
Zarządzenie Nr  6/2022 

 

Pełnomocnika ZG PZW do kierowania Okręgiem Mazowieckim PZW                                 
w Warszawie 

z dnia 18.01.2022 r.  

 

w sprawie przyjęcia kryteriów przyznawania laptopów do obsługi „Platformy                              
e-learningowej” dla Kół Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego                    
w Warszawie. 

§ 1 

W związku z realizacją projektu pn. „Udostępnienie aplikacji e-learningowej                          
do prowadzenia szkoleń zawodowych pozwalających na uczenie się przez całe 
życie” realizowanego w ramach działania 2.6 „Promowanie kapitału ludzkiego                         
i tworzenie sieci kontaktów”, o którym mowa w art. 50 rozporządzenia nr 508/20141 
w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, 
zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego                   
w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

§ 2 

Okręg Mazowiecki PZW w Warszawie przyjmuje kryteria wyłaniania Kół OM PZW 
celem przyznania laptopów do obsługi „Platformy e-learningowej” (zał. nr 1) oraz 
wniosek (zał. nr 2). 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 

 



       

                                                  
                                                                                                                                                                                       Załącznik nr 1     

                                         
KRYTERIA OCENY KÓŁ  

OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE  

w związku z realizacją projektu pn. „Udostępnienie aplikacji e-learningowej do prowadzenia szkoleń zawodowych pozwalających 
na uczenie się przez całe życie” realizowanego w ramach działania 2.6 „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci 
kontaktów”, o którym mowa w art. 50 rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury 
zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie 
Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

dotyczy bezpłatnego przekazania laptopów do obsługi „Platformy e-learningowej” 

1. Prawo nabycia laptopa mają koła, które spełniają poniższe kryteria: 
 złożą wniosek o przyznanie laptopa w wyznaczonym terminie (zał. nr 1) 
 posiadają komisję egzaminacyjną (powołaną przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego 

upoważnioną do przeprowadzania egzaminów ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb na podstawie 
przepisów zawartych w Ustawie o rybactwie śródlądowym z 18 kwietnia 1985 r. z póź. zm.) 

 posiadają siedzibę koła.  
 

2. Wybór Kół OM PZW nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
a) liczby przeprowadzonych egzaminów na kartę wędkarską w 2021 r. –  60% (60 pkt.) 
b) Oceny Działalności Kół za 2020 r. –  30% (30 pkt.)  

Punkty z rocznej oceny działalności Kół w roku 2020 zostają utrzymane z punktacji z 2019 roku. 
c) liczby komisji egzaminacyjnych w powiecie  –  10% (10 PKT) 

 
3. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny wniosków: 

 
a) kryterium liczby przeprowadzonych egzaminów na kartę wędkarską w 2021 r.  

 

W kryterium kolejno ocenianym Kołom zostaną przyznane punkty wg. wzoru:  
Liczby przeprowadzonych egzaminów na kartę wędkarską w 2021 r. = Lx x 60/Nmax 
gdzie: Lx – liczba egzaminów ocenianego koła x Nmax – największa liczba egzaminów 

 
b) kryterium Oceny Działalności Kół za 2020 r.  

Punkty z rocznej oceny działalności Kół w roku 2020 zostają utrzymane z punktacji z 2019 roku. 
 

W kryterium kolejno ocenianym zostaną przyznane punkty wg. wzoru:  
Ocena Działalności Kół za 2020 r. = Lx x 30/Nmax  
gdzie: Lx – liczba punktów ocenianego koła x Nmax – największa liczba punktów 
 

c) kryterium liczby komisji egzaminacyjnych w powiecie 
 
W kryterium kolejno ocenianym zostaną przyznane punkty wg. wzoru:  
liczba komisji egzaminacyjnych w powiecie  = Lx x 10/Nmin 
gdzie: Lx – liczba komisji ocenianego koła w powiecie x Nmin – najmniejsza liczba komisji w powiatach. 

 Procedurę oceny Kół przeprowadzi Komisja powołana przez Pełnomocnika ZG PZW do kierowania Okręgiem 
Mazowieckim PZW.  



       

                                                     
 
          
       ………………………                                                                                                              …..…………………………………… 
           Pieczęć koła                                     Miejscowośći data  
  

W N I O S E K 

o przyznanie laptopa 

w związku z realizacją projektu pn. „Udostępnienie aplikacji e-learningowej do prowadzenia szkoleń zawodowych pozwalających 
na uczenie się przez całe życie” realizowanego w ramach działania 2.6 „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci 
kontaktów”, o którym mowa w art. 50 rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury 
zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie 
Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

 

Imię i nazwisko Prezesa Koła: ……………………………………………………….………….…………………..…… 

Nr telefonu: ………………………………………..          adres e:mail : ……………………………...……..….………                                                    

Imię i nazwisko Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Koła: ………………….............................................. 

Nr telefonu: …………………..………………………..  adres e-mail: ……………………………….……………..…… 

Teren działania komisji egzaminacyjnej Koła PZW nr ……………..   

Powiat ………………………….……………………..…. Miejscowość……………………..…..…………….…………….   

Adres działania komisji egzaminacyjnej: ………………………………………………………….………………………………………… 

Adres zdeponowania laptopa pomiędzy posiedzeniami komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską: 

…………………………………………….…………….………………………….……….……………….…. 

Koło zgłasza akces obsługi systemu e-learningu:  TAK  

Liczba przeprowadzonych egzaminów w 2021 r. ………………  

Czy w miejscu działania komisji jest dostęp do Internetu:  TAK / NIE 

Czy koło posiada drukarkę: TAK / NIE 

UWAGA: Wniosek należy wypełnić pismem DRUKOWANYM za wyjątkiem adresu e-mail.   
   

   

 

Pieczęć i podpis Sekretarza/ Skarbnika Koła                                                                       Pieczęć i podpis Prezesa Zarządu Koła 


