski wraz z uchwałami naleŜy nadsyłać do biura Zarządu Głównego nie później niŜ na
2 miesiące przed Krajowym Zjazdem Delegatów. Wzór wniosku określa załącznik nr 1.
9. Zgodność kryteriów przedłoŜonych wniosków z zasadami niniejszego Regulaminu
sprawdza Główna Komisja Odznak.
10.Główna Komisja Odznak prowadzi rejestr nadanych tytułów ,,Członek Honorowy PZW’’
11.Nadanie tytułu ,,Członek Honorowy PZW’’ upowaŜnia do noszenia odznaki.
Opis odznaki stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
12.Osoba uhonorowana tytułem jest zwolniona ze świadczeń członkowskich na rzecz
Związku.
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Załączniki do Regulaminu nadawania tytułu „Członek Honorowy PZW”

Załącznik nr 1
Wniosek o nadanie tytułu „Członek Honorowy PZW”.

Załącznik nr 2
Odznaka „Członek Honorowy PZW”
KrąŜek metalowy o średnicy 18 mm, grubość 1 mm, kolor szary.
WzdłuŜ górnego brzegu odznaki napis „Członek Honorowy” w środku litery PZW, w dolnej
połowie odznaki wizerunek ryby wykonany białą emalią.
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