
Porozumienie

                                o współpracy pomiędzy 

              Polskim Związkiem Wędkarskim

i

Związkiem Harcerstwa Polskiego

zawarte w dniu 5 lutego 2003 roku

Niniejszym  porozumieniem  Prezes  Zarządu  Głównego  Polskiego 

Związku  Wędkarskiego  Eugeniusz  Grabowski i  Naczelnik  Związku 

Harcerstwa Polskiego  hm Wiesław Maślanka, potwierdzają wolę współpracy 

obu stowarzyszeń, które służą ochronie środowiska przyrodniczego Polski.

Porozumiewające się strony postanawiają:

& 1 

Jednostki  organizacyjne  Związku Harcerstwa  Polskiego  i  Polskiego  Związku 

Wędkarskiego będą współpracować ze sobą w celu:

- kształtowania  właściwego  stosunku  dzieci  i  młodzieży  do  przyrody  i 

wędkarstwa  w  celu  zwiększenia  troski  o  środowisko  naturalne  oraz 

zapobiegania jego niszczeniu.

- tworzenia  środowisk  o  specjalności  wędkarskiej  w  ramach  wychowania 

ekologicznego w ZHP

- prowadzenia  szkoleń  na  kartę  wędkarską  w ramach  zadań szkoleniowych 

podejmowanych przez komendy harcerskie

- pozyskiwania spośród instruktorów ZHP kandydatów do Społecznej Straży 

Rybackiej funkcjonującej w PZW



& 2

Polski Związek Wędkarski zobowiązuje się do:

- popierania idei tworzenia i działania HARCERSKIEJ SŁUŻBY OCHRONY 

PRZYRODY

- dostarczania komendom harcerskim materiałów informacyjnych o tematyce 

wędkarskiej w celu wykorzystania ich w pracy drużyn harcerskich

- fundowania nagród w konkursach i zawodach sportowych organizowanych 

przez  jednostki  harcerskie  dotyczące  problematyki  wędkarstwa  i  ochrony 

środowiska przyrodniczego

- upowszechniania  w  swych  wydawnictwach  udziału  harcerzy  w  ochronie 

środowiska przyrodniczego oraz realizacji celów PZW

& 3 

Związek Harcerstwa Polskiego zobowiązuje się do:

- organizowania działań mających na celu kształtowanie właściwych postaw 

dzieci i młodzieży wobec idei wędkarstwa i ochrony środowiska 

- upowszechniania w swych wydawnictwach współpracy kół wędkarskich w 

przedsięwzięciach harcerskich i działaniach PZW w ochronie przyrody

- pomocy w organizacji imprez PZW w sferze ochrony przyrody (konkursy, 

zawody, turnieje itp.)

& 4 

Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania 

przez każdą ze stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem 

na koniec miesiąca kalendarzowego.

& 5

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

     Naczelnik           Prezes Zarządu Głównego
Związku Harcerstwa Polskiego     Polskiego Związku Wędkarskiego
      hm Wiesław Maślanka Eugeniusz Grabowski


